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Bijscholing  
voor minder 
haar op je tanden
Het zal sommige van mijn patiënten vast 
opgevallen zijn dat mijn praktijk niet 
iedere dag geopend is. Het is niet dat ik 
niet genoeg patiënten heb om mijn uren 
dagelijks mee te vullen of dat ik zoveel vrij 
heb omdat de zaken zo goed gaan. Mijn 
patiëntloze uurtjes gaan op aan administra-
tie, bezoeken van beurzen, maar vooral aan 
het deelnemen aan lezingen, cursussen en 
congressen.

Uiteraard weet ik waar ik mee bezig ben 
als ik met al mijn instrumentaria naast 
de behandelstoel over je heen gebogen 
zit. Maar in mijn vakgebied is periodieke 
bijscholing verplicht om het keurmerk te 
mogen dragen van het KwaliteitsRegister 
Mondhygiënisten.

Het bijspijkeren van mijn kennis doe ik met 
plezier en is ook noodzakelijk. Tandsteen 
blijft tandsteen en ook tandplak is nog 
steeds dezelfde als die waar ik 21 jaar gele-
den tijdens mijn studie over leerde. Maar 
er zijn ook nieuwe aandoeningen ontstaan, 
zoals tanderosie. Veroorzaakt door de vele 
soorten sportdranken, die enkele decennia 
eerder nog niet bestonden. Evenals energy 
drinks zoals Red Bull, wat tegenwoordig een 
boel schade aanricht in vele monden.

Ook ontstaan er betere behandelmethodes of 
worden uitvindingen gedaan die mijn vak-
gebied makkelijker maken. Zo had ik laatst 
iemand in mijn stoel met een zogenaamde 
zwarte haartong. De naam doet denken aan 
een bruikbaar attribuut voor de afgelopen 
Halloween-periode, maar is toch echt een 
vervelend probleem voor dragers hiervan. 
Het is een aandoening waarbij de structuur 
van de bekleding van je tong verandert door 
bijvoorbeeld medicijngebruik, roken of een 
slechte mondhygiëne. Hierdoor lijkt het of 
er een dun laagje schaamhaar op je tong 
groeit. Tijdens mijn studie heb ik geleerd 
hoe dit behandeld moet worden, maar laatst 
ontdekte ik tijdens een lezing dat er een 
nieuwe methode is die de behandeling een 
stuk makkelijker maakt.

Overigens ken ik geen middeltje tegen mis-
selijkheid die opgelopen is tijdens het lezen 
van het voorgaande. Misschien hoor ik daar 
nog over op een volgende ‘vrije’ dag.


