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Kruispost verleent ook tandheelkundige zorg

Extracties in souterrain
op de Wallen
Op de Amsterdamse Kruispost wordt sinds anderhalf jaar ook tandheelkundige zorg aan illegalen
verleend. Noodzakelijk, omdat die zorg niet meer wordt vergoed zodat illegalen vaak nergens meer
terechtkunnen. Teun Rietmeijer richtte op de Kruispost een kamer in en behandelt er, afwisselend
met Kees Bierens en met hulp van ACTA-studenten, patiënten. Het NT keek een middag mee.
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D

e Kruispost in het souterrain van een pand
aan de Amsterdamse Oudezijds Voorburgwal
is al lange tijd bekend als centrum voor
medische en psychosociale zorg aan mensen die
in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden. Het
centrum is een charitatieve instelling, die vanuit
de christelijke gemeenschap is opgezet. Er wordt
voornamelijk hulp gegeven door huisartsen en maatschappelijk werkers en soms een medisch specialist.
Sinds anderhalf jaar kunnen zogenaamde ‘ongedocumenteerden’ – voornamelijk illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers – er ook terecht voor tandheelkundige hulp.
Dat heeft alles te maken met de afschaffing van de
Koppelingswet, legt initiatiefnemer en tandarts Teun
Rietmeijer uit. Vanaf 1 januari 2009 kunnen ongedocumenteerden nauwelijks nog aanspraak maken op
een vergoeding van een tandheelkundige behandeling. “Een krom beleid”, zegt Rietmeijer. “Deze groep
mensen mag zich niet voor zorg verzekeren, maar
kan met pijn nergens terecht. Dat deugt niet.”
Van een bevriende huisarts kreeg Rietmeijer vorig
jaar de vraag of hij als tandarts op de Kruispost ongedocumenteerde patiënten kon helpen. Zij kunnen
wegens de sterk verminderde vergoeding vaak niet
terecht bij reguliere tandartsen, stelden hulporganisaties verenigd in het Breed Medisch Overleg
onlangs in NT 03/2010, p. 10-12. Rietmeijer, sinds
kort gepensioneerd, werkte tot nu toe een middag
in de maand op de Kruispost. Vanaf juni worden de
spreekuren twee keer in de maand gehouden. Sinds
enige maanden wordt Rietmeijer in zijn werkzaamheden aangevuld door de eveneens gepensioneerde
tandarts Kees Bierens. “Ik vind het niet kunnen
om mensen te laten rondlopen met pijn. Dat is ons
beroep niet waardig”, motiveert Bierens zijn werk op
de Kruispost.
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De Kruispost ligt midden op de Wallen. Voor de
tandartsen was oorspronkelijk geen ruimte ingericht.
Rietmeijer heeft daarom een tijdje gewerkt in de
kamer van de huisartsen, maar die behandelbank
was niet bepaald ergonomisch voor een tandheelkundige behandeling. Sinds kort hebben de tandartsen daarom de vroegere opbergruimte bestempeld
als tandartspraktijk. Het kamertje is weliswaar
klein, maar volledig ingericht, met behandelstoel,
röntgen, sterilisator enzovoorts; geheel volgens de
WIP-richtlijnen. De apparatuur is afkomstig van
DHIN, stichting voor tandheelkundige ontwikkelingsprojecten. Het verbruiksmateriaal wordt van donaties
betaald. De Rotary en de NMT-afdeling Amsterdam
Haarlem hebben bijvoorbeeld een bedrag gedoneerd.

ACTA-curriculum
Deze donderdagmiddag is het druk in de behandelkamer. Twee ACTA-studenten worden door
Rietmeijer en Bierens ingewerkt. Wouter Bouman en
Johan Tillema hebben zich na een oproep aangemeld
om de twee tandartsen te ondersteunen in hun werkzaamheden. De bedoeling is dat vanaf september
2011 een ‘stage’ op de Kruispost standaard in het
ACTA-curriculum komt. De studenten hebben zich nu
als vrijwilliger aangemeld. Afwisselend doen ze de
behandelingen, met hulp van de twee oude rotten in
het vak, of zijn ze verantwoordelijk voor het schoonmaken van het instrumentarium en de administratie.
De wachtkamer zit deze dag, zoals altijd, vol. De
patiënten worden meestal door de huisarts van de
Kruispost naar de tandarts verwezen. Maximaal
twintig patiënten kunnen er worden behandeld op
een middag. Langdurige of ingewikkelde behandelingen zijn het niet; er worden voornamelijk extracties uitgevoerd. “Een endo aan de achterste molaar
is boter aan de galg gesmeerd”, zegt Rietmeijer.
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Zonde van de energie, omdat bij deze patiëntengroep
een goede mondhygiëne meestal geen prioriteit is,
denkt hij. Ze hebben wel wat anders aan hun hoofd.
Bovendien zijn de financiële middelen niet dusdanig
dat een uitgebreide behandeling tot de mogelijkheden behoort.

