Tandheelkunst en de opmars van pillen
Wij leven gemiddeld steeds langer. Een fors aantal aandoeningen die vroeger
dodelijk waren, is inmiddels met behulp van medicatie in een chronische
ziekte omgezet.
Ouder worden gaat dus niet altijd gepaard met langer gezond blijven.
Inmiddels is uit onderzoek naar voren gekomen dat mensen boven de
50 jaar oud vaak al meer dan 1 medicament per dag gebruiken.
Hiernaast is er sprake van een omslag in de bevolkingsopbouw richting de
oudere patiënt (vergrijzing), is er meer diversiteit in etnische opbouw (met
verschillen in lifestyle en immunologie), lijkt er een stijging van het aantal
vegetariërs/veganisten te verwachten (ecologische footprint) en lijkt het
recreatief gebruik van drugs minder in de taboesfeer te liggen dan men zou
wensen (mdma, cocaïne, lachgas, weed, alcohol/comazuipen).

Of misschien wel: hoe vertaal ik die grote pupillen van mijn kind die net van
een feestje afkomt?
Dat deze vraag steeds meer onder de bevolking speelt blijkt wel uit het
feit dat bijvoorbeeld de “Linda” vorig jaar met een themanummer rond dit
onderwerp kwam.

Save-the-date:
Op 9 oktober 2018 zal speciaal aan de verwijzers van de Parodontologische
Kliniek Den Haag een beknopt overzicht gegeven worden, waar u de dag
erna al mee aan de slag kunt.

Wist u dat:
n

Samenvattend kan dus gesteld worden dat er meer sprake zal zijn van
polyfarmacie en ook van andere lifestyle-effecten dan we vroeger gewend
waren. Veel van deze effecten en aandoeningen zijn vroegtijdig (in de mond
en qua gedrag) te diagnosticeren.
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Voor de (para)medici heeft dit tot gevolg dat dit bij de “gemiddelde”
patiënt vraagt om meer aandacht voor het goed uitvragen van de medische
anamnese.
Medicatie heeft naast de hoofdwerking diverse bijwerkingen op vlakken
waar in eerste instantie niet aan gedacht wordt…
Het bijhouden van de kennis op dit gebied en een goede samenwerking
tussen apotheek, huisarts en tandarts lijken steeds belangrijker te worden.

u volgens de AVG patiëntengegevens niet meer per mail zonder
versleuteling mag versturen?
Zorgmail daar een oplossing voor biedt.
de Parodontologische Kliniek Den Haag gebruik maakt van Zorgmail.
Ons adres is: 500086358@lms.lifeline.nl

Wij wensen al onze verwijzers en relaties een zonnige en
ontspannen zomer toe. Tot in het najaar.

Vriendelijke groet,
Tine Vangsted, parodontoloog NVvP, implantoloog NVOI
John Raber, Jacqueline Speelman, Ilara Zerbo, Julie Graswinckel, parodontologen NVvP

Maar wat kun je nu eigenlijk aan de patiënt zien als deze iets gebruikt heeft
of bijvoorbeeld een vitamine tekort heeft?

Bedrijfsmatig gebruik van de Paro-info is slechts toegestaan met toestemming van de Parodontologische Kliniek Den Haag.
Kopiëren en verspreiden is toegestaan met bronvermelding: Parodontologische Kliniek Den Haag.

T 070 - 361 51 46
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