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verslag van de nieuwe NVOI-cursus
‘Implantologie.NU’ voor wie deze leerzame
dag heeft moeten missen. Tot slot weer een
compleet NVOI-cursusoverzicht voor dit jaar.

Een gezamenlijke
uitdaging
Het is lente op het noordelijk halfrond.
Normaliter een mooie tijd met ontluikende
natuur, nieuw leven en lekker weer, waar we
na alle regen en storm van de afgelopen
winter wel aan toe waren. Een beetje zon en
vitamine-D is immers voor iedereen goed!
Uw voorzitter mocht hiervan volop genieten
in het fraaie Nieuw-Zeeland.
Dit bulletin staat weer bol van allerlei
lezenswaardigs:
Een interview met de vorige redacteur
Sophie Kuijpers, waarin ze afscheid neemt
van haar Bulletin. Wouter Kalk is de nieuwe
redacteur: vanaf nu staat in ieder Bulletin
een column. Een verslag van het proefschrift
van Thomas Putters ‘Maxilla augmentation
with calvarial bone’. In onze vereniging
hebben we een BN-er met benzine in zijn
aderen: een interview over de Formule 1, het
circuit van Zandvoort en Max Verstappen.
Een verslag van het afgelopen NVOInajaarscongres ‘what happens in Belgium...’.
De Rolodex uitgelegd met voorbeelden uit
de praktijk en handige tips. Een uitgebreid

Een goede maand geleden keken we nog
enthousiast uit naar een prachtig jaar volop
mooie evenementen: EK-voetbal, Grand Prix
in Zandvoort, Olympische Spelen. Hoe snel
kan het echter veranderen! Een ongekende
pandemie houdt de wereld in zijn greep.
Onze samenleving verkeert in een onzekere
en spannende periode, met verregaande
overheidsmaatregelen om deze virusuitbraak gecontroleerd te laten verlopen.
Werkzaam in de mondzorg moeten wij
natuurlijk de spoedhulp aan patiënten in
de lucht houden. Een terechte oproep deze
week om waar mogelijk schaarse middelen
zoals mondmaskers, handschoenen en handdesinfectans met huisartsen en klinieken
te delen, indien u het uit uw voorraad kunt
missen. We moeten met z’n allen door deze
zware periode heen!
Alle hoop is gericht op goed leiderschap,
maar vooral ook op onze wetenschappers
om een adequaat en hopelijk snel antwoord
te vinden. Dit bulletin valt pas over enkele
weken bij u op de deurmat, laten we hopen
dat er dan positiever nieuws is.
Ondanks alles wens ik u veel leesplezier!

Bart Polder,
voorzitter NVOI

3

Weg
e
suc ns
c
verl es
eng
d

Wegwijzer voor de implantaatgedragen kroon

Welke materiaalkeuzes
maak jij?
Frank Andriessen

‘Gaarne vervaardiging kroon op implantaat’. Tandtechnici zien dit
vaak als enige aangeleverde informatie op de techniekbon staan.
Er zijn echter zeer veel mogelijkheden en vraagstukken waar over
nagedacht zal moeten worden door de tandarts (-implantoloog) én
tandtechnicus.
Deze presentatie gaat in op de diverse prothetische keuzes die
gemaakt dienen te worden. Met behulp van een handige beslisboom
zal u geholpen worden om tot een esthetisch, voorspelbaar en ook
duurzaam eindresultaat te komen.

Patrick Oosterwijk

Donderdag 10 september 2020 Hotel van der Valk Groningen-Hoogkerk
Donderdag 17 september 2020 Hotel van der Valk Exclusief Rotterdam-Blijdorp
Dinsdag 29 september 2020 Van der Valk De Oranjerie Theater Hotel Roermond
Voor meer informatie en direct online inschrijven: nvoi.nl/roadshows
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VERSLAG

Implantologie.NU
Nieuwe strategieën, technieken
en materialen
Op vrijdag 22 november werd ‘Implantologie.NU’ in het van der Valk in Utrecht
gehouden. Met 65 deelnemers was deze nieuwe NVOI-cursus volgeboekt.
Professor Henny Meijer uit Groningen opent de dag. Hij legt uit dat deze dag
een zoektocht is naar waar de implantologie nu staat en waar het naartoe
zal gaan. Welke trends zullen blijven en onderdeel worden van onze dagelijkse
praktijk? Er zullen vandaag maar liefst tien (!) compacte presentaties door
de vijf sprekers worden gegeven over zeer uiteenlopende onderwerpen met
bovenstaand thema als gemene deler. De sprekers zijn professor Jan Cosyn
(Gent), Wiebe Derksen (Arnhem), Ronnie Goené (Amsterdam), professor Gerry
Raghoebar [Groningen] en professor Henny Meijer [Groningen].

Door Wouter Kalk
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veranderde prothetiek

Na een korte introductie van de
sprekers, gaat professor Meijer van
start met zijn presentatie. Hij stelt dat in de
loop van de tijd het indicatiegebied gemiddeld eenvoudiger is geworden. Veel patiënten
hebben tegenwoordig immers een keurig
gereguleerd gebit, waarbij behoudens het
ontbreken van één of enkele elementen weinig
mankeert aan de curve of de beet. Dat was
vroeger wel anders. Het verwachtingspatroon
van de patiënt stelt de behandelaar daarentegen voor een grotere uitdaging. De patiënt
vindt elke behandeling die hij kan ondergaan
tegenwoordig ‘heel vanzelfsprekend’, ongeacht hoe complex of lastig deze behandeling
eigenlijk is. De patiënt betaalt zelf voor
een dure behandeling en is daardoor veeleisender en kritischer geworden. Niet alleen
de patiënt-factoren zijn veranderd, ook de
materialen zijn niet hetzelfde gebleven. Naast
titanium is nu ook zirconia beschikbaar als
materiaal voor een implantaat. Meijer geeft
onomwonden aan dat hij persoonlijk hoopt
dat de implantaten nog lang van titanium
zullen blijven, waarop hij prothetische
voorzieningen zal plaatsen. Hij ziet dezelfde
resultaten met beide implantaat-materialen,
met meer flexibiliteit bij titanium implantaten. (het lijkt dat Meijer zijn conclusies
baseert op ervaringen met de oudere ‘onepiece’ zirconia implantaten, maar dit wordt
uit het verhaal niet duidelijk, aut.) Ook de
ontwikkeling van kroon materialen heeft niet
stilgestaan. Zonder historisch perspectief
geeft hij aan dat momenteel in de anterieure
zone zirconia met opgebakken porselein en
lithiumdisilicaat kronen dé twee keuzes zijn
en zijdelings monolithische zirconia kronen en
lithiumdisilicaat. Qua esthetiek zijn er grote
verschillen tussen de full-zirconia kronen.
De connectie tussen implantaat en kroon is
eenvoudiger geworden, een interne conische
connectie is nu de standaard. De workflow
ontwikkelt zich van analoog naar steeds meer
digitaal. Hij rapporteert over een studie met
Ulf Schepke, waarbij 50 patiënten zowel een
intraorale scan (Omnicam, Cerec) als een
impregum afdruk van beide tandbogen kregen.
De conventionele afdruktechniek met impregum duurde gemiddeld 12 minuten, vergeleken
met 6 minuten voor de IO-scans. Hij relativeert dat een dergelijke korte scan-tijd pas na
ruime ervaring met het scannen kan worden
behaald. Van de onderzochte patiënten,

gaven 41 de voorkeur aan een IO-scan, en
slechts 4 de voorkeur aan een afdruk met
impregum. Mogelijk hadden 5 patiënten geen
voorkeur. Kortom, het intraoraal scannen is
sneller (na een leercurve), doorgaans prettiger
voor patiënten, en heeft als voordeel dat
niet langer een archief met oude modellen
nodig is. Het impregum apparaat van Meijer
verdwijnt daarom in de afvalcontainer.
Digitaal heeft onmiskenbaar de voorkeur van
deze Groningse hoogleraar.
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medicatie en gezondheid

