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leinen facings maakt, is de kans dat 
diegene met zijn eigen tanden de 
80 haalt nihil. Als iemand al 70 jaar 
is, maakt die keuze minder uit: dan 
gaat het de rit wel redden. 

Denken andere tandartsen er 
net zo over?
Ik denk dat veel tandartsen neigen 
naar indirect, omdat dat duurder is 
en ze daar meer aan kunnen ver-
dienen. Ook kunnen ze het eind-
resultaat uitbesteden en hoeven ze 
het niet zelf te doen. Ik hoop ech-
ter dat meer en meer tandartsen, 
dankzij de veranderde opleiding, 
zullen bedenken dat de directe ma-
nier de eerste keuze moet zijn. Het 
is ‘boerenverstandtandheelkunde’: 
is er een stuk van een voortand af, 
moet ik er dan iets bijplakken of 
nog meer vanaf halen? De tandarts 
zou de beslissing moeten maken in 
het belang van de patiënt en niet 
vanwege de financiële prikkel.
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AMSTERDAM Op 8, 9 en 10 maart 2018 is het zover: tijdens Dental Expo 
komen tandheelkundige professionals samen in de RAI Amsterdam 
om zich te laten inspireren door de nieuwste ontwikkelingen en in-
novaties op de dentale markt. Vertrouwde beurs, maar een nieuwe 
organisator: Easyfairs. Wat is er nieuw en wat blijft hetzelfde tijdens 
Dental Expo 2018? We vroegen het Mathilde Koniuszek, event manager 
Dental Expo. 

een presentatie of een workshop. 
Zo creëer je een totale beleving: 
je kennis haal je niet alleen bij de 
exposanten op de beursvloer, maar 
ook bij de experts tijdens het semi-
nar.”
“Een trend die al een tijd gaande 
is, maar nog steeds actueel, is die 
van digitalisering. Een paar jaar 
geleden stond deze nog in de kin-
derschoenen, maar nu is er al een 
enorme ontwikkeling geweest. 
Toch werkt nog niet iedereen di-
gitaal en daarom blijft het interes-
sant voor de beurs.” Een thema dat 
samenhangt met digitalisering, is 
dataprivacy. Ook dat aspect komt 
aan bod. Vertimart-directeur Pie-
ter Schram zal in zijn presenta-
tie dieper ingaan op ‘het oerwoud 
van privacyregels’. Namens ABN 
AMRO zullen Thera Evers en Ar-
jan Wijnands, beide werkzaam als 
sectorspecialisten medisch en vrije 
beroepen bij de bank, spreken over 
respectievelijk de voor- en nade-
len van schaalvergroting en wat er 
komt kijken bij praktijkoverdracht. 
Dan is er nog een primeur tijdens 
deze Dental Expo: de dental start-
up avenue, waarmee Easyfairs haar 
visie ‘Visit the future’ direct in de 
praktijk brengt. Een deel van de 
beursvloer is namelijk bestemd 
voor startups. “We hebben jon-
ge ondernemers de kans gegeven 
om tegen gereduceerd tarief op de 
beurs aanwezig te zijn en zich te 
presenteren aan de dentale markt. 
Er zijn heel veel innovatieve bedrij-
ven aanwezig in deze markt, maar 
voor jonge bedrijven is het een gro-
te investering om aanwezig te zijn 
in de RAI.” De organisatie vindt 
het belangrijk starters deze kans te 
bieden, om de dentale markt zo in 

de volle breedte aanwezig te laten 
zijn. “Het idee is met veel enthou-
siasme ontvangen,” aldus Konius-
zek. “Negen jonge ondernemers 
zullen met een stand hun bedrijf 
presenteren op de speciale plek op 
de beursvloer.”

ANT-Starterscongres en 
Toothcamp
Veel vernieuwingen dus tijdens 
Dental Expo 2018, maar een aantal 
zaken blijft onveranderd. Een zeer 
divers aanbod van exposanten op 
de beursvloer bijvoorbeeld. Koni-
uszek noemt de exposanten ‘een 
opvallend betrokken en creatieve 
community’. “De deelnemende ex-
posanten vinden het ontzettend 
leuk om mee te doen en doen veel 
moeite om iets ludieks te organise-
ren op hun stand.” 
Net als voorgaande jaren wordt 
samengewerkt met de grote be-
roepsverenigingen KNMT, ANT en 
NVM-mondhygiënisten. De ANT 
organiseert ook dit jaar weer het 
ANT-Starterscongres tijdens Den-
tal Expo. Op zaterdag 10 maart zijn 

