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Preventie Academie bij partner GlaxoSmithKline
De Preventie Academie is een splinternieuw initiatief van het Ivoren Kruis. In het enorme cursusaanbod
van de faculteiten en opleidingsinstituten kwam preventie niet of nauwelijks aan bod. Daarin is nu
verandering gekomen. Het Ivoren Kruis organiseert de Preventie Academie vanaf 2014 bij partner
GlaxoSmithKline in Zeist. Op deze prachtige locatie aan de A28 zijn alle spelers uit het dentale team van
harte welkom. Kortom, tandartsen, mondhygiënisten (preventie)assistenten: meld u aan!
Veel animo
Aan animo geen gebrek. De Preventie Academie beleeft zijn debuut en is nu al een succes. Sommige
cursusdagen waren zo snel volgeboekt, dat is besloten extra cursusdagen aan te bieden. Op 28 maart
en 25 april zijn nog enkele plekken beschikbaar. Het is de bedoeling de Preventie Academie jaarlijks te
organiseren. Dus als deelname dit jaar nog niet schikt, u bent ook een volgende editie meer dan
welkom. Het Ivoren Kruis wil dentale praktijken up-to-date informeren over de kansen die preventie
biedt.
Wetenschap en praktijk
De Preventie academie bestaat uit een algemene introductiedag en 3 verdiepingsdagen. Het karakter
van de cursusdagen verschilt. Cursisten krijgen op de introductiedag het wetenschappelijke kader van
de preventie-adviezen aangeboden. Tijdens de praktijkgerichte verdiepingsdagen komen verschillende
thema's aan de orde. Tijdens de 3 vervolgcursusdagen dit voorjaar gaan de sprekers de diepte in over
Weefselverlies bij jeugdigen - 14 en 28 maart 2014 door dr. Gert Stel en dr. Dien Gambon, Nexø in
Nederland - 11 en 25 april 2014 door dr. Erik Vermaire en Carry Gresnigt en Bijzondere
tandheelkunde: bijzondere zorg - 23 mei 2014 door dr. Casper Bots en dr. Claar van der MaarelWierink.

Meer info en aanmelden
De studievrijdagen vinden plaats tussen 9:30 en 16:00 uur bij GlaxoSmithKline te Zeist. Na afloop
krijgen deelnemers een certificaat. Cursisten kunnen de 4 cursusdagen (KRM/KRT-punten in aanvraag)
afzonderlijk maar ook gecombineerd volgen. Leden betalen € 125,- en niet-leden € 225,- per cursusdag.
Voor alle vier dagen gezamenlijk geldt voor leden een bedrag van € 380,-. Niet-leden betalen € 655,-.
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW en gelden voor seizoen 2013-2014. Meld u snel aan, want vol = vol.
Inschrijven? Stuur een mail aan info@ivorenkruis.nl. >>Lees meer

Meer dan 12.500 poetslessen Hou je mond gezond!
De teller staat niet stil. Bijna 1.900 vrijwillige mondzorgverleners gaven al meer dan 12.500 poetslessen
op basisscholen en peuterspeelzalen sinds de start van het project Hou je mond gezond! eind 2009.
Al 375.000 kinderen en hun ouders kregen mee dat het hebben en houden van een gezonde mond
belangrijk is. Fantastisch dat door de inzet van al die vrijwilligers al zo veel kinderen een verfrissende
poetsles hebben gekregen. Mondzorgverleners die een poetsles geven, ontvangen een prachtig
poetspakket met daarin tandenborstels en tandpasta van elmex® en ouderfolders met tips voor een
gezonde kindermond. Een poetsles biedt u een unieke kans om aan het imago van de beroepsgroep te
werken. Wilt u zelf (nog) eens zo’n poetsles geven? Meld u dan aan via www.houjemondgezond.nl.
World Oral Health Day
Op 20 maart is het World Oral Health Day: de perfecte dag om massaal mee te doen aan Hou je mond
gezond! Wij nodigen u graag uit om juist op deze dag een poetsles te geven. Neem zelf het initiatief!
Neem contact op met een basisschool op peuterspeelzaal in uw omgeving en bied een frisse les aan.
>>Lees meer

Gewoon Gaaf! nieuwe naam NOCTP
Gewoon Gaaf! Dat wordt de nieuwe naam van het preventieprogramma met de onmogelijke naam
NOCTP. De NOCTP- (Non Operative Caries Treatment and Prevention) methode, bij u waarschijnlijk
beter bekend als het Nexø-model, heet voortaan Gewoon Gaaf! En niet voor niets. Wie gewoon zijn best
doet, op de juiste manier zijn tanden poetst en er een gezond voedingspatroon op na houdt, houdt zijn
gebit gewoon gaaf! Het Ivoren kruis komt dit jaar met een patiëntenfolder en een website Gewoon Gaaf!
Individuele preventie werkt!
In Nexø, op het Deense eiland Bornholm, is voor het eerst aangetoond dat een individuele aanpak van
preventie werkt. Dr. Erik Vermaire bewees dat die aanpak in Nederland ook werkt én economisch
haalbaar is. Voor het Ivoren Kruis dé reden om met hem samen te werken en de uitkomsten van zijn
promotieonderzoek verder uit te dragen.
70% cariësreductie
Het cariëspreventieve effect van de huidige mondzorg stagneert. Om de mondzorg voor jeugdigen
effectiever te maken is volgens het Ivoren Kruis een omslag in de mondzorg nodig. Preventie moet een
meer geaccepteerd onderdeel worden van de mondzorgpraktijk. Als we kinderen en hun ouders leren
om hun tanden op de juiste manier te poetsen is een geweldige gezondheidswinst (tot 70%
cariësreductie!) haalbaar. Hierbij speelt het complete dentale team een ongelooflijk belangrijke rol. Het
dentale vak is tot nu toe onvoldoende toegerust om risicogroepen effectief te bereiken en de
omvangrijke gezondheidswinst te realiseren. Daarvoor zijn onder meer andere methodieken en andere
scholing nodig. Mondzorgverleners hebben een reden nodig en zouden beloond moeten worden om de
monden gezond te houden. >> Lees meer