De volgende voordracht wordt gegeven door Gerry Raghoebar. Zijn eerste
onderwerp: risicofactoren en medicatie. De
bevolking wordt steeds ouder, waardoor het
medicatiegebruik toeneemt. In Nederland
gebruiken alleen al 376 duizend mensen
Coumarine (vitamine-K-antagonist, VKA) en 24
duizend mensen bisfosfonaten, dus dit komt
iedereen wel tegen in zijn praktijk.
Raghoebar adviseert de volgende vragen aan
uw patiënten te stellen:
• Bent u gezond?
• Bent u onder behandeling of controle van
een specialist?
• Gebruikt u medicijnen?
• Bent u overgevoelig?
U moet vervolgens zelf vaststellen of uw
patiënt geschikt is voor behandeling. De ASAcriteria kunnen hierbij behulpzaam zijn. Bij
een ASA-score >2 zijn voorzorgsmaatregelen
vereist. Als risicofactoren noemt hij bacteriële endocarditis. Dit komt in Nederland
250 keer per jaar voor, met een mortaliteit
van 20 procent. De oorzaak hiervan ligt
soms in het gebit. Bij een verhoogd risico
op endocarditis (volgens de richtlijnen)
adviseert hij de behandelduur van een grote
ingreep te beperken tot maximaal 3 uur, en
anders op te splitsen in aparte behandelingen. Als profylaxeis 2 gram amoxicilline
een uur voor de ingreep de standaard, met
600 mg clindamycine als tweede keus. Bij
gewrichtsprotheses behoeft in principe
geen antibiotica-profylaxe meer te worden
gegeven, tenzij bijvoorbeeld een specialist dit
heeft aangegeven. Voor het in kaart brengen
van een mogelijk stollingsprobleem geeft
Raghoebar aan dat het stellen van goede
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vragen zeer waardevol is (neusbloedingen,
snel blauwe plekken, nabloedingen in het
verleden?). Het bekende ACTA-protocol wordt
veel gebruikt, maar is niet officieel ingevoerd.
Binnenkort zal een officiële landelijke
richtlijn komen betreft de stolling (KiMo, red).
Indien specifieke maatregelen nodig zijn bij
risico-patiënten (Hemofilie-A of -B, ziekte
von Willebrand), geeft hij ter overweging
om deze patiënten niet in de eigen praktijk
te behandelen, maar in te sturen. De drie
veel voorkomende groepen anticoagulantia
passeren kort de revue (TAR, VKA, DOAC). Hij
geeft mee om terughoudend te zijn met het
staken van medicatie (altijd in overleg met de
voorschrijvend arts). Liever een nabloeding,
dan een CVA of een hartinfarct, is zijn credo!
Bij enkelvoudig gebruik van acetylsalicylzuur,
plavix of persantin behoeft dit niet te worden
gestaakt. Indien deze gecombineerd worden
gebruikt, is dit vaak van tijdelijke aard
(bijvoorbeeld een half jaar). In dit geval is het
advies te wachten tot deze combinatie niet
meer vereist is. Bij gebruik van een VKA kan
tot een INR van 3.5 in het algemeen goed worden behandeld en behoeft de medicatie niet

Gerry Raghoebar:

‘Orale bisfosfonaten voor
osteoporose geven nauwelijks
een verhoogd risico op
complicaties na implanteren.’
te worden aangepast. Nadeel van modernere
anticoagulantia, de DOAC’s, is dat deze geen
controle kennen van de stollingstijd (geen
INR-meting, etc.) en ook niet met medicijnen
kunnen worden geantagoneerd. De korte
halfwaardetijd maakt dat ze slechts kort
voor een ingreep hoeven te worden gestaakt
(een dag). Raghoebar licht toe dat het volgen
van vaste regels, zoals in het ACTA-protocol,
in de praktijk niet goed werkt. Hij stelt dat
elke situatie anders is, waardoor steeds een
individuele afweging en risico-inschatting
moet worden gemaakt. Als peri-operatieve
maatregelen noemt de Groningse hoogleraar:
atraumatisch werken; gebruik van lokale middelen (gelatine sponsjes, etc.); goed hechten;
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postoperatief spoelen (voorzichtig) met
tranexamine-oplossing; het geven van goede
instructies. Concluderend zijn anticoagulantia geen contra-indicatie voor implanteren.
Indien patiënten voor bijvoorbeeld een
oncologische aandoening radiotherapie in
de hoofd-halsregio hebben ondergaan (>40
Gy), is er een verhoogde kans op complicaties
(osteoradionecrose) na implanteren. Bij deze
categorie patiënten zijn beslist maatregelen
nodig: er is in ieder geval een antibioticaprofylaxe regime vereist, alsook aanpassing
van de chirurgische behandeling. Soms
is tevens een behandeling met hyperbare
zuurstof vooraf nodig. Dergelijke patiënten
kunnen beter niet in de eigen praktijk worden
behandeld.
Osteoporose als conditie is op zichzelf geen
contra-indicatie voor implanteren. Vaak
worden voor deze aandoening bisfosfonaten
als medicatie gebruikt. Dit geeft een verhoogde kans op complicaties na implanteren
(MRONJ), met name indien de medicatie
intraveneus wordt toegediend. Orale bisfos
fonaten voor osteoporose geven nauwelijks
een verhoogd risico op complicaties na
implanteren. Pas na langdurig gebruik van
orale bisfosfonaten (>4 jaar) ontstaat een
ongunstiger risicoprofiel. Indien bisfos
fonaten voor een oncologische aandoening
worden gebruikt is echter sprake van een 100
keer groter risico op complicaties in vergelijking met osteoporose patiënten. Alhoewel
hiervoor nog geen bewijs is, is het advies om
bij implanteren bij patiënten met bisfosfonaat gebruik, antibioticaprofylaxe te geven.
Bij patiënten met het syndroom van Sjögren
is sprake van dezelfde implantaat-overleving
als bij gezonde patiënten.
Diabetes mellitus is een toenemend probleem
in de samenleving, aldus Raghoebar. De verwachting is dat in 2030 circa tien procent van
de wereldbevolking deze ziekte zal hebben.
Als maatregelen om problemen na implanteren bij deze patiëntengroep te vermijden is
het advies: bloedsuikers goed laten instellen;
stress voorkomen; bij voorkeur in de ochtend
behandelen (na een goed ontbijt).
Aan roken wordt niet veel tijd verspild, het
nadelig effect hiervan is voldoende bekend.

