Flexie en reflectie…
Er is geen instrument dat we als tandheelkundigen méér gebruiken dan de mondspiegel,
maar toch wordt er nauwelijks over geschreven, gepraat of nagedacht. Gezien het
visuele aspect van ons werk zo bepalend is voor de kwaliteit van diagnose en zorg die
we leveren, loont het de beschikbare optische hulpmiddelen te optimaliseren en dan
beginnen we het best bij onze spiegeltjes. Kleine wijzigingen in werkwijze of instrumenten
kunnen immers zonder grote investeringen enorm verschil maken in comfort en kwaliteit.

Jacqueline Bos-Huizer en Philippe Van Audenhove

H

et lijkt in de nevelen der tijd verloren
gegaan te zijn wie ooit als eerste een
mondspiegeltje gebruikt heeft maar
het lijkt me waarschijnlijk dat het pas na
het ontstaan van de kwikspiegels in de 19de
eeuw is dat men intra-orale toepassingen
heeft kunnen overwegen.

Wiens nek moet buigen?
Iemand heeft destijds ‘ons’ mondspiegeltje
ontworpen en uitgevonden en het is in al
die tijd niet noemenswaardig veranderd.
Uiteraard is het spiegelende laagje achterop het glas intussen aluminium geworden
in plaats van een nikkel-kwik amalgaam.
Maar de algemene vorm van het instrument is gebleven.
Elk instrument dat wij gebruiken heeft
twee aspecten. Een werkzaam aspect (waar
dient het voor) en een ergonomisch aspect
(hoe goed is het te gebruiken). Een mondspiegel had oorspronkelijk een dubbel
werkzaam aspect: spiegelen om vlakken
zichtbaar te maken die niet rechtstreeks te
zien zijn én wang of tong opzij houden om
zicht op of toegang tot delen van de mondholte te kunnen krijgen zonder je nek teveel te moeten buigen. Het ergonomische
aspect werd bepaald door die twee taken:
daardoor werd de hoek bepaald die het
spiegeltje met het heft moest hebben.
Onze tandheelkunde is geëvolueerd. Voor
een mondonderzoek zijn de beide werkza-
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me aspecten van het mondspiegeltje wel
nog van toepassing maar bij restauratief of
chirurgisch werk niet meer. Eens de rubberdam geïnstalleerd, dient onze mondspiegel enkel voor het spiegelen en moet
de hoek van spiegel met heft vrij kunnen
worden om ideaal zicht en ergonomisch
comfort te geven. Idem bij bijvoorbeeld
apicale chirurgie.
Spiegeltjes met flexibele nek zijn gelukkig
in de dentale handel te koop. Je kan ze
individualiseren zodat je er ‘maakt’ voor
onderkaak en bovenkaak, want herhaald
sterk buigen geeft op termijn wel breuk
(afbeelding 1 en 2). Zo zet je je mondspiegeltje helemaal naar je hand. Ze geven een
enorm voordeel voor schouder, nek en arm
van de behandelaar én betere zichtbaarheid op het werkveld voor de assistent (afbeelding 3-6).

Spiegelbeeld, vertel eens even
Een spiegeltje van glas met achterop een
spiegellaagje geeft ons altijd dubbel beeld:
de reflectie op het glas plus die op het metaallaagje. Dat kan dus beter en zo’n 20
jaar geleden zal het merendeel van de tandartsen de rhodiumfrontspiegels wel ontdekt hebben. Die geven helderder en enkel
beeld en zijn gemakkelijk in onderhoud.
Vaatwasmiddel mag worden gebruikt om
ze te reinigen maar ze verliezen wel helderheid door herhaald steriliseren (afbeelding
7 en 8).
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afbeelding 1. Hahnenkratt SE-flex spiegeltje aangepast voor bovenkaak. ©Ph. Van
Audenhove

afbeelding 2. Hahnenkratt SE-flex spiegeltje aangepast voor onderkaak. ©Ph. Van
Audenhove

afbeelding 3 en 4. ‘Traditionele’ armpositie
bij gebruik van de mondspiegel bij werken in
de bovenkaak. ©Ph. Van Audenhove
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afbeelding 5 en 6. Ontspannen, neutrale armpositie bij gebruik van een voorgebogen SE-Flex
Hahnenkratt spiegeltje bij werken in de bovenkaak. ©Ph. Van Audenhove
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afbeelding 7. Glasspiegeltje met reflecterende
onderlaag. ©Ph. Van Audenhove

