FOUR
HANDED
DENTISTRY
Four handed dentistry is een
werkorganisatie waarbij de
assistente tijdens de behandeling
zonder onderbreking aan de
stoel assisteert. Op deze manier
kan tijd worden bespaard en
kan er vloeiend worden gewerkt.
Ook vermindert het de kans
op fysieke klachten bij de
behandelaar, omdat ongunstige
zithoudingen en het reiken naar
materiaal wordt voorkomen.

Herluf Skovsgaard, tandarts, trainer en
specialist op dit gebied noemt het treffend:
‘Dancing Hands’. Naast tijd
besparing
en dus omzet
verhoging is dit wel een
van de mooiste voordelen. De dansende
handen, goed getraind en ervaren in
het samenwerken, zorgen voor een
soepele en vloeiende patiëntbehandeling.
De behandelaar zit comfortabel, kan zonder
hinderlijke onderbrekingen doorwerken en
de assistent heeft een duidelijke actieve
rol. Het is teamwork.

AMBER DENEKAMP

Dit artikel is geenszins een volledige
handleiding voor deze werkwijze. Naast
de theorie vergt four handed dentistry
ervaring, een goede communicatie en
synergie tussen beide teamleden. In de
basis dient er vertrouwen, rol
duidelijk
heid en wederzijds respect te zijn, om deze
vorm van teamwork te laten slagen.
Bent u geïnteresseerd om op deze manier
te werken in uw praktijk? In dit artikel
vindt u een basis om mee te starten.
Complete voorbereiding
Omdat de assistent volledig aan de stoel
werkt, is er geen tijd om tussendoor weg
te lopen om instrumenten, wattenrolletjes
of wigjes enz. te pakken. Four handed
dentistry begint dus al terwijl de patiënt
in de wachtkamer zit met het lezen van
de patiënten
kaart, communiceren over
de behandeling en het volledig indekken
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van de instrumententray. De assistente
loopt tijdens de behandeling altijd een
stapje vóór op de behandelaar, zodat
instrumenten en materialen altijd op tijd
worden aangegeven.
Operating zones
Het werkgebied rondom de patiënt
wordt de ‘operating zone’ genoemd (zie
plaatje, uitgaande van een rechtshandige
behandelaar). Het is van belang dat beide
team
leden zich aan deze zone-indeling
houden. Instrumenten worden alleen
aangereikt binnen de transferzone en
nooit boven het hoofd van de patiënt.
In de statische zone wordt niet gewerkt.
In de ideale situatie zit de behandelaar
tussen 9-10 uur, dan kan de assistente het
makkelijkst recht tegenover de behandelaar
zitten. Zit altijd in ritssluitingzit.

onmogelijk en zal ze moeten gaan staan
– wat niet ten goede komt aan de soepele
four handed techniek.
		
Het is zeer ongunstig om in de parallelzit
te werken, waarbij de assistent zit met de
benen naast de behandelstoel. Om bij de
mond van de patiënt te kunnen komen,
zal de assistent dan langdurig opzij moeten
buigen. Voorwaarde voor het zitten in
de ritssluitingzit is dat de patiëntstoel
voldoende horizontaal geplaatst is, zodat
er voldoende ruimte onder de stoel is voor
de benen.

Four handed
werken vereist
een intensieve,
gelijkwaardige
samenwerking
binnen het
mondzorgteam

Ritssluitingzit
In de ideale situatie zijn behandelaar
en assistent ongeveer even lang, zodat
beiden voldoende beenruimte hebben
onder de stoel en de assistent haar armen
niet onnodig hoeft te heffen. Daarbij mag
de assistent net wat hoger zitten dan de
behandelaar, voor goed zicht. Zit dicht bij
elkaar en in ritssluitingzit, met de benen
om en om. In deze positie kan de assistent
met de behandelaar meedraaien tot deze
in de 11-uurs-positie zit, daarna wordt
bij de meeste opstellingen een gunstige
zithouding voor de assistente bijna
Ritssluitingzit
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Temporary Snap Abutment
Een eenvoudigere werkwijze voor tijdelijke restauraties