er voor studenten tandheelkunde 
in hun laatste jaar en recent afge-
studeerden lezingen over onder 
meer mondfotografie, forensi-
sche tandheelkunde en restaura-
tie. Bij het ticket voor het congres 
inbegrepen zit de entree voor de 
vakbeurs. Een tweede gelijktijdig 
gehouden evenement in de RAI is 
Toothcamp: een middag die kinde-
ren van 11 en 12 jaar op een luchti-
ge manier het belang van een ge-
zonde mond laat ervaren. Scholen 
kunnen zich aanmelden voor dit 
gratis evenement dat op donder-
dag 8 maart plaatsvindt. 

Leerzaam teamuitje
Koniuszek verwacht dat het meren-
deel van de bezoekers van Dental 
Expo, net als bij voorgaande edities, 
werkzaam is als tandarts of mond-
hygiënist. Toch is de mondzorgvak-
beurs – de enige onafhankelijke in 
Nederland, benadrukt de event ma-
nager – niet alleen interessant voor 
deze doelgroepen. “Dental Expo 
2018 is een evenement dat breder 
kijkt dan de tandarts alleen. In de 

praktijk werk je met een team en 
ieder teamlid heeft een taak. Alle 
facetten van het draaiend hou-
den van een praktijk worden op de 
beurs belicht, of dat nu gaat om het 
werk van een tandarts, tandtech-
nicus, mondhygiënist of tandarts-
assistent.” Dat maakt Dental Expo 
2018 tot een uitstekende gelegen-
heid voor een teamuitje met de hele 
praktijk, tipt zij. 
Koniuszek hoopt terug te kijken op 
een evenement dat echt van toege-
voegde waarde is voor alle partijen 
die meedoen: exposanten, vereni-
gingen en bezoekers. “De exposan-
ten moeten na afloop naar tevre-
denheid contacten hebben kunnen 
leggen in de markt en bezoekers 
moeten na een kijkje in de toe-
komst van de tandheelkunde vol-
daan naar huis gaan.” Koniuszek 
heeft er inmiddels zo’n anderhalf 
jaar aan voorbereiding op zitten en 
kijkt ontzettend uit naar het event. 
“Ik kan niet wachten om het live 
te ervaren!” En gezien het flinke 
aantal registraties geldt voor veel 
bezoekers hetzelfde. 

Dental Expo is voor velen in de 
dentale branche synoniem met 
Rob Simoons. Met zijn Aalsmeer-
se bedrijf Protex organiseerde hij 
de beurs vanaf de eerste editie in 
2008. “Rob heeft Dental Expo vanaf 
de basis opgebouwd. Door de jaren 
heen is het de mooie, volwassen 
show geworden die het nu is,” al-
dus Koniuszek. Om het evenement 
future proof te maken, was Simoons 
op zoek naar een partij die nieu-
we technologieën kon brengen. Zo 
kwam hij uit bij Easyfairs. “Wij zijn 
een internationale event organiser 
die sterk gericht is op community 
management. Onder meer door 
ons digitaal registratiesysteem, dat 
gedurende en na de beurs gerichte 
marketingacties mogelijk maakt 
voor exposanten, werden wij geko-
zen als partij die moet zorgen voor 
een toekomstgericht bestaansrecht 
voor Dental Expo,” legt de event 
manager uit. 

Het digitaal vooraf registreren is 
niet het enige gemak. Met een zo-
geheten ‘smart badge’ hoeven de 
bezoekers niet langer zware folders 
mee te sjouwen, maar maken ze 
gebruik van een ‘digitale draagtas’. 
Nadat de badge langs de badgelezer 
wordt gehaald die op iedere stand 
aanwezig is, wordt aan het einde 
van de dag per mail een overzicht 
van de bezochte exposanten ge-
stuurd. Zo weten bezoekers precies 
welke stands ze hebben bezocht en 
krijgen ze de gevraagde informatie. 
“Door deze technologie vindt direct 
een digitale uitwisseling plaats van 
visitekaartjes,” aldus Koniuszek.