Maar er is beter. Spiegels gemaakt uit
di-electrische lagen geven een spectaculair helderder beeld. Ze worden high-tech
vervaardigd door opdamping van een
complexe structuur van lagen Tantaliumpentoxide Ta2O5 en siliciumdioxide
SiO2. Daarvan komen meerdere lagen in
variërende oriëntatie en dikte op elkaar
(fabrieksgeheim) wat een ultraheldere reflectie geeft. Ze zijn dan wel weer delicater
in onderhoud omdat kalkresidu uit water
er in brandt bij sterilisatie. Naspoelen dus
met gedemineraliseerd water alvorens te
steriliseren (afbeelding 9).
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afbeelding 8. Rhodiumfront spiegel. ©Ph.
Van Audenhove

Het verschil in beeldhelderheid is hoogst
merkwaardig! Ze bestaan sinds kort ook
in een volkomen naadloze versie in glasvezelversterkte vatting wat hygiënisch gezien
een grote vooruitgang is. Alleen jammer
dat ze vooralsnog niet met buigbare nek
gemaakt worden.

Op naar het spiegelpaleis
In de zoektocht naar beter zicht bij het
tandartsenwerk werden ook vergrotende
mondspiegeltjes ontwikkeld. Ze zijn ten
onrechte nooit een echt een succes geworden. Voor wie optische vergroting zoekt
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afbeelding 9. Rhodiumfront spiegel vs. Relax
FS Ultra Hahnenkratt spiegel. Het verschil in
helderheid is opmerkelijk. ©Ph. Van Audenhove

afbeelding 10. Normaal (links) vs. vergrotend
SEflex Hahnenkratt Rhodium-frontspiegeltje
(rechts). Onder een loepbril is het een welkome
extra vergroting. ©Ph. Van Audenhove
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afbeelding 11. Normaal (rechts) vs. vergrotend
SEflex Hahnenkratt Rhodium-frontspiegeltje
(links). Onder operatiemicroscoop blijft de
vergroting, maar is de beeldvervorming meer
uitgesproken en eerder storend. ©Ph. Van
Audenhove

maar niet veel wenst te investeren zijn ze
zeker een oplossing. Ook onder een loep
bril geven ze dat comfortabele stapje extra.
Onder microscoop krijg je er meer beeldvervorming door die ontstaat omdat je de
spiegel vaak verder van de tand houdt (afbeelding 10 en 11).

Fog and mirrors …in tegenstelling
tot ‘smoke and mirrors’ helaas geen
illusie.
In vroeger tijden had de tandartsinstallatie een vlammetje waarboven het spiegeltje
kon worden voorverwarmd om aandampen
in de mond te voorkomen. Geen idee waarom dat werd afgeschaft want aandampende spiegeltjes zijn dagelijks tandartsenleed, tezamen met mist van roterende
instrumenten die zich op de spiegeltjes zet.
Daar zijn dus door de jaren heen oplossingen voor bedacht waarvan de efficiëntste
voorzeker de stoelassistent is. Die kan de
spiegel continu droogblazen (zie de washed-field techniek verder in dit artikel),
maar niet iedereen kan zich de luxe van
four-handed werken permitteren. Welbekend is de roterende spiegel (elektrisch
aangedreven) die alle druppeltjes wegslingert. Goed bedacht maar om verschillende
redenen niet ideaal. (dik, lawaaierig, duur,
valt stil bij contact met wang, tong, of
rubberdam, geeft een trillend beeld en elk
krasje wordt een cirkeltje). De Clasen-Uno
aspiratiecanule met ingebouwde spiegel is
een budgetvriendelijk alternatief. Hij kan
met succes de spiegel min of meer vrij houden maar heeft als nadeel dat hij alle water en debris juist over de spiegel zuigt en
dat de spiegel zelden juist daar moet staan
waar de canule is. Werken hiermee kan enkel, mits grondig aanpassen van je routine
een mogelijkheid is. (afbeelding 12).
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afbeelding 12. Clasen-Uno canule. ©Ph. Van
Audenhove

En toen kwam de Yirro-plus. Simpel, bedrijfszeker, geluidsarm en efficiënt. Een
di-elektrisch spiegeltje met regelbare pers
lucht-aansluiting waardoor een continue
luchtstroom de spiegel droogblaast. Eenvoudig monteerbaar aan de installatie. Een
must voor de praktijk. Probleem opgelost.
Wachten is het nu enkel nog op di-elektrische Yirro-plus spiegeltjes met buigbare
nek. Dat zou het beste van beide werelden
zijn.