Of er plaats is voor profylactisch antibiotica
toedienen rondom een implantologische
behandeling is nog niet bekend. Nadelen
van antibioticatoediening zijn bijwerkingen,
eventuele complicaties en de kans op resistentievorming in de samenleving.
Tot slot worden acute situaties in de praktijk
besproken. De meest voorkomende acute
problemen zijn een vasovagale reactie (collaps), hyperventilatiesyndroom (te laag CO2gehalte) en een cardiovasculaire noodsituatie
(hartinfarct, etc.). In dit kader is een AED in
de praktijk zeer waardevol. Ook het kennen
en bijhouden van de reanimatierichtlijnen is
noodzakelijk. Hiermee sluit Raghoebar zijn
presentatie af. De volgende spreker Wiebe
Derksen, stelt terecht dat deze presentatie
zodanig informatief was, dat het een goede
Webinar zou zijn geweest. Helaas heeft
niemand de presentatie gefilmd en moet u het
doen met dit geschreven verslag.
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digitaal scannen, plannen &
guided surgery

De volgende presentatie gaat over
een volkomen ander onderwerp: digitale
planning en scanning. Is dit een uitdaging
of een oplossing? In de praktijk van Wiebe
Derksen zijn drie apparaten belangrijk: de
digitale camera, de intraorale scanner en een
ConeBeam-CT apparaat. Hij heeft onderzoek
gedaan naar intraorale scanners. Een studie
naar de ‘fit’ van solitaire kronen toonde twee
keer zo vaak een perfecte fit aan bij een digitale scan ten opzichte van een conventionele
afdruk. In de situaties van een ‘acceptabele’
fit bedroeg de benodigde stoeltijd voor het
passend maken van de kroon 3,5 minuut
bij een digitale scan, versus 6,5 minuut bij
een conventionele afdruk. Bij een brug op 2
implantaten werd geen verschil gevonden,
in 30% van beide technieken was sprake van
een perfecte fit en in 60% sprake van een
acceptabele fit. In dit laatste geval was de
stoeltijd voor het aanpassen van de brug 7
minuten bij een digitale procedure versus 12,5
minuut bij een conventionele procedure.
Zijn conclusies op grond van deze studie: in
geval van solitaire kronen op implantaten
is een digitale scan beter. In geval van een
partiële afdruk is een conventionele afdruk

nauwkeuriger dan een digitale scan. Een
volledige afdruk (met impregum) is beter dan
een digitale scan. De reden dat een ‘full-arch’
scan nog niet zo heel accuraat is, ligt in het
feit dat een scanner zich in de frontregio
slecht kan oriënteren (smalle incisale rand).
Hierdoor kan een getordeerde verbinding
ontstaan tussen de scans van de beide
zijdelingse delen. Derksen heeft hiervoor als
oplossing om bij een dubbelzijdige casus per
kwadrant te scannen, waarbij het lab beide
scans aan elkaar koppelt met behulp van een
wax-up scan (na het eerst designen van één
van beide kanten).
Vervolgens rapporteert Derksen over een
studie naar ‘guided surgery’, waarbij de
gerealiseerde implantaat posities werden
vergeleken met de digitaal geplande posities.
Zijn studieresultaten vond hij tegenvallen. Het
is weliswaar veel beter dan zonder dergelijke
planning te werken, maar perfect was het
nog niet. De maximale waargenomen apicale
afwijking (te diep) bedroeg slechts 0,72 mm,
hetgeen dus meevalt. Hij vond geen verschil
tussen resultaten in onder- en bovenkaak.
Analyse van mogelijk relevante factoren
bij het ontstaan van een afwijking in de
implantaat positie, ondanks het toepassen
van een dwingende boormal, toonde aan dat
de volgende factoren een ongunstige invloed
op de nauwkeurigheid hadden:
• Aantal niet gerestaureerde
gebitselementen
• Verdeling en locatie van de elementen
• Interferentie van het boor-traject met de
cortex
• Implantaat lengte
• Implantaat ontwerp (mogelijk, dit is nog
onduidelijk)
Ten aanzien van het succes van ‘guided
surgery’ rapporteert hij een 99,3% succespercentage; in 100% kon met een verschroefde
constructie worden gerestaureerd. Planning
is uitermate belangrijk stelt Wiebe Derksen.
Dat dit van invloed zal zijn op onze werkwijze
in de toekomst acht hij zeker. Zo ziet hij zijn
werkdag veranderen in een deel aan de stoel
(bijvoorbeeld tot 15.00 u), gevolgd door een
deel achter de computer.
Tot slot bespreekt hij het gebruik van de
ConeBeam-CT. Vroeger konden we ons toch
ook redden zonder 3D-beeldvorming? Zijn
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Wiebe Derksen:

‘We kunnen voorlopig nog
niet zonder impregum.’

antwoord op de door hem gestelde vraag is
het mogelijk grote aantal ‘near incidents’,
welke op een 2D-foto niet worden herkend.
Kortom, het gaat heel vaak goed zonder de
CBCT dankzij geluk en niet dankzij wijsheid.
Hij stelt dat je kritisch en zuinig moet zijn
met indiceren van 3D-beeldvorming (ALARAprincipe). Als duidelijke indicaties voor een
ConeBeam-CT noemt hij diverse voorbeelden:
immediaat, flapless, posterieure mandibula,
‘challenging sinus’ en ‘larger cases’. Zijn
slotopmerking over IO-scannen: maximaal
3-delige constructies scannen. We kunnen
voorlopig nog niet zonder impregum.