Databeveiliging en schaal-
vergroting
Nieuw is ook het seminarprogram-
ma. Gedurende drie dagen zullen 
experts daar ieder uur een lezing 
verzorgen. Koniuszek: “De dentale 
markt is kennisgericht en continu 
in ontwikkeling. De behandeling 
aan de stoel is slechts een onder-
deel van de tandheelkunde. Zaken 
als wetgeving, data, schaalvergro-
ting en ergonomie spelen een gro-
te rol. Spelers uit de markt die zich 
hierop richten, willen we op de 
beurs vertegenwoordigd zien om 
een breed aanbod van producten 
en diensten te bieden. Daarnaast 
willen we bezoekers de mogelijk-
heid bieden dieper op de materie 
in te gaan door het bijwonen van 

Dental Expo 2018: vertrouwde 
beurs, nieuwe organisator 

Een deel van  
de beursvloer  

is bestemd voor 
startups

Mathilde Koniuszek, event manager 
Dental Expo. “We willen met Dental  
Expo echt toegevoegde waarde 
bieden.”

Nils van Calcar.

“Te veel tandartsen kiezen 
nog voor indirect restaureren”
Nils van Calcar over directe en indirecte restauraties

den met zijn of haar eigen tanden 
en kiezen. Om daarvoor te zor-
gen, dien je zo min mogelijk van 
elementen af te slijpen en wil je  
eigenlijk alleen iets toevoegen.  

Alles wat je maakt, is tijdelijk. Als 
je iets opnieuw moet maken, bete-
kent dat opnieuw weefselschade. 
Als je bij iemand van 20 jaar porse-
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Bij de keuze tussen direct of indirect restaureren spelen allerlei fac-
toren mee. Hoeveel eigen, gezond weefsel is er over? Gaat het om een 
esthetische restauratie of een meer posterior gelegen element? En 
wat heeft een cliënt te besteden? Allerlei zaken die cosmetisch tand-
arts Nils van Calcar afweegt wanneer hij een patiënt in zijn stoel krijgt 
voor een restauratie. Tijdens het ANT-Starterscongres, dat parallel aan 
Dental Expo plaatsvindt op 10 maart 2018, spreekt hij erover voor een 
publiek van studenten en startende tandartsen. De grootste valkuil bij 
restauraties? “Ik noem het tandjestandheelkunde. Alleen het kapotte 
element bekijken, zonder te onderzoeken waar de oorzaak ligt. En of de 
behandeling past in het plaatje om de hele mond gezond te houden.” 

Wat zijn belangrijke overwe-
gingen bij de keuze tussen 
direct of indirect restaureren?
Dat is onder meer afhankelijk van 
de plaats in de mond en van hoe-
veel gezond weefsel er over is. Als 
er onvoldoende weefsel is, kun je 
overwegen om voor indirect te kie-
zen. Moet je echter heel veel van 
een tand afslijpen om een indirecte 
restauratie te maken, dan kun je 
beter voor direct gaan. Daarnaast 
speelt de financiële situatie van 
een patiënt mee. Een indirecte res-
tauratie is vijf keer duurder dan een 
directe restauratie. Verder weegt 
nog mee dat een directe restaura-
tie voor de tandarts lastiger is, het 
vereist meer skills. Bij een indirecte 
restauratie besteed je de vormge-
ving uit aan het laboratorium. 

Wat zou u elke tandarts willen 
meegeven over de afweging 
tussen directe en indirecte 
restauraties?
Onthoud dat je uiteindelijke doel is 
om je patiënt 85 jaar te laten wor-

Ik denk dat  
veel tandartsen  

neigen naar indirect, 
omdat ze daaraan  

meer kunnen  
verdienen
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“Investeer tijdig in je toekomst!”

mondscanner, terwijl daar destijds 
in de opleiding nog nauwelijks mee 
gewerkt werd.” 

Hands-on cursussen en  
Instagram
Volgens het tweetal is tijdig bepa-
len waar je interesse ligt en daarin 
investeren, een van de belangrijk-
ste tips voor een flitsende start van 
je carrière als tandarts. “Tijdens 
je studie kun je al enorm veel ex-
tra cursussen volgen. Bovendien 
geldt dan een voordeliger tarief,” 
tipt Muts. Haar advies is niet af te 
wachten na je afstuderen, maar 
een praktijk te zoeken die past bij 
de richting die je ambieert. “De 
ontwikkelingen in de tandheel-
kunde gaan enorm hard. Ik denk 
dat als je eerst een paar jaar gaat 
rondkijken in de algemene tand-
keelkunde, je al te laat bent. Ook 