Spiegeltje, spiegeltje in mijn hand
Er is geen maatregel in de tandheelkundige
ergonomie, die zo onderschat wordt als het
werken met een spiegel. Waar tandheelkundigen/mondzorgkundigen veelal op
zoek zijn naar hulpmiddelen om het ergonomisch werken mogelijk te maken, wordt
deze meest basale stap nogal eens vergeten. Zolang er niet op de spiegel gekeken
wordt, zal ergonomisch werken een droom
blijven, het is gewoonweg niet mogelijk.
Een spiegel is nodig voor al die locaties die
vanuit een neutrale lichaamshouding bij
een goede plaatsing van de patiënt niet in
beeld gebracht kunnen worden.
Bij het werken met indirect zicht zijn twee
aspecten van belang:
1. Het kunnen werken met indirect zicht:
indien een tandheelkundige zich hier
niet vertrouwd mee voelt, is training
noodzakelijk. Deze maatregel heeft een
hele hoge prioriteit in het totale scala
van ergonomische maatregelen. Door
meer met de spiegel te werken, verbetert
de werkhouding en vermindert de fysieke belasting direct. Het trainen van het
werken met indirect zicht, kan bij aanvang het best gedaan worden bij relatief
gemakkelijke handelingen zoals het uitvoeren van een controle of het polijsten
van het gebit;
2. Het mogelijk maken om met een spiegel
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te werken op alle gewenste locaties in de
mond zowel voor solo-werkers als voor
four-handed werkers.
Vooral solo-werkers ervaren het vaak als
lastig om met een spiegel te werken. Wanneer tevens afzuiging nodig is, komen zij
een hand te kort voor het vasthouden van
de spiegel. Maar ook tandartsen die met
assistentie werken ervaren ongemakken
bij het werken met de spiegel; waar plaats
je de spiegel en hoe houd je hem schoon?
Hieronder volgt een beschrijving van practice-based maatregelen die het werken met
een spiegel mogelijk maken. Daarbij wordt
een onderscheid gemaakt tussen solo-werkers en four-handed dentistry.
Werken met spiegel binnen four-handed
dentistry
Wanneer met vier handen gewerkt wordt,
is er de mogelijkheid om te werken met de
zogenaamde ‘washed-field’ techniek. Hierbij kan de behandelaar met indirect zicht
ongestoord boren, omdat de assistent met
de meerfunctiespuit de spiegel van de behandelaar droogblaast en/of schoonspoelt.
Het zicht is daardoor rustig en helder, en
de behandelaar komt niet meer in de verleiding om het werkveld even met direct
zicht te bekijken met ongunstige werkhoudingen ten gevolg (afbeelding 13).
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afbeelding 13. Ongunstige werkhouding bij
werken met direct zicht

Bij het werken met washed-field zijn er
spelregels om ervoor te zorgen dat alle instrumenten een plek kunnen krijgen in de
mond. De spelregels zijn als volgt (afbeelding 14):
1. Eerst plaatst de assistent de afzuiger in
de mond;
2. Dan plaatst de tandarts de spiegel in de
mond;
3. Vervolgens plaatst de assistent de meerfunctiespuit, het is de bedoeling dat de

lucht/waterstroom zoveel mogelijk parallel is aan het oppervlak van de spiegel. Het is niet nodig om hier haaks op
te staan;
4. Tot slot plaatst de tandarts de boor.
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afbeelding 14. Werken met washed-field ©Ph.
Van Audenhove

