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Witte tanden uit een tube?

De behoefte om tanden witter te maken, het liefst
parelwit, bestaat al eeuwen. Whitening tandpasta’s
beloven poetsers een stralend witte lach. Maar
werken zulke tandpasta’s? Ja, het merendeel blijkt
in meer of mindere mate een witmakend effect te
hebben. Dit concluderen onderzoekers van het
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
(ACTA) in een studie die recent is gepubliceerd in
het wetenschappelijke tijdschrift ‘International
Journal of Dental Hygiene’.
De studie van ACTA is een systematisch
literatuuronderzoek. De onderzoekers zochten in
drie wetenschappelijke databases alle artikelen
bijeen waarin naar het effect onderzocht was van
een whitening tandpasta ten opzichte van een
normale tandpasta. Lees meer

Alternatief voor bestaande behandeling van
tandeloze patiënten

ACTA-promovendus Kostas Zygogiannis onderzocht
een behandelmethode voor mensen met een
kunstgebit, waarbij kleinere implantaten worden
gebruikt en het kunstgebit vastzit met drukknopjes.

Verrassende invloed geneesmiddelen
gewrichtsziektes op kaakgewrichtsbot

Twee implantaten
Veel patiënten zijn niet tevreden over hun
kunstgebit (gebitsprothese). Het kunstgebit zit vaak
te los om goed te functioneren. Ze kunnen met een
kunstgebit niet goed kauwen, praten en lachen.
Implantaten kunnen helpen om het kunstgebit meer
houvast te geven. De standaard behandeling met
implantaten bestaat uit het plaatsen van twee
implantaten van minimaal minimaal 3.3 mm met
daartussen een staaf waar het kunstgebit aan
vastklikt. Het nieuwe kunstgebit (klikgebit) wordt
binnen 48 uur gemaakt en na het plaatsen direct
belast (direct belasting). Lees meer.

In een gezond gewricht werken kraakbeen en het
onderliggende bot samen om de krachten goed te
verdelen. Ze zijn van elkaar afhankelijk en alleen in
staat om de verwachte biomechanische functies uit
te voeren dankzij wederzijdse ondersteuning op het
niveau van macro-structuur tot aan micro-structuur.
Veranderingen in één van deze weefsels kan leiden
tot het ontstaan van ziektes in het andere weefsel
en visa versa. Een dergelijke afhankelijkheid wordt
verondersteld een rol te spelen bij het ontstaan van
de gewrichtsziekte osteoartritis. Lees meer.
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