4

praktische guidelines

Na dit mooie overzicht over digitaal
werken in de implantologie geeft
Derksen het stokje over aan Goené, die al
klaar staat om zijn presentatie te houden. In
de postcaniene regio stelt hij dat immediaat
implanteren doorgaans geen esthetische
meerwaarde heeft, en bij meerwortelige
elementen zeker geen sinecure is. Bij een
insertie-torque van 35 Ncm opteert hij
voor 1-fase techniek. Zijn medicatiebeleid:
chloorhexidine 0,12% mondspoeling (1 dag
pre-operatief starten), amoxicilline 2 gr (1 uur
pre-operatief) en ibuprofen (eveneens preoperatief starten). Hij bespreekt zijn klinische
richtlijnen in de implantologie. Allereerst
is de mucosa dikte van belang. Indien de
mucosa dunner dan 2 mm is, moet rekening
worden gehouden met cervicaal botverlies
tot 1,45 mm vanwege een natuurlijk herstel
van de ‘biological width’ (Berglundt et al
1996, Linkovic et al 2009). Om botverlies te
voorkomen adviseert hij in deze gevallen iets
subcrestaal te plaatsen. Een gebrek aan gekeratiniseerd weefsel kan soms worden opgelost
door linguaal of palatinaal te incideren,
ook kan worden gekozen voor een partial
thickness flap en een bindweefselgraft. Of dit
ook met een mucograft® kan worden opgelost
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moet nog uit de lange termijn onderzoeksresultaten blijken. Hierna benadrukt Goené het
belang van het kiezen van de correcte implantaat positie in de molaarregio. Indien sprake
is van buccale atrofie is veelal een contour
augmentatie nodig. Op deze wijze kan een
betere kroonvorm worden gerealiseerd, welke
beter reinigbaar is. De vaak voorkomende
‘food trap’ (red: voedselretentie buccaal
onder de bolling van een molaarkroon) kan
zo worden voorkomen. Als minimum aan
bothoogte hanteert hij 10 mm onder de sinus
maxillaris of boven de canalis mandibularis.
Indien minder bothoogte beschikbaar is, komt
een augmentatie in beeld. Ook zijn kortere
implantaten dan een optie. Het argument dat
er onvoldoende implantaat-bot oppervlak
zou zijn bij gebruik van korte implantaten
is inmiddels achterhaald met de komst van
nieuwe (ruwere) implantaat oppervlaktes.
Er zijn goede 5-jaarsresultaten beschreven
met korte implantaten (Guljé et al Clin Impl
Dent Relat Res, 2019). In een studie naar korte
implantaten versus een langer implantaat
met een sinuslifting, lijken kortere implantaten gunstigere resultaten te laten zien (Thoma
et al, 2019). Hierna bespreekt hij het bekende
(oude) dogma van de kroon-implantaat ratio.
Deze is ooit beschreven als optimaal 0,5 en
maximaal 1,0. Inmiddels is hierover in de
literatuur genuanceerder gerapporteerd. Tot
een ratio van 2,0 is geen probleem (Meijer et
al 2018). De meeste kracht wordt uitgeoefend op slechts de bovenste 4 mm van het
implantaat, in geval van een dik implantaat
zelfs nog minder. Korte dikke implantaten
lijken dus gunstig bij geringe bothoogte. Zo
hebben ze hetzelfde contactoppervlak als een
langer implantaat met standaard diameter
(oppervlak van implantaat 6 x 5 mm = 4 x 13
mm, etc.). Deze korte implantaten adviseert
hij gewoon in 1-fase te plaatsen. Voor hem
zijn er slechts twee argumenten voor 2-fase
plaatsing: weinig primaire stabiliteit en een
simultane augmentatie. Het verblokken van
naast elkaar gelegen kronen op korte implantaten is niet nodig. Tot slot noemt Goené de
EAO-consensus uit 2018: alle beschikbare
bothoogtes van 5-8 mm zijn geschikt voor
korte implantaten.

5

augmentatie zijdelingse delen

Hiermee maakt hij direct een
bruggetje naar de volgende spreker,
professor Raghoebar, die nu zal spreken over
augmentatie in de zijdelingse delen.
Een beschikbare bothoogte minder dan 6 mm
tot de sinus maxillaris vormt een indicatie
voor een sinuslifting. Dit kan op verschillende manieren: via een laterale sinuslifting
(Tatum of Caldwell-Luc methode) of via een
Summers-methode. Tot een residuale bothoogte van 3 mm kan gelijktijdig een implantaat worden geplaatst. Hierbij is voldoende
primaire stabiliteit cruciaal (cave migratie
naar de sinus maxillaris bij onvoldoende
stabiliteit). Voor Raghoebar is een sinuslift,
waarbij bot wordt verzameld met een
bonescraper een goede optie. Zelfs zonder het
opvullen van de ruimte rondom de ‘tentsstok’ (dus alleen bloedstolsel) is sprake van
botaanmaak. De Summers-methode gebruikt
hij alleen bij behoefte aan 1-2 mm extra
bothoogte. Het hameren (met de osteotoom)
beschouwt hij als een nadeel, aangezien dit
door patiënten als vervelend kan worden ervaren. Eigenlijk is Raghoebar geen grote fan van
de Summers-methode i.v.m. het risico op een
ongemerkte perforatie; hij ziet immers liever
wat hij doet en de laterale benadering gaat
ook snel. Voor het gebruik van augmentatie
technieken met autoloog bot (schedeldak
en crista iliaca) ziet hij zeker nog toekomst,
bijvoorbeeld bij het herstel van de kaak na de
verwijdering van implantaten ten behoeve van
het opnieuw implanteren. Ten aanzien van een
perforatie van de sinusmembraan (membraan
v Schneider) stelt hij dat dit voorkomt in 18%
van de behandelingen. Er is geen verschil in
complicaties bij een sinuslifting wanneer
Piëzo techniek wordt vergeleken met een roterende boor. De Piëzo procedure kost iets meer
tijd volgens Raghoebar. Het uitvoeren van een
sinuslifting heeft geen nadelig effect op de
functie van de sinus maxillaris (Timmenga
et al 2003). Het gebruik van LPRF heeft geen
additioneel positief effect bij een sinuslifting,
het geneest toch wel stelt hij nuchter.
De augmentatie van de zijdelingse delen in
de onderkaak is een lastige procedure. Het
toepassen van distractie is techniek gevoelig
en geeft een grote kans op complicaties.
Verticaal augmenteren is in de zijdelingse
delen onvoorspelbaar en lang niet altijd

succesvol. Een botinterpositie met een xenograft heeft als voordeel dat er geen donorsite
nodig is en dat het niet resorbeert. De techniek
van Urban (Urban et al 2009) laat hij de revu
passeren, waarbij vanuit de mondbodem en
door zeer subtiel klieven van het periost voldoende ontspanning wordt verkregen voor het
bedekken van de graft. Het gebruik van Yxoss
CBR® wordt besproken. Dit betreft een custom
fit titanium scaffold voor herstel van een
defect in de processus alveolaris met behulp
van botschraapsel en botsubstituut (50-50),
welke met 2 schroefjes wordt gefixeerd,
waarna primaire wondsluiting wordt verricht.
Als frequente complicatie laat deze procedure
een wonddehiscentie zien (in 33%). Tot slot
stelt Raghoebar dat er wetenschappelijk geen
duidelijk verschil bestaat tussen gebruik van
autoloog bot en botsubstituut.

Gerry Raghoebar:

‘LPRF heeft geen additioneel
positief effect bij een sinus
lifting, het geneest toch wel.’

6

immediaat implanteren in
zijdelingse delen

De volgende spreker is Professor Jan
Cosyn, die ons zal bijpraten over immediaat
implanteren in de molaarstreek. Hij begint
met de indeling in timing bij het implanteren
volgens Hämmerle: ‘immediate, early, delayed
& late’. Systematic reviews tonen geen of
weinig evidence voor een gunstig effect van
LPRF op botgenezing, mogelijk is er meer
effect te zien op de genezing van weke delen.
De populariteit van LPRF gebruik neemt in
België inmiddels af, aldus Cosyn. Als tip geeft
hij mee om tijdens het prepareren van het
implantaatbed de radices in situ te laten, en
pas na de boorprocedure te verwijderen. Op
deze wijze wordt het interdentale botseptum
beter behouden. Bij het prepareren door het
element (de radices) heen zijn scherpe boren
een vereiste en is desondanks overheating een
risico. Indien meer dan 50% van de botplaat
ontbreekt, wordt immediaat implanteren
ontraden (volgens de huidige consensus
afspraak).
Lees verder op pag. 29
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Implantoloog en Formule 1-verslaggever Jack Plooij:

‘Ik ben en blijf
een petrol head’
Door Sacha
Eikenboom

De carrière van Max Verstappen heeft hij van dichtbij meegemaakt,
van Formule E-racen is hij geen fan en hij slaapt zo’n 210 dagen
per jaar in een hotelbed: implantoloog Jack Plooij reist de wereld
rond om voor televisie verslag te doen van Formule 1-races. Een
animerend gesprek over Zandvoort, Singapore, het circus van de
Grand Prix en natuurlijk Max Verstappen. “Voor hem tellen slechts
zes letters: w.i.n.n.e.n.”

