
 

Zo is het steeds makkelijker geworden 
om foto’s al direct tijdens de behan-
deling te delen; door gebruik te maken 
van een wifi sd-kaart staat de foto di-
rect op een iPad. Niets is educatiever 
dan het gebit van de patiënt zelf als 
uitgangspunt te nemen in de uitleg. 

Visuele informatie
Fotografie is een essentiële factor in 
de communicatie. Waarom? De patiënt 
heeft vaak geen idee van de situatie in 
zijn of haar mond en visuele informatie 
draagt vaak sterk bij aan de bewust-
wording van de patiënt. Daarnaast kun 
je met fotografie ook in kaart brengen 
wat de sterke punten zijn van de prak-
tijk. Deze foto’s kun je gebruiken op 
een website of in een casebook voor in 
de wachtkamer. Documenteren wordt 
in de toekomst alleen maar belangrij-
ker; zowel voor registraties van spe-
cialisaties binnen de tandheelkunde 
alsook voor het aanvoeren van bewijs-
materiaal. 

Mondfotografie in de praktijk
Basisingrediënten voor goede mond-
fotografie bestaan uit een spiegelre-

flexcamera en een 80-100 mm lens. 
Dit is het basislijstje dat ik gebruik: 
- Spiegelreflexcamera 
 (Nikon D750, Nikon D7100)
- Lens (Nikkor 105 mm, Nikkor 85)
- Flashbracket (Winphotec, 
 Scorpion, Photomed)
- Flitsers (Nikon SB-R200)
- Bouncers (Lumiquest Ultrasoft)
- Wanghouders (Dentsply 
 double-sided cheekretractors)
- Wanghouders ‘half’ 
 (Hager Werken Mirahold)
- Mondspiegel (Doctors Eyes 
 occlusal mirror #17)
- Contrastoren (Smile Line 
 Flexipalette).
 
De wanghouders ‘half’ kun je zelf op 
maat maken door één kant van de 
houder er af te slijpen. Zo kun je een-
voudig foto’s maken met spiegel en/of 
contrastor en zit de wanghouder niet 
in de weg tijdens het maken van de fo-
to’s. Een flashbracket stelt je in staat 
om het licht van verschillende kanten 
te laten komen en de bouncers ver-
strooien het licht waardoor je een veel 
zachtere foto krijgt. 
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Het belang van 

         mondfotografie 

2. Voor het maken van digitale 
 foto’s in de praktijk is hulp van de 
tandartsassistente erg belangrijk.

1. Een poging van mij om een hele 
mooie foto te maken. Ik denk dat 
Miladinov Milos mij nog veel kan 
leren! 

2.
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Herman Jacobs Design  
ontwerpt unieke in- en exterieurs.  

Voor uw praktijkruimte.  
Wij geven vorm aan uw ideeën  

en wensen.  
Geheel geënt op uw individuele wensen,  

voorkeur van materialen en kleuren.
En het resultaat is  

verbluffend, verrassend!  
Kijk op www.jacobs-design.nl
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Fotografie in de tandheelkunde is 

onmisbaar. Gelukkig is het met de 

komst van digitale spiegel- 

reflexcamera’s en cloud services 

een stuk makkelijker geworden 

om foto’s met elkaar te delen.  

Niet alleen met tandtechnici en  

collega’s, maar ook met de  

patiënt. “Photography is the only 

language that can be understood 

anywhere in the world”.

 (Bruno Barbey)
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Hoe maak je mooie foto’s?
Dat fotografie belangrijk is, mag duidelijk zijn. Waarom 
het dan ook niet meteen mooi vastleggen wanneer je 
het wilt gebruiken als visitekaartje? Een mooie auto 
staat ook niet in een vieze showroom. Kijk maar eens 
op http://photography.denti-pro.com/ voor inspiratie. 

Hoe maak je zulke foto’s? Koop het book ‘Dental Photo-
graphy – Shoot like a pro’ van Miladinov Milos of kom 
naar zijn hands-on van 31 maart tot en met 1 april 2017. 
“You don’t take a photograph. You make it.” 
(Ansel Adams)

Erik-Jan Muts 

3. Aan de hand van een ‘instant’ foto via de iPad kan de  
 patiënt goed voorgelicht worden over de slijtage aan- 
 wezig bij hem of haar in de mond. 
4. Ook het belang van herstelwerkzaamheden vooraf- 
 gaand aan nieuwe buccale composietfacings kunnen 
 uitgelegd worden aan de patiënt. 
5. Situatie voor behandeling. Goed om te inventariseren  
 waar de patiënt zich precies aan stoort. Via een beeld 
 scherm praat vaak makkelijker dan met een spiegel in 
 de hand. 
6. Situatie ‘na’: als evaluatie van het resultaat en direct  
 een manier om de behandeling te documenteren.
 (tandtechniek Martin Smulders)
7. Een Nikon spiegelreflex (D7100) met flashbracket 
 (Photomed), flitsers (SB-R200) en bouncers 
 (Pocketbouncers). 
8. Het voordeel van een flashbracket is dat je de flitsers kunt  
 verplaatsen en dus kunt spelen met licht. 

9. Contrastoren van Smile Line zijn mat, buigbaar en hebben
 een zachte rubberen coating. Erg plezierig om mee te  
 werken. 
10. De occlusale spiegel #17 van Doctors Eyes is niet in 
 Nederland te verkrijgen, maar kan, via bijvoorbeeld   
 Henry Schein, wel besteld worden uit Duitsland. 
 Hij is breder dan normaal, dus niet geschikt voor kleine  
 monden!
11. De dubbele wanghouders van Dentsply kunnen zowel  
 voor de frontale alsook de laterale opnames worden   
 gebruikt. Een laterale spiegel is dan vaak niet meer nodig. 
12. De wanghouders van Hager&Werken pas ik aan. Door één  
 deel van de haak eraf te slijpen kun je mooi één in plaats  
 van twee lippen omhoog houden, hierdoor blijft er genoeg  
 ruimte over voor de spiegel of contrastor. 
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