Muts ging na het afronden van 
haar studie direct als zelfstandige 
aan de slag in de familiepraktijk 
van haar ouders in Apeldoorn, waar 
ook haar broer als tandarts werkt. 
De Beer startte als zzp’er in een 
praktijk in zijn woonplaats Arn-
hem en is daarnaast ook werkzaam 
in een praktijk in Dieren. Dat ze er 
beiden voor kozen als zelfstandige 
aan de slag te gaan, is geen toe-
val. “Het wordt aangeraden op de 
opleiding en de meeste praktijken 
zoeken zzp’ers,” legt De Beer uit. 
Een eigen praktijk kan altijd nog, 
vindt hij. “Je moet niet alles tege-
lijk willen doen. Eerst het vak maar 
eens onder de knie krijgen en veel 
ervaring opdoen. Als dat goed gaat, 
kun je je met het management van 
een praktijk gaan bezighouden.”

Richting
Muts en De Beer kozen tijdens hun 
studie voor keuzevakken gericht 
op de endodontologie. Inmiddels 
hebben de twee, die elkaar al sinds 
de decentrale selectie van de op-
leiding kennen, hun pijlen echter 
gericht op de reconstructieve tand-
heelkunde en digitale technieken. 
“Dat omvat echt alles binnen de 
tandheelkunde. Het is heel breed,” 
onderbouwt De Beer zijn voorkeur. 
“De endodontologie is niet meer zo 
nieuw, maar in de reconstructieve 
tandheelkunde valt juist nog heel 
veel te ontdekken,” aldus Muts. 
Hoe kom je erachter welke rich-
ting bij je past? “Dat is best lastig,” 
geeft de Beer toe. “Je krijgt in de 
opleiding alles aangeboden, maar 
in beperkte vorm. Dat maakt de 
keuze moeilijk.” Muts adviseert om 
bij je keuzevakken goed te beden-
ken welke vaardigheden je in de 
toekomst denkt nodig te hebben. 
“Weeg ook af wat je nog in bij- en 
nascholing op een later moment 
kunt leren.”
Voordeel voor Muts en De Beer was 
dat ook hun ouders tandarts zijn. “Je 
ziet en hoort meer over de moge-
lijkheden en dat draagt bij aan waar 
je interesse komt te liggen,” denkt 
De Beer. Muts: “Van mijn ouders en 
broer wist ik tijdens mijn studie al 
wat er nog meer mogelijk was. Toen 
ben ik op zoek gegaan naar nieu-
we dingen. Voor mijn scriptie heb 
ik bijvoorbeeld al gewerkt met een 

denk ik dat het makkelijker is nieu-
we dingen te leren als je vers van de 
universiteit komt.”
Daarnaast luidt het advies te blij-
ven investeren om je verder te 
ontwikkelen. De Beer: “Je kunt na 
je afstuderen denken: ik weet nu 
alles en ga aan de slag. Blijf ech-
ter cursussen volgen, met name 
hands-on, en houd vakliteratuur, 
tijdschriften en social media bij. Op 
Instagram vind je tegenwoordig de 
mooiste plaatjes van buitenland-
se tandartsen, waar je ontzettend 
veel aan kunt hebben,” adviseert 

De Beer. Een andere tip is het goed 
documenteren van je eigen werk. 
“Je kunt dan achteraf nog foto’s 
of vullingen bekijken en ziet dan 
zoveel meer dan wanneer je in de 
mond kijkt.” 
In hun presentatie laten de twee 
praktijkvoorbeelden langskomen 
uit de reconstructieve tandheel-
kunde en van digitaal werken. 
Muts gaat dieper in op het tand-
technische deel en laat onder meer 
de stempeltechniek zien bij een 
occlusale restauratie. De Beer laat 
een tand- en een brugpreparatie 
zien die hij eerder uitvoerde. Ver-
der legt hij uit wat je met behulp 
van de intraorale scanner, foto’s 
en digitale modellen kunt doen. 
“Op deze manier digitaal werken is 
echt van grote meerwaarde. Met de 
praktijkvoorbeelden wil ik de mo-
gelijkheden van de scanner laten 
zien. Die liggen niet alleen in het 
maken van één kroon, maar in het 
hele proces van rehabilitatie.” 
Martine Muts en Maarten de Beer 
geven een gezamenlijke lezing tij-
dens het ANT-Starterscongres, dat 
op zaterdag 10 maart gelijktijdig 
met Dental Expo 2018 plaatsvindt. 
De twee geven tips en laten prak-
tijkvoorbeelden zien in de sessie 
Kickstart your career!. 