Snap functie
passen zonder schroef

Het nieuwe Temporary Snap Abutment vervangt het bestaande Titanium
Temporary Abutment voor implantaten met conische connectie. Het ontwerp
werd aangepast om een eenvoudigere werkwijze bij tijdelijke restauraties
mogelijk te maken, wat een tijdsbesparing betekent voor u en uw patiënt.
• Snap-fit functionaliteit die het vastschroeven van de tijdelijke restauratie
tijdens het passen overbodig maakt.
• Korter abutment voor gebruik bij indicaties met beperkte interocclusale
ruimte in de posterieure regio.
• 1,5 mm en nieuwe 3 mm nekhoogte maken gebruik bij verschillende diktes
van het zachte weefsel mogelijk.
• Speciaal ontwikkelde tooling die het creëren van the occlusal screw channel
vergemakkelijkt en beschadiging aan het abutment helpt voorkomen.

Meer informatie op nobelbiocare.com/snaptemp
of via 02/467.41.90
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Vier dansende handen zorgen voor
een geroutineerde, ononderbroken
en rustige behandeling
Patiëntentray
Voor het organiseren van materialen en
instrumenten worden veel verschillende
trays gebruikt. Uitgangspunt is dat de
patiëntentray zich altijd op de juiste
werkhoogte en –afstand bevindt, zodat de
behandelaar én assistent niet hoeven te
draaien of reiken om bij het materiaal te
kunnen komen.
Er zijn veel mogelijkheden voor de locatie
van een patiëntentray, waarbij veel oplos
singen ongunstig zijn. Vaak zijn trays te
hoog geplaatst of te ver weg, waardoor
een soepele four handed dentistry niet
mogelijk is. Een simpele, efficiënte
en toegankelijke tray is de Body
tray.
Deze wordt op de borst van de patiënt
gelegd, vlak voor de kin en is daardoor
bereikbaar voor zowel de behandelaar als
de assistent. Hiermee is meteen de juiste
werkhoogte en -afstand bereikt. Daarnaast
is de Bodytray te gebruiken in elke praktijk,
en bij elke behandeling. De Bodytray wordt
vlakbij de mond van de patiënt geplaatst,
zodat de dynamische instrumenten niet te
ver weg hoeven worden geplaatst.
Voor de patiënt wordt de Bodytray meestal
niet als storend ervaren, door het vervorm
bare kussen, dat ervoor zorgt dat de tray
stabiel en aangenaam aanvoelt.
Concepten four-handed dentistry
De manier van four handed dentistry
kan verschillen op basis van persoonlijke
voorkeur en ervaring. De behandelaar

en assistent kunnen op drie niveaus
samenwerken, te weten:
• Concept minimaal: de assistent hanteert
de afzuiging en de meerfunctiespuit.
De assistent moet hierbij beschikken
over een afzuigunit en meerfunctiespuit
binnen zijn/haar bereik.
• Concept medium: als bovenstaande, met
het overreiken van handinstrumenten.
Het gebruik van de Bodytray is hierbij
een goede oplossing.
• Concept maximaal: als bovenstaande,
met het overreiken van dynamische
instrumenten. Strikte voorwaarde
hierbij is het gebruik van een zweepunit
die boven de borst van de patiënt wordt
geplaatst, richting de assistent.
Na afloop dient de instrumentenconsole
van de zweepunit naar de assistentenzone
te kunnen worden geplaatst, zodat de
assistente de reinigings
werkzaamheden
kan doen, alsmede indekken voor de
volgende patiënt.
Dancing hands
Werken met four handed dentistry kan
uw praktijk direct een impuls geven, door
de hogere productiviteit. Er is minder kans
op fysieke klachten en de vier dansende
handen zorgen voor een geroutineerde,
ononderbroken en rustige behandeling.
Het vereist een intensieve gelijkwaardige
samenwerking binnen het mondzorgteam,
waarbij beide leden van het team goed zijn
opgeleid en hun eigen taak weten.

Amber Denekamp is bedrijfsoefentherapeut
en gespecialiseerd in dentale ergonomie.
Ze geeft werkplekadvies en lezingen aan
praktijken en organisaties.
www.aeflexdental.nl
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