Op deze manier ontstaat een kort moment
van goede voorbereiding alvorens te werk
te gaan. Uiteraard is een check van de lichaamshouding hierbij ook van belang.
Als de assistent niet gewend is aan deze
techniek, kan dit bij aanvang inspannend
en vermoeiend zijn. Het voordeel voor de
tandarts lijkt een nadeel voor de assistent
te geven. Dat mag natuurlijk niet het geval
zijn. Ook hiervoor geldt dat een leercurve
doorlopen moet worden om het werken
met washed-field eigen te maken.
Overigens is deze techniek alleen mogelijk
indien de meerfunctiespuit onder handbereik van de assistent aanwezig is. Dit kan
bijvoorbeeld door bevestiging van een eigen meerfunctiespuit voor de assistent aan
de afzuigunit. Of een meerfunctiespuit
bevestigd aan de assistent zijde van de
zweepunit.
Werken met spiegel voor solo-werkers
én four-handed dentistry
Allereerst is er een aspect van het spiegelgebruik dat niet uit het oog mag worden
verloren. De spiegel wordt ook vaak gebruikt om de tong cq wang af te houden.
Hierbij moet doorgaans veel kracht geleverd worden. In het four-handed werken
wordt dit gedaan door de tandarts en/of
door de assistente met de afzuiger. In het
solo-werken wordt dit door de behandelaar
zelf gedaan, en is de spiegel die een tong of
wang moet afhouden, doorgaans niet meer
beschikbaar om op te kijken. Het leveren
van deze krachten kan voorkomen worden
door te werken met mondspreiders. Dit
is een hele eenvoudige manier en scheelt
veel belasting van de handen en armen. Er
zijn diverse in de praktijk goed bruikbare
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mogelijkheden hiervoor beschikbaar, denk
aan het werken met rubberdam of bijvoorbeeld de OptraGate mondspreider (afbeelding 15).
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afbeelding 15. Werken met mondspreider
Optragate

Werken met spiegel voor solo-werkers
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden
die hun effect hebben bewezen in de praktijk. Voor elke mogelijkheid geldt, probeer
het op een rustig moment uit, bijvoorbeeld
bij die patiënt die hier graag even aan meewerkt, of nog prettiger met een collega of
familielid in de stoel. Dit geeft de rust die
nodig is om een nieuwe maatregel uit te
proberen zonder het gevoel te hebben de
patiënt tekort te doen.
Kleine afzuiger in mondhoek
Voor het werken met ultrasoon, is een goed
werkbare oplossing om de kleine afzuiger
in de mond te hangen. Daarnaast is het van
belang kritisch te kijken naar de afstelling
van de hoeveelheid water van de ultrasone
reiniger: te weinig water geeft onvoldoende koeling, maar teveel water bemoeilijkt
het werken met de spiegel. Stel de hoeveelheid waterafgifte zo in dat er niet meer wa-

tertoevoer is dan noodzakelijk. In de praktijk kun je grotendeels gemakkelijk werken
op deze wijze, waarbij je soms, wanneer je
ziet dat de mond volloopt, de grote afzuiger erbij pakt om een moment extra af te
zuigen. Kost dat extra tijd? Ja, dat kost een
klein beetje extra tijd. De winst zit hem in
hoe je je voelt aan het einde van je werkdag.
Isolite
Het Isolite systeem is vergelijkbaar met
het werken onder rubberdam, maar voorziet tevens in afzuiging en verlichting in
de mond. De Isolite is gemakkelijk in de
mond van de patiënt te plaatsen. De patiënt krijgt een bijtblok in de linker of rechter zijde van de mond, en het rubber lapje
komt in de mond en is voorzien van openingen voor de afzuiging. De verlichting
in de mond geeft enorm veel comfort voor
de tandheelkundige. Voor het werken met
Isolite moet een voorziening worden aangebracht aan de afzuigunit.

Houd jezelf een spiegel voor
Zoek je oplossingen in allerlei hulpmiddelen en maatregelen voor beter zicht en
ergonomie? Bedenk je eens hoe vaak je
daadwerkelijk op je spiegel kijkt. Naast de
kwaliteit van de spiegel, de buigbaarheid
van de schacht en het scheppen van voorwaarden om werken met de spiegel mogelijk te maken, is veelal training nodig om
optimaal spiegelgebruik te bereiken. Start
aanvankelijk in eenvoudige situaties, zoals
men bij pianospelen ook niet direct met
Bach begint. En naarmate de vaardigheden
uitbreiden, zal je nek minder buigen.
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