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Onderscheid cariës en caviteiten
Eén van de drie voorbehouden handelingen die de mondhygiënist – in
een experimenteerfase – zelfstandig
mag gaan uitvoeren, is het behandelen
van primaire caviteiten. Dit laatste is de
medische terminologie, ‘de vaktaal’
voor wat in de volksmond niets anders betekent dan het boren en vullen van eerste gaatjes.
Het prepareren en restaureren van
primaire caviteiten is een vakterm in

de (pre)klinische fase van het onderwijscurriculum Mondzorgkunde
en Tandheelkunde. Op de werkvloer
gebruiken tandartsen, mondhygiënisten en andere beroepsbeoefenaren in de mondgezondheidszorg
‘vakjargon’ en van hen mag worden
verwacht dat ze hun vaktaal goed
beheersen. Met andere woorden:
professionals moeten de gebruikte
termen foutloos kunnen schrijven,

ze moeten weten wat de termen
betekenen, ze moeten de termen
op correcte wijze hanteren en ze
moeten er naar weten te handelen.
Over het onderscheid tussen cari
ës en caviteiten heb ik veel geleerd.
Cariës is te beschouwen als een gedragsziekte. En primaire cariës is een
proces: beginnend met een white spot, voortschrijdend naar een

lichte aantasting in het glazuur,
overgaand naar een aantasting op
de glazuur-dentine grens en eindigend met een aantasting in het
dentine, wat als caviteit wordt geduid. De medische terminologie
cariës geeft informatie over het
ontstaan van een caviteit (gaatje) dus
kort en krachtig weer. Het behande
len van primaire cariës betekent dus
op meerdere momenten preventief
kunnen interveniëren in het proces
van het ontstaan van een wit vlekje op het glazuur tot een heus gat.
ADVERTENTIE

Het is geen hogere wiskunde: als
cariës een gedragsziekte is, dan is
het behandelen van primaire cariës
niet gelijk aan het behandelen van
caviteiten.
De toepassing van eenduidige medische terminologie betekent dat
alle zorgprofessionals elkaar mondiaal via hun vaktaal kunnen begrijpen. Dat dit een groot goed is,
mag duidelijk zijn: het voorkomt
taalkundige misverstanden, die in
het nadeel van het grote publiek
kunnen zijn.
Dr. Yvonne Buunk-Werkhoven
Ook reageren op een artikel in
Dental Tribune? E-mail ons op
redactie@dental-tribune.nl.

Awesome
Esthetics
2020
Op 5 juni 2020 zal een awesome
evenement plaatsvinden. Op deze
dag zullen én Newton Fahl Jr., DDS,
MS én dr. Thomas Taha een lezing
geven en u kunt bij beide aanwezig zijn! Uniek en zeer speciaal dat
deze toppers beide in Nederland
zijn en zo speciaal dat er zelfs een
scherm op maat zal worden gemaakt om de lezingen perfect te
ondersteunen.

CEREC Primemill

Excellence made easy.
The new CEREC Primemill is uniquely equipped for superior chairside dentistry. Our fastest
milling unit ever, it’s also the easiest to use and compatible with the widest range of materials.
Above all, it empowers dentists to deliver consistently excellent treatment for multiple indications.
The CEREC Primemill seamlessly combines with the highly accurate CEREC Primescan and new
CEREC Software 5 to redefine performance in daily practice. Join us at your local CEREC event
and test it yourself.

Newton Fahl, werkend vanuit
Curitiba, Brazilië, is sinds 1987
werkzaam in de tandheelkunde en
heeft vele prijzen en eretitels op zijn
naam staan. In zijn lezing zal Fahl
in detail treden over het gebruik,
de toepassing en de biologische
verantwoordelijkheid van hedendaagse composieten.
De Britse Thomas Taha werkt als
tandarts en implantoloog in zijn
privékliniek in Londen. Taha zal
zich richten op verschillende hulpmiddelen die je als tandarts tot je
beschikking hebt – van loepbril tot
cofferdam – en de manier waarop
deze gebruikt kunnen worden: ter
verbetering van uw behandelplan,
reflectie en kwaliteit.
Uiteraard dienen de partners van
Awesome Esthetics benoemd te worden. Zonder Cosmedent, Hu-Friedy,
Labomed, Matrix Dental, OmniChroma, Shofu, Tokuyama Dental,
Ultradent en Hofmeester Dental was
Awesome Esthetics niet mogelijk.
Awesome Esthetics zal plaats
vinden in De Reehorst te Ede en
heeft maximaal plaats voor 150
deelnemers.
Voor meer informatie en
inschrijvingen kunt u kijken op
www.awesome-esthetics.nl.

The all-new CEREC. Now is the time.
Learn more at: dentsplysirona.com/cerecprimemill
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