Twee dagen per week werkt Jack Plooij als
implantoloog in Nederland, de overige vijf
dagen verblijft hij ergens ter wereld om voor
de Nederlandse televisie verslag te doen
van de Formule 1-racewereld. Hij rolde er
zo’n twintig jaar geleden bij toeval in, via
zijn vriend Olav Mol die destijds Formule
1-verslaggever was bij RTL. “We waren een
weekend met vrienden op stap en Olav
nodigde mij uit om een keer mee te gaan
naar Zandvoort. Als Formule 1-fan vond
ik dat geweldig. Op een bepaald moment
vloog ik met Olav naar een race in Canada,
waar hij me met de cameraman naar de
coureurs stuurde. ‘Je weet zo’n beetje wat ze
aan het doen zijn, ga er maar op af.’ Hoewel
ik niet was opgeleid tot verslaggever, wist
ik wel wat ik wilde vragen. Ik weet wat de
kijkers thuis willen weten en ik besef dat
mijn vragen minder belangrijk zijn dan de
antwoorden. Van het één kwam het ander
en inmiddels werk ik ruim twintig jaar als
Formule 1-verslaggever.”
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Sensationeel
Zijn bestaan als tv-verslaggever ter plekke
is zeer onregelmatig, maar daar is Jack aan
gewend. Racen is zijn passie, wat maakt
deze sport voor hem zo bijzonder? “In 1
minuut 400.000 dingen kunnen analyseren
en uitvoeren, de hele korte verbinding tussen
armen, benen en hersenen, de snelheid is
in alle opzichten sensationeel. Ik heb eens
op Zandvoort met Robert Doornbos meegereden, die een geintje met me uithaalde en
met 300 km per uur op de rem trapte. Dat
is alsof je met je hoofd vol tegen een muur
wordt geknald. Die coureurs zijn natuurlijk
zeer gespierd en kunnen dat opvangen,
maar voor mijn lijf – dat ook nauwelijks
in die auto paste – was dat wel heftig.”
Houdt Jack zelf ook van hard rijden? “Vraag
dat maar aan het CJIB in Leeuwarden,”
antwoordt hij droog.

‘De carrière van Max
heb ik van dichtbij
meegemaakt’

Welk racemoment zal hij niet snel vergeten?
“Dat was de keer dat Christiaan Albers na
een pitstop de pitsstraat in kwam rijden.
Tijdens de stop was de tankslang niet van
zijn auto afgekoppeld, die nam hij mee de
pitsstraat in, een groot kabaal. Het was een
stomme fout van zijn team, waar Christiaan
later op werd afgerekend.”

Hospitality units
Klopt het dat de raceteams bij elke grote
race een enorm complex opbouwen? “Dat
geldt alleen in Europa, daar bouwen de
teams per race een eigen hospitality unit
op. Om een indruk te geven: de hospitality
unit van Red Bull is 3 verdiepingen hoog, de
opbouw daarvan vereist materiaal dat met
55 trucks vervoerd wordt. Het opbouwen
van de unit is een enorme klus, daarom zijn
er in Europa tweewekelijkse races en niet
wekelijks. In zo’n unit verblijven ongeveer 80
mensen van het team zelf, aangevuld met
allerlei gasten daaromheen. Importeurs,

verkopers, prijswinnaars, je komt er alleen op
uitnodiging binnen, heel exclusief allemaal.
De circuits buiten Europa beschikken overigens wel over permanente hospitality units.”

Singapore
Jack noemt Singapore zijn favoriete
racecircuit. “Ik hoef niet te racen, voor mij
zijn de randvoorwaarden belangrijk. In
Singapore ligt het circuit om het hotel heen,
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je stapt er zo op, lekker makkelijk. De festiviteiten worden aan het einde van de middag
en ’s avonds georganiseerd. Dat geeft
overdag tijd voor het leggen van contacten
en relaxen bij het zwembad. Het is er altijd
lekker weer en de KLM vliegt er rechtstreeks
naartoe. Allemaal goed geregeld dus.”

hebben gehaald. Alle kaarten voor de eerste
race waren razendsnel uitverkocht, er waren
200.000 opties en een miljoen mensen
had zich aangemeld. Schrale troost voor
degenen die de race op tv gaan bekijken: zo
kun je de race veel beter zien.”

Max Verstappen
Zandvoort: een feest
En Zandvoort? “Ja, fantastisch natuurlijk,
het feit dat we daar gaan racen is één
groot feest. Het is toch een grote eer dat
wij daar met dat hele circus mogen komen.
De locatie is super en Zandvoort kent een
grote historie met memorabele winnaars.
Het circuit van vroeger herken je niet meer,
het is drastisch verbouwd en prachtig
geworden. Echt een dik compliment voor
de mensen die de Grand Prix hier naartoe

‘Ik weet wat de kijkers
thuis willen weten’

In een gesprek over Formule 1 ontbreekt
de naam van Max Verstappen natuurlijk
niet. Jack heeft zijn carrière van dichtbij
meegemaakt. “Ik heb vroeger met mijn
zoontje veel gekart op een baan waar Max
destijds ook kartte. Je kon zijn succes zien
aankomen, hij klom snel omhoog. Daar werd
ook veel geld en tijd in geïnvesteerd. Op
woensdag reed zijn vader hem bijvoorbeeld
met de bus naar een circuit in Italië, om
daar de baan te leren kennen waarop het
weekend daarna geraced moest worden.
Met zo’n voorsprong boek je winst. Op
donderdag reed Max dan bijvoorbeeld in
Genk, op vrijdag weer op een ander circuit.
Voor hem zijn slechts zes letters belangrijk:
w.i.n.n.e.n.. Tegelijkertijd is Max een rustige,
relaxte jongen, die in zijn vrije tijd lekker
met zijn vriendin thuis in Monaco geniet
van een potje gamen op de bank. Maar
vergis je niet: hij sport meerdere keren per
dag, werkt hard voor zijn succes. Hij heeft
bovendien een ongelofelijk goede manager,
een aardige kerel die met zijn voeten in de
klei staat en super slim is in het maken van
de juiste deals.”