Gebruiksvriendelijkheid App GezondeMond onderzocht
Heeft u de app GezondeMond al gedownload? Met deze app helpt u uw patiënten hun therapietrouw te
bevorderen. Via de app geeft u uw patiënt persoonlijk advies over dagelijkse preventieve handelingen:
poetsen (elektrisch en handmatig), het gebruik van een tandenstoker, flossdraad of rager,
mondspoelen, voeding en tongschrapen. Het Ivoren Kruis stelt voor het gebruik van de app aan te
bevelen bij elk consult waarbij preventie aan de orde is. Op dit moment wordt de gebruiksvriendelijkheid
en de effectiviteit van de app onderzocht door ACTA. De resultaten daarvan zullen we in de loop van het
jaar met u delen. >> Lees meer

Dental Cards introduceert speciale lijn voor mondhygiënisten
Afgelopen najaar introduceerde Dental Cards een nieuwe display met informatiekaartjes voor gebruik in
de mondhygiënistenpraktijk. Voor de samenstelling van deze display voerde de aanbieder van het
patiënteninformatiesysteem uitvoerige gesprekken met de Nederlandse Vereniging voor
Mondhygiënisten (NVM). Samen met de beroepsvereniging maakte Dental Cards de keuze voor
specifieke preventieonderwerpen. “We bieden een speciale lijn met informatiekaartjes voor gebruik door
patiënten van mondhygiënisten”, legt Alex Jongebreur, initiatiefnemer en eigenaar van Dental Cards uit.
“Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld Diabetes en mondgezondheid, Droge mond, Een
gezond gebit tijdens de zwangerschap, Eerste tandje? Poetsen!, Eten, drinken en een gezond gebit,
Roken en mondgezondheid, Slechte Adem en Gevoelige tandhalzen.” Daarnaast is er ook ruimte voor
kaartjes over (elektrisch) Tandenpoetsen, Tandenstokers, Ragers, Tandenpoetsen met kinderen en
bijvoorbeeld Tanderosie. De nieuwe display is het antwoord op het succes van de introductie van Dental
Cards in de tandartspraktijk. “Preventie is natuurlijk de core business van de mondhygiënist en daar
sluiten wij met de preventie-informatie goed bij aan”, aldus Jongebreur. De vraag naar deze lijn is
enorm laat Dental Cards weten. >>Lees meer

Nieuwe patiëntenfolder Kaaskiezen
Kaaskiezen zijn kiezen waarvan de beschermende glazuurlaag niet of niet goed is ontwikkeld. Ze hebben
gedeeltelijk of helemaal een kaaskleur (wit-crème tot geel-bruin) en kunnen er ook wat bobbelig uitzien.
Ze zijn gevoeliger dan andere kiezen, omdat de buitenste laag zwakker is. Kaaskiezen komen zowel voor
in het melkgebit als in het blijvend gebit. Het Ivoren Kruis ontwikkelde er een patiëntenfolder over. De
nieuwe folder geeft antwoord op vragen zoals Wat zijn kaaskiezen? Waardoor ontstaan kaaskiezen?
Welke kiezen zijn gevoelig voor kaaskiezen? Doen kaaskiezen pijn? Kun je kaaskiezen beschermen? en
Wat doet de tandarts aan kaaskiezen? De patiëntenfolder is verkrijgbaar in de webshop van het Ivoren
Kruis. Natuurlijk kunt u ook de ledenservice bellen via 088-1182500, dagelijks tussen 9:00 en 12:00.
>> Lees meer

Detandartsenpraktijk.nl winnaar gratis website
Tijdens het Ivoren Kruis congres Het roer moet om! verlootte websitebouwer TriplePro een gratis
maatwerkwebsite. De gelukkige winnaar is het team van www.detandartsenpraktijk.nl. De
groepspraktijk uit Loppersum en Uithuizen is erg blij met de gewonnen maatwerkwebsite omdat ze
inzien dat een kwalitatief transparant communicatieplatform van steeds groter belang wordt voor de
praktijk. Mensen oriënteren zich steeds vaker via Google naar preventie-informatie en informatie over
behandelingen van de eigen of een nieuwe tandarts. TriplePro werkt nu aan de realisering van de
website en verwacht de site in maart op te leveren. Klik op ‘lees meer’ voor meer informatie over een
website (op maat) waarbij u de beschikking heeft over de wetenschappelijke preventie-informatie van
het Ivoren Kruis. >>lees meer

