Op 12 april 2016 organiseerde KOVAG en het VVT een druk bijgewoonde multidisiciplinaire
infoavond voor apothekers en tandartsen. Op deze avond kwamen 2 luiken aan bod : een
luik voor de tandartsen rond de invloed van geneesmiddelen op de mond en/of op
tandheelkundige behandelingen en een luik voor de apothekers rond mondzorg, tandpasta’s
en mondspoelmiddelen. Ook de noodzaak van interdisciplinaire samenwerking en
gegevensdeling kwam aan bod. Aansluitend bij dit onderwerp verscheen op 20 mei 2017 in
het International Dental Journal volgende publicatie “ Dental providers and pharmacists : a
call for enhanced interprofessional collaboration” en “Medication discrepancies in the dental

record and impact of pharmacist-led intervention.”
In dit artikel wordt het belang van samenwerking tussen apothekers en tandartsen
aangetoond om het gebruik van geneesmiddelen voor of na een tandheelkundige
behandeling te optimaliseren.
Studies tonen aan dat het tandheelkundig dossier van een patiënt in 90% van de gevallen
onvolledig is wat betreft de geneesmiddelen die de patiënt actueel inneemt. Vooral OTCgeneesmiddelen en plantaardige geneesmiddelen worden daar zelden in vermeld. Voor een
goed verloop van de behandeling is het nodig dat de tandarts op de hoogte is van de actuele
thuismedicatie van de patiënt. Er zijn heel wat geneesmiddelen die een negatieve impact
hebben op een behandeling bij de tandarts door interacties en/of bijwerkingen. Daarbij
denken we in de eerste plaats aan geneesmiddelen die een droge mond veroorzaken en
bijgevolg leiden tot meer tandheelkundige behandelingen en kosten, of aan de
anticoagulantia die het bloedingsrisico tijdens of na de ingreep verhogen.
Om dit te verbeteren worden er in het artikel een aantal oplossingen naar voor geschoven:









Betere interprofessionele samenwerking en overleg tussen tandartsen en apothekers
De eerste steen voor een betere samenwerking al leggen bij de opleiding van beide
beroepsgroepen :
o Cursus voor apothekers rond mondzorg
o Duidelijk maken welke rol de apotheker/tandarts speelt in de zorgverlening.
Gegevensdeling (eHealth)
Draaiboek voor de tandartsen om ook in hun praktijk een medicatieoverzicht te
kunnen raadplegen en te analyseren
Tandartsen moeten permanent up to date blijven over interacties, bijwerkingen,
antibiotica resistentie en verslavingen aan geneesmiddelen (bv opioïden). Hier kan de
apotheker ook het nodige advies geven.
Gebruik maken van een actueel medicatieschema en er bij de patiënt op aandringen
om dit schema mee te nemen bij de tandarts.

Meer samenwerking en overleg kan hulp bieden bij bovenstaande uitdagingen. Beide
beroepsgroepen hebben immers een goede gezondheid en zorg voor de patiënt voor ogen.
Enerzijds kunnen apothekers de tandartsen helpen door: een actueel medicatieschema van
de patiënt aan te reiken, advies te geven over mogelijke interacties en bijwerkingen en een
update geven van wijzigingen in evidence-based richtlijnen. Anderzijds kunnen de
apothekers hun patiënten ook de juiste raad geven inzake mondzorg en de patiënt tijdig
doorverwijzen naar de tandarts. Dit laatste kan zowel in acute gevallen als voor een
routinecontrole.