Beste racetalent ter wereld
“Max is momenteel het beste racetalent ter
wereld en dat zeg ik zonder oranje bril op.
Hij kan absoluut in de voetsporen treden
van Michael Schumacher, die zeven keer
wereldkampioen is geworden. Maar dan
moet Max wel de juiste auto onder zijn kont
hebben, wat dat betreft heeft hij er goed
aan gedaan om bij zijn team Red Bull te
blijven. In 2021 gaan alle teams namelijk
nieuwe auto’s bouwen volgens nieuwe
reglementen. Max kan dan nu wel overstappen naar Ferrari of Mercedes, maar wat
moet hij als zij geen snellere auto bouwen?
Het is heel verstandig dat hij zijn keutel nog
even ophoudt.”
Gaat Max winnen op Zandvoort? “Dat zou
super zijn, maar hij heeft geen voorsprong,
op de nieuwe baan moet iedereen opnieuw
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Foto Formule 1-coureur Sebastian Vettel (links)

data gaan verzamelen. Eén ding is zeker: Max gaat
er beslist álles aan doen.”

Formule E?
Tot slot: gaat Formule 1 in de toekomst volledig
over naar Formule E ofwel elektrisch racen? “Dat
heeft absoluut de toekomst, alle grote merken zijn
ermee bezig. Ook al omdat ze zo kunnen uitproberen welke techniek ze later in straatauto’s kunnen
verwerken. Het zijn ook de gesprekken die we als
verslaggevers voeren. Wanneer gaan we hybride
racen? Misschien wordt het dan voor mij tijd om te
stoppen als verslaggever. Hybride is nog lang niet
zo populair als Formule 1, ik ben en blijf toch een
petrol head. Als je bij mij een bloedvat opensnijdt,
komt er geen bloed uit, maar benzine.”

Grand Prix afgelast
Bij het naar de drukker gaan van dit Bulletin
was inmiddels duidelijk geworden dat de
Grand Prix in Zandvoort dit jaar niet door zal
gaan (evenals veel grote sportevenementen
zoals EK voetbal, Giro d’Italia, Olympische
Spelen, etc.) in verband met de Covid-19
pandemie.

‘Als je bij mij een bloedvat
opensnijdt, komt er geen bloed uit,
maar benzine’
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PROEFSCHRIFT

Thomas Putters promoveerde op 11 maart 2020, Academiegebouw, Rijksuniversiteit Groningen
Promotores: Prof. dr. G.M. Raghoebar, Prof. dr. A. Vissink. Co-promotor: Dr. J. Schortinghuis

Maxilla
augmentation
with calvarial
bone
Door Thomas Putters

De vervaardiging van een implantaat-gedragen overkappingsprothese is
een effectieve behandeling voor patiënten met een tandeloze bovenkaak,
die problemen ondervinden met het houvast van een conventionele
gebitsprothese. Vanwege voortgeschreden resorptie van de kaak en/of
een sterk luchthoudende neusbijholte kan er te weinig bot resteren om
implantaten betrouwbaar en met voldoende stabiliteit te plaatsen.
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Foto Promovendus
ontvangt zijn bul van

Wanneer het aanwezige botvolume ontoereikend is, is het noodzakelijk eerst bot aan
te brengen op die plaatsen in de kaak waar
de implantaten moeten worden aangebracht. Soms kan met een kleine aanvulling
van het bot worden volstaan, zeker wanneer
de implantaten nog met voldoende primaire
stabiliteit kunnen worden geplaatst. Als
er sprake is van een ernstig geresorbeerde
bovenkaak, moet vooraf bot worden aangebracht. Meestal is hiervoor een dubbelzijdige sinusbodemelevatie nodig. Wanneer
de kaakwal te smal is, wordt deze ingreep
gecombineerd met het aan de buitenzijde
van de bovenkaak aanbrengen van bot.
Voor een sinusbodemelevatie en het
verbreden van de bovenkaak wordt vaak
een bottransplantaat uit het voorste deel
van de bekkenkam, de crista iliaca anterior,
gebruikt. Het is bekend dat deze ingreep,
vooral in de eerste periode na het oogsten
van het bot, gepaard gaat met pijn en
problemen met lopen. In de praktijk is dit
vaak een grote belasting voor patiënten.
Met name de nadelen op korte termijn na
de ingreep zijn fors, gezien het electieve
karakter van de ingreep. Vaak wordt de

integratie van het aangebrachte bot afgewacht en worden tijdens een tweede ingreep
na ongeveer 4 maanden de implantaten
aangebracht. Derhalve is gezocht naar een
alternatieve procedure. De buitenste laag
van de schedel is een donorplaats, waarvan
wordt aangenomen dat het oogsten met
een lagere morbiditeit gepaard gaat. De
doelstelling van het promotieonderzoek was
om te onderzoeken of schedeldakbot een
betrouwbaar alternatief is voor een bottransplantaat uit de bekkenkam, wanneer
dit wordt toegepast voor de reconstructie
van een sterk geslonken bovenkaak ten
behoeve van het plaatsen van implantaten.
Tevens wordt onderzocht of het aanbrengen
van schedeldakbot kan worden gecombineerd met het gelijktijdig plaatsen van de
implantaten.

rector magnificus a.i.
Lambert de Bont

In het proefschrift is een procedure beschreven, waarmee op veilige en voorspelbare
wijze schedelbot kan worden geoogst (Fig.1).
Het bot van de schedel bestaat voornamelijk
uit corticaal bot. De hoeveelheid spongieus
bot in de diploe, het gebied tussen de tabula
externa (buitenste corticale botlaag van
de schedel) en tabula interna (binnenste
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botlaag), is meestal beperkt. Om een bottransplantaat
veilig te kunnen oogsten uit de tabula externa werd een
botschraper (safescraper) gebruikt voor het maken van
een bevel, rondom het beoogde bottransplantaat, nadat
de outline met een boor werd gemarkeerd. Hierdoor was
het mogelijk het transplantaat veilige te verwijderen met
behulp van een oscillerende zaag. Door de procedure met
de safescraper was het niet nodig om aansluitend corticaal bot te vermalen voor de sinusbodemelevatie en voor
het aanbrengen rond de corticale botfragmenten.
In drie studies wordt de morbiditeit van het oogsten van
schedeldakbot onderzocht en wordt de morbiditeit van
de procedure vergeleken met die van het oogsten van bot
uit de bekkenkam. De post-operatieve pijn (in een visual
analogue scale: VAS) gedurende de eerste periode na het
oogsten van bekkenkambot was significant hoger dan die
na het oogsten van schedeldakbot. Daarentegen waren
de littekens significant langer en de contourdefecten
significant prominenter aanwezig bij de donorplaats
na het oogsten van schedeldakbot. Deze littekens en
contourdefecten werden door patiënten niet als storend
ervaren. Op langere termijn was in beide groepen nauwe
lijks of geen pijn meer aanwezig op de donorplaats en
was de tevredenheid over de ingreep vergelijkbaar.