Ehtiek
Ook vandaag bestaan de behandelingen grotendeels
uit extracties. Bij de eerste patiënt – een donkere
jongeman met een op het eerste gezicht sterk gebit
– is dat anders. Hij heeft erg gevoelige tanden en
kiezen en overmatig tandsteen. Bouman overlegt
met zijn ‘mentoren’ en samen komen ze tot de
conclusie dat de man het meest gebaat is bij een
goede mondhygiëne-instructie en het verwijderen
van het tandsteen. Dat gebeurt later op de dag.
Eerst moet hij nog even terug naar de wachtkamer,
omdat extracties voorgaan. De man vindt het geen
probleem om te wachten.
Intussen geeft Bierens een lesje ethiek aan de
studenten. “Houd de ethiek aan die je ook in de
algemene praktijk aanhoudt”, vindt hij. “Denk
nooit: het zijn maar daklozen, dus het is niet erg
als ik extraheer. Het belang van de patiënt gaat
altijd voor.” Bierens heeft ruime ervaring in het
vrijwilligerscircuit. Vijftien jaar lang verzorgde hij
patiënten in een hospice, hij deed een buddyproject, was vrijwilliger bij Dental Volunteers for Israel
(DVI) in Jeruzalem en werkt nu in een inloophuis
in Amsterdam. Vanuit die functie hoorde hij van het
initiatief op de Kruispost en nam hij contact op met
Rietmeijer.
De tweede patiënt wordt na zijn verdoving opgehaald voor extractie van een kies in de bovenkaak.
Bouman controleert of de verdoving werkt en
probeert vervolgens de molaar te verwijderen. De
patiënt verblikt of verbloost niet, ook al wordt er
flink aan zijn kies gesjord. Die zit muurvast, zodat
Bierens even moet helpen met het verwijderen.
“Uitstaande wortels”, concludeert deze, als hij de
kies eruit heeft. Zijn ervaring als tandarts komt op
de Kruispost goed van pas. “Begin jaren zeventig
extraheerden we aan de lopende band”, zegt
Bierens. “Nu gebeurt dat gelukkig amper nog, maar
hier kunnen de studenten het wel goed leren.”
Ook bij de derde patiënt springt Bierens even bij.
Als Bouman de 46 eruit probeert te krijgen, breekt
de kies deels af. De mesiale wortel blijft achter.
Bierens duwt de kies naar het alveolaire gat en
wrikt hem eruit. “Leerzaam”, zegt Bouman. Het
zijn behandelingen die je op ACTA eigenlijk nooit
doet en het is fijn om dat zo direct van een ervaren
tandarts te leren, vindt hij. Bouman voelde het als
zijn maatschappelijke plicht om gehoor te geven aan
de oproep van de Kruispost. “Dat klinkt misschien
heilig, maar zo heilig ben ik niet. Ik vind het alleen
onzin dat mensen die om wat voor reden dan ook
geen burgerservicenummer hebben, met pijn op
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straat rondlopen.”
Ook medestudent Tillema heeft zich om die
reden opgegeven. Hij liep eerder al stage bij de
Jellinekkliniek. Dat beviel goed. “Het is dankbaar
werk. Je kunt echt iets betekenen voor patiënten.”
Voor Bouman is dit vrijwilligerswerk echter de eerste
aanraking met de patiëntengroep. Hoewel, groep;
eigenlijk is het geen echt aparte groep, vindt hij.
“Het zijn normale patiënten. Het zijn geen mensen
die in de war zijn of iets dergelijks, wat ik eigenlijk had gedacht.” Ook valt op dat het allemaal erg
verzorgde patiënten zijn. In het Inloophuis kunnen
ze regelmatig kleding wisselen, legt Bierens uit.
Onder de patiënten zijn eigenlijk geen dakloze
Nederlanders, wat vaak gedacht wordt. “In principe
moeten we hen weigeren”, zegt Rietmeijer, “omdat
ze ook in het reguliere zorgcircuit terechtkunnen.”
Sommige patiënten spreken wel Nederlands, maar de
gesprekken vinden ook vaak plaats in het Engels.

Concessies
Betalingen gebeuren vandaag bij Tillema. Patiënten
betalen vijf euro voor een consult en tien euro
voor een extractie. In verreweg de meeste gevallen
kunnen ze dat ook opbrengen. Een taak van Tillema
is verder om hun gegevens te controleren en bij
te werken. De huisarts heeft eerder al gecheckt of
de patiënten inderdaad nergens anders dan op de
Kruispost terechtkunnen. Opvallend is dat bij veel
geboortedata 1 januari of 1 juli is ingevuld. In veel
afgelegen gebieden van de landen van herkomst
komt een ambtenaar slechts twee keer per jaar langs
om geboortes te registreren. Deze vult dan vaak
dezelfde datum in; aan het begin of halverwege het
jaar. De enige vrouw van deze middag neemt plaats.
Ze is begin dertig, zwart, mooi en keurig gekleed.
Niets verraadt dat ze een leven als illegaal leidt. Toch
heeft ook zij de Kruispost hard nodig. Ze heeft al
maanden last van een verstandskies, welke al voor
een kwart is afgebroken. Er wordt een röntgenfoto
genomen en de patiënte wordt verdoofd. Rietmeijer
geeft Bouman uitleg over de recapper. “Je weet
helemaal niets van deze patiënten, dus je moet extra
voorzichtig zijn”, zegt hij. Bouman worstelt even met
de aard van de behandeling. Bijna had hij aangeboden om een wortelkanaalbehandeling te starten.
Dat is echter geen optie hier. Te duur en te weinig
nazorg en zicht op de inzet van de patiënt. “Je moet
steeds concessies doen”, beaamt Bierens. “Dat is wel
eens lastig.” Bouman verwijdert na verdoving de
kies vlot en volledig. “Where is my tooth?”, lacht de
patiënte. Ze wil graag zien wat er mis was met haar
kies en of die wel echt eruit moest. Bouman stelt
haar gerust: de kies is grijs en zacht, met geïnfecteerde wortels en zenuwen. “Ik haal hem er alleen
uit als het echt moet”. Opgelucht verlaat de patiënte
de ruimte. “Have a nice day”, roept ze vrolijk.
Anne Doeleman

8-6-10 16:49

