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Ideaal hulpmiddel bij
communiceren en beslissen
Dagelijks staan tandartsen en patiënten voor de keuze om een tand al dan niet te behandelen. Allerlei factoren hebben
een invloed op deze beslissing. Zo spelen aan de kant van de tandarts kennis, ervaring, vaardigheden, druk op de agenda,
indruk over de patiënt,… vaak mee in deze beslissing. Patiënten worden bij deze beslissing soms eerder gedreven door
angst om een tand te verliezen, eerdere ervaringen, de geleden pijn,… dan de lange termijn prognose van de tand.
Door de beslissing om een tand al dan niet te behouden vooral te baseren op emotionele factoren, zullen patiënt en
tandarts op korte termijn tevreden kunnen zijn over de behandeling. Maar door geen of weinig rekening te houden met
de oorzaken van de problemen en de status van de tand, kan de behandeling uitdraaien op een teleurstelling op lange
termijn. De iPad app "Digital Dentist" brengt de gouden standaarden en kennis uit wetenschappelijk onderzoek samen
om op een snelle manier de status en lange termijn prognose van een tand te bepalen. Bovendien helpen de illustraties
om alles duidelijk te maken aan de patiënt zodat hij of zij alles goed kan begrijpen. Zo kunnen tandarts en patiënt samen
een gefundeerde beslissing nemen met het oog op een lange termijn prognose.
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Digital Dentist formuleert per patiëntfactor en tandfactor

Het startscherm van Digital Dentist. De patiëntfactoren kunnen
gescoord worden door de tegels aan te raken. Om de tandfactoren te
scoren, moet de bewuste tand aangeraakt worden.

Nadat een tand aangeraakt wordt, kunnen de tandfactoren gescoord
worden door de tegels naast of de icoontjes op de tand aangeduid
worden. Voor de meerwortelige tanden wordt steeds het beeld van de
ondermolaar gebruikt.

aan het tandheelkundig dossier.

Voor de eenwortelige tanden wordt het beeld van een onderhoektand
gebruikt.

De schermgrote afbeelding voor tandbederf "Veel en /of grote cariës
aanwezig".
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De meerwaarde van de systematische benadering
Iedere tandarts heeft door de jaren werkervaring een bias
opgedaan door de mooie resultaten en de falingen. De systematische benadering zal helpen om de persoonlijke bias
uit te vlakken en beslissingen meer te baseren op alle therapeutische mogelijkheden. Aan de hand van de gegeven
adviezen wordt mogelijk om in elke deelgebied te bekijken
welke expertise de tandarts zelf heeft en waar doorverwijzing aangewezen lijkt. In praktijken waar meerdere tandartsen en assistenten werken, wordt het makkelijker om op
een uniforme, professionele manier met patiënten te com-

adv

Beeld uit Eenwortelige  Wortelkanaal  Endodontische behandeling
nodig  aspecten die de moeilijkheidsgraad van de behandeling
beïnvloeden.

Beeld uit Meerwortelige  Tandweefsel  resterend tandweefsel.
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municeren. Digital Dentist helpt om een lange termijn visie
voor de mondgezondheid van de patiënt te ontwikkelen die
gefundeerd en uitgebreid gedocumenteerd is.
De uitgebreide documentatie helpt ook om de patiënt te
informeren over de status en de prognose van de tanden.
Het is uiterst belangrijk dat de patiënt zijn eigen problemen
begrijpt om zijn tandheelkundige denken en handelen te veranderen.
De mooie, duidelijke illustraties die elke schermgroot
gemaakt kunnen worden, zijn hierbij zeker van dienst.
Bovendien zal, door niet enkel te focussen op de problemen,

Beeld uit Patiëntfactoren  positie& occlusie.

maar ook de aspecten van de mond te bespreken die in orde
zijn, de patiënt gemakkelijker de motivatie vinden om zijn
problematiek aan te pakken. Immers een patiënt die het
probleem, de mogelijke oplossingen en hun consequenties
goed begrijpt, zal sneller bereid zijn om tijd, inzet en geld te
investeren in een lange termijn oplossing.
Digital Dentist werd ontwikkeld door de Flemish Society
for Endodontlogy vzw om de evidence based dentistry en
gouden standaarden op een gebruiksvriendelijke manier in
de tandartspraktijken te incorporeren.
n hun zoektocht om dit ideaal te verwezenlijken, vonden ze
steun bij de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie,
de Nederlands-Vlaamse vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde en de Belgian Association for Endodontology and

Schermgrote afbeelding uit Meerwortelige  Bot&tandvlees 
DPSI 3  Miller-McEntire index  Furcaties  doorgankelijke
furcatie.

Traumatology. De app is beschikbaar in de App Store op
iPad en werkt enkel op iPad.

* tandarts (KUL 1999). Hij heeft een praktijk gespecialiseerd in endodontie en is voorzitter van de Flemish Society for Endodontology vzw.

8

▲

** tandarts (VUB 1981). Ze heeft een praktijk gespecialiseerd in endodontie
en is penningmeester van de Flemish Society for Endodontology vzw.
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