Fig 1. Het chirurgisch
oogsten van schedel

1

dakbot met een
oscillerende zaag

Fig 2. Gecombineerd
plaatsen van

2

implantaten tijdens
opbouw van de maxilla
met schedeldakbot

follow-up na
implanteren en
behandeling met
schedelbot
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Foto 3. OPG, 5 jaar

Foto Thomas ontvangt felicitatie met elleboog vanwege een verbod op handen schudden

Met andere woorden, beide donor locaties gaan gepaard
met lage morbiditeit op de lange(re) termijn en hoge
patiënttevredenheid.
Naast de morbiditeit studies wordt de techniek onderzocht waarbij het aanbrengen van schedelbot wordt
gecombineerd met het plaatsen van implantaten tijdens
dezelfde chirurgische ingreep (Fig. 2 en 3). In 13 patiënten
werd de reconstructie van de bovenkaak met schedeldakbot gecombineerd met gelijktijdig aanbrengen van
implantaten (in totaal 68 implantaten). Vier maanden
later werden de implantaten vrijgelegd en prothetisch
belast. De chirurgische procedures en de wondgenezing
vertoonden geen complicaties. Tijdens het vrijleggen van
de implantaten en het aanbrengen van de abutments
bleken alle implantaten goed geosseoïntegreerd.
Opvallend was dat er nauwelijks tot geen resorptie van
het aangebrachte bot was opgetreden. Ook een jaar na
plaatsen van de mesostructuur was het botverlies rond de
implantaten gering met gemiddeld 0,23 ±0,44 mm. Er vond
geen implantaatverlies plaats. Het plaatsen van implantaten in dezelfde procedure met het aanbrengen van
schedelbot in de bovenkaak is technisch goed mogelijk en
heeft een grote slagingskans.
Uit dit promotieonderzoek wordt geconcludeerd dat
schedelbot veilig en voorspelbaar kan worden geoogst
volgens de beschreven chirurgische techniek, waarbij het
transplantaat op gecontroleerde wijze in delen wordt
verwijderd. De morbiditeit van deze ingreep is minimaal.
Ook werd in dit onderzoek aangetoond dat schedelbot
een betrouwbaar alternatief is voor bekkenkambot bij
de reconstructie van een sterk geresorbeerde bovenkaak.
Mits een goede primaire stabiliteit van de implantaten
kan worden bereikt, kan het plaatsen van implantaten
in de bovenkaak goed worden gecombineerd met een
reconstructie met schedeldakbot. Op deze wijze wordt het
totale behandeltraject aanzienlijk ingekort, worden de
behandelkosten verlaagd en is een tweede chirurgische
ingreep overbodig.

Curriculum Vitae
Thomas Putters werd geboren op 2 februari 1976 in Tilburg. Tussen 1995 en 2000 studeerde hij Tandheel
kunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 2000 tot 2005 doorliep hij de specialisatie MKA in
Groningen, hetgeen hij combineerde met de studie Geneeskunde.
In 2007 registreerde hij zich als implantoloog NVOI. Van 2007-2018 werkte hij als kaakchirurg in het
Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Sinds 2018 is hij werkzaam in de Gelre ziekenhuizen. Hij is vader van
twee kinderen, Maria (12) en Salomon (10).
Tussen 2011-2020 combineerde hij zijn klinische werkzaamheden als perifeer kaakchirurg met een
promotie-onderzoek aan de afdeling Kaakchirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen.
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Sophie Kuijpers over vier jaar NVOI-Bulletin

‘Het mooie, tastbare
resultaat was telkens
een beloning’
Het NVOI Bulletin heeft een nieuwe hoofd
redacteur: na vier jaar heeft Sophie Kuijpers het
stokje overgedragen aan Wouter Kalk. Een mooie
aanleiding voor een terugblik op alle geleverde
inzet voor vele edities vol wetenschappelijke
informatie, memorabele interviews en talloze
pagina’s verenigingsnieuws. “De kwaliteit van het
Bulletin moet hoog blijven, die professionaliteit
moet je als hoofdredacteur nastreven.”

Door Sacha
Eikenboom
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Vijf jaar geleden werd Sophie Kuijpers
gepolst of ze interesse had in een bestuurslidmaatschap van de NVOI. Dat gebeurde
door de toenmalige voorzitter van de
vereniging Felix Guljé, die ze kende uit een
studieclub rondom implantologie. “Dat leek
me wel wat, dus ik antwoordde positief,”
vertelt Sophie, werkzaam als MKA-chirurg in
het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. “Tijdens
de NVOI-bestuursweekenden worden de
beschikbare functies bekeken en daarbij
werd mij in mijn snuffeljaar (het inwerkjaar)
gevraagd of ik het NVOI Bulletin wilde
invullen. Ik had nul procent ervaring met
hoofdredactionele werkzaamheden, maar
gelukkig kon ik rekenen op de steun van

Kees Heijdenrijk en Pieter Schoen, die me
op weg hielpen en bij wie ik ook later altijd
voor advies mocht aankloppen. Vormgever
Jan Willem Vis, die al jaren bij het Bulletin
betrokken was, stond eveneens met zijn
expertise klaar. Dus ik besloot om het
gewoon maar te gaan doen.”

Kopij verzamelen
Voor het invullen van meerdere Bulletins per
jaar kan het een uitdaging zijn om voldoende waardevolle kopij binnen te krijgen.
Dat geldt helemaal als er geen redactiecommissie bestaat en je als hoofdredacteur
zelf verantwoordelijk bent voor het verzamelen van goede artikelen. “Dat geeft een
druk,” beaamt Sophie, “maar gaandeweg
ontwikkel je daarvoor wel een systeem. Het
bestuur levert soms ideeën aan, studieclubs
werken inspirerend, gesprekken met partners
in de industrie kunnen tot een wetenschappelijke bijdrage leiden en congressen
leveren niet alleen congresverslagen, maar
soms ook interessante onderwerpsuggesties
op. De hoogleraren in het vakgebied
benaderde ik over mogelijke promotieonderzoeken, daaruit vloeiden eveneens
mooie wetenschappelijke samenvattingen
voort. Eigen inbreng is natuurlijk ook een
optie, de rubriek Memorabilia bijvoorbeeld
heb ik bedacht, mensen reageerden daar
positief op.”
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‘Dit is niet iets
wat je ‘er even
bij doet’

moet worden bekeken. Artikelen
moeten foutloos zijn, ik ben echt
een taalpurist, kan me storen aan
een verkeerd gespeld werkwoord. De
kwaliteit van het Bulletin moet hoog
blijven, die professionaliteit moet je
als hoofdredacteur wel nastreven.”

Voordelen

Afwijzen
Bij het samenstellen van de inhoud
hanteerde Sophie een belangrijk
criterium: elke zweem van marketing
diende vermeden te worden. Als
gevolg daarvan moest zij soms suggesties vanuit de industrie - betreffende redactionele artikelen met
een commerciële insteek - afwijzen.
“Daar ben ik echt streng in geweest,
om de wetenschappelijke kwaliteit
van het Bulletin te bewaken. Het
teleurstellen van een partner in
de industrie was niet leuk, maar
zo’n besluit liet ik vergezeld gaan
van gemotiveerde inhoudelijke
argumenten. Bij twijfel had ik in
ons secretariaat en indien nodig
het bestuur een goed klankbord. Het
is ook niet in het belang van onze
partners als onze leden het blad
minder zouden gaan lezen omdat
de commercie duidelijk tussen de
regels doorklinkt.”