Kiezen tandartsen die lang 
geleden zijn opgeleid naar uw 
gevoel eerder voor een indirec-
te restauratie?
Zeker. Zij hebben in de opleiding in 
veel mindere mate meegekregen 
wat er met directe methoden mo-
gelijk is. Met de komst van compo-
siet leer je nu vanaf de eerste dag op 
de opleiding wat de mogelijk heden 
zijn voor adhesieve methoden. 
Voorheen werd echter opgeleid in 
de retentieve methode, waarbij 
de restauratie meer houvast moet 
hebben van zichzelf. Mogelijk heeft 
de vorige generatie bij gebrek aan 
scholing vaker met mislukkingen 
van directe restauraties te maken 
gehad, waardoor ze liever bij indi-
rect blijven. 

Vindt u dat de esthetische 
mogelijkheden van indirecte 
restauraties verbeterd zijn?
Die mogelijkheden zijn de afge-
lopen jaren inderdaad sterk ver-
beterd. We zitten momenteel al 
op een heel hoog niveau. Het gaat 
nu nog om nuances, die voor een 
patiënt nauwelijks merkbaar zijn. 
De materialen zijn makkelijker en 
sterker geworden: je kunt met een 
sterker materiaal een mooier resul-
taat behalen dan vroeger.  

Wat is een veelgemaakte fout 
in de restauratieve tandheel-
kunde?
Alleen het kapotte element bekijken, 
zonder te onderzoeken waar de oor-
zaak ligt en of de behandeling past 
in het plaatje om de hele mond ge-
zond te houden. Ik noem het tand-
jestandheelkunde. Je gaat het kozijn 
vervangen, terwijl eigenlijk de fun-
dering kapot is. Je moet eerst altijd 
detective spelen en weten waarom 
dingen zijn gebeurd. Vervolgens 
maak je een plan voor de lange ter-
mijn, zodat je weet waar je naartoe 
werkt. Zonder die visie ben je maar 
een beetje aan het repareren.

Welke concrete tips heeft u 
voor starters die restauraties 
gaan verrichten?
Ik verwacht dat digitaal wer-
ken een essentieel onderdeel van 
het werk van de tandarts wordt 
en ‘happen’ volledig zal verdwij-
nen. Als je dat in je studie onvol-
doende meekrijgt, zou je je daar-
in nog extra moeten verdiepen.  
Verder moet je veel overleggen 
met een ervaren tandarts. Je moet 
ineens veel sneller werken dan  
tijdens je studie en daarom is het 
belangrijk dat er controle is. Een er-
varen tandarts weet goed hoe lang 
een restauratie meegaat. Jonge  
tandartsen willen soms te veel 
behandelen, maar een grijze vul-
ling hoeft er bijvoorbeeld niet per 
se uit als deze nog tien jaar goed 
blijft. Daarnaast is voldoende ken-
nis van materiaal, en het gebruik 
ervan, belangrijk voor starters. 
Als je een bepaalde lijm gebruikt, 
lees dan de gebruiksaanwijzing 
en houd je eraan. Dat soort din-
gen gaat verschrikkelijk vaak mis.  
Ook denk ik dat je fulltime moet 
gaan werken, vlieguren maken. 
Toen ik net van de opleiding kwam 
dacht ik dat ik alles wist en kon. In 
de jaren daarna leer je echter dat er 
genoeg is dat je nog niet weet. Je 
moet meters maken. 

N.B. De uitspraken van Nils van Calcar 
zijn gedaan op persoonlijke titel. Zij ver-
tegenwoordigen niet noodzakelijk stand-
punten van de ANT.

Martine Muts.

Maarten de Beer.
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Zorg dat je in een vroeg stadium investeert in je tandheelkundige car-
rière. Dat is de boodschap die Martine Muts (26) en Maarten de Beer 
(26) willen meegeven aan tandartsen. Ze zijn beide in 2015 afgestu-
deerd in Nijmegen en sindsdien met veel enthousiasme aan het werk 
als tandarts. Tijdens het ANT-Starterscongres verzorgen zij de voor-
dracht Kickstart your career!. “Zorg dat je je interesse definieert, zodat je 
weet welke richting je op wilt. En stop niet met investeren als je klaar 
bent met je studie.” 

http://www.memodent.nl