Taalpurist
Nam het hoofdredacteurschap veel
van Sophie’s tijd in beslag? “Toen ik
eraan begon, had ik daar geen flauw
idee van, maar dat wisselt dus per
week. Het uitzetten van de artikelen
en het regelen van bijbehorend
illustratiemateriaal vraagt de
nodige tijd, echt druk wordt het pas
in de maand vóór de deadline. Dan
was ik ieder weekend en vaak ook
nog ‘s avonds bezig met het Bulletin.
Voordat de kopij naar de vormgever
gaat, moeten alle teksten grondig
worden doorgelezen. Daarna stuurt
de vormgever meerdere keren een
layoutproef, die eveneens zorgvuldig
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“Naast het beschikken over een
kritische blik moet je als hoofdredacteur goed kunnen plannen
en tegelijkertijd enigszins flexibel
zijn. Het lukt niet iedereen om de
toegezegde kopij vóór de gestelde
deadline aan te leveren, dat moet je
incalculeren. Het feit dat je alles in
eigen hand hebt, vond ik trouwens
een groot voordeel. Je kunt de werkzaamheden plannen op die momenten die jou het beste uitkomen. Zo
kon ik het hoofdredacteurschap
goed combineren met mijn fulltime
werk in het ziekenhuis en mijn gezin.
En ja, de beloning is natuurlijk het
feit dat je een interessant, mooi én
tastbaar resultaat aflevert. Ik vind
een printmagazine prettig, je pakt
het in een verloren moment toch
wat makkelijker op. Dat doe je met
een digitale nieuwsbrief minder
snel, dat voelt anders.”

Peter Blijdorp
Welk moment zal ze niet snel vergeten? “Dat was het interview met
Peter Blijdorp, één van de pioniers
in ons vakgebied. In 2019 was hij
al een tijdje ziek, maar hij kon
gelukkig nog geïnterviewd worden.
Dat artikel werd een eerbetoon aan
een bijzonder mens, ik ben er blij
mee dat ik dat mogelijk heb mogen
maken.”

Vier bevallingen per jaar
Bij elke nieuwe uitdaging vergaar
je kennis en kunde. Voor Sophie was
met name de kennismaking met het
productieproces van een full colour
magazine een leerzame ervaring.
“Het is boeiend om te zien wat daar
allemaal bij komt kijken. Bovendien
kwam ik erachter dat ik best wel
over taalgevoel beschik. Lange

zinnen inkorten, alinea’s logischer
laten verlopen, het ging me makkelijk af. Die kennis benut ik nu bij
de nieuwsbrief die we met onze
vakgroep in het Rijnstate maken.”
Is het Bulletin in de loop der
jaren een soort ‘kindje’ geworden?
“Jazeker, met vier keer per jaar een
fikse bevalling! Veel steun heb
ik overigens ook gehad van Inez
van de Poll, een echt verbindende
NVOI-voorzitter. Zij sprak regel
matig haar waardering uit naar alle
bestuursleden voor het werk dat
zij voor de vereniging verrichten.
Hierbij gaf ze ook aan hoeveel tijd
daaraan besteed werd. Juist omdat
het allemaal ‘liefdewerk oud papier’
is, is het goed dat zoiets af en toe
benoemd wordt.”

Landelijke commissie
Sophie’s avontuur als hoofdredacteur
eindigde eind vorig jaar en krijgt
geen vervolg. “De overdracht voelt
goed, Wouter pakt het heel serieus
op. Hij ziet in dat dit niet iets is wat
je ‘er even bij doet’, dus dat komt
helemaal in orde. Eerlijk gezegd was
ik ook wel een beetje klaar met de
stress die het maken van zo’n blad
nu eenmaal met zich meebrengt.
Of er nieuwe uitdagingen komen?
Wellicht, ik ben graag op meerdere
fronten actief. In ons ziekenhuis
heb ik een intraveneuze sedatiepoli
opgezet, daarnaast fungeer ik als
IFMS en GFMS, auditor, peer support
auditor en supervisor van het coassistentenonderwijs. Op de school
van mijn kinderen ben ik bestuurslid
van de ouderbijdragecommissie. Mijn
afscheid van het NVOI Bulletin levert
vrije tijd op, dat biedt ruimte voor
iets nieuws. Het lijkt me wel boeiend
om in een landelijke commissie
bezig te zijn. Dat brengt je in contact
met andere disciplines, mensen
die in een andere setting werken.
Zo ontwikkel je een bredere scope,
waardevol voor de discussie over ons
vak. Wie weet. Ik zie wel wat er op
mijn pad komt.”

Opschroevers
Nieuw
Bij voldoende aanbod zal dit een vaste
rubriek in het Bulletin worden.
Opgeven
U kunt uw advertentie opgeven via
bulletin@nvoi.nl
Voorwaarden
- Alleen particuliere advertenties van
NVOI-leden zijn toegestaan.
- Max 50 woorden.
- Na plaatsing ontvangt u een factuur.
Tarieven
Kosten van een Opschroever bedragen
50 euro per plaatsing.
Plaatsing
Opschroevers worden na goedkeuring
geplaatst in het Bulletin.
De redactie behoudt zich het recht
voor advertenties zonder opgaaf van
reden te weigeren.
De redactie is niet verantwoordelijk
voor het gebodene. U reageert op eigen
verantwoordelijkheid en risico.

Mondhygiënist gezocht voor 1 tot 2 dagen/week in een
verwijspraktijk voor implantologie. Regio Zuid-Friesland/
Noordwest-Overijssel. In onze praktijk zijn 3 gedifferentieerde tandartsen en 1 kaakchirurg werkzaam. Ben je op
zoek naar een leuke uitdaging of ken je iemand die ons
enthousiaste team kan versterken? Voor meer informatie:
www.cbi-heerenveen.nl of info@cbi-heerenveen.nl

Te huur aangeboden in Castricum: Praktijkruimte voor
implantoloog, parodontoloog en/of endodontoloog.
In onze groepspraktijk is een grote praktijkruimte te huur
met een eigen wachtruimte, behandelruimte met 3 stoelen
en sterilisatie, een aparte behandelkamer, OPG, keukenruimte, berging. De locatie is goed bereikbaar (openbaar
vervoer/parkeergelegenheid). Voor meer informatie:
www.tgpc.nl en heddes@tgpc.nl

Tandarts-implantoloog NVOI Maurice Renting (implanto
logie ACTA 2014-2017) zoekt samen met collega (tandartsalgemeen practicus, bedrijfskundige) praktijk ter overname
van collega implantoloog in de omgeving (max 30 autominuten) van Vught. Verschillende vormen van overname
bespreekbaar.
Geïnteresseerd? Mail naar mauricerenting@hotmail.com.
Geheimhouding/discretie gewaarborgd.

Volgende keer staat
uw bericht hier, toch?

NVOI heeft een
compleet
nieuwe website.
Heeft u hem
al gezien?
www.nvoi.nl
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RUBRIEK

Uit de Rolodex
Sinds december 2019 is de Rolodex beschikbaar voor alle
NVOI-leden! Een schat aan actuele informatie op het
gebied van de implantologie.
De Rolodex is tot stand gekomen ter vervanging van de
‘algemene richtlijn tandheelkundige implantaten’.

Hoe kunt u de Rolodex gebruiken?

Na het inloggen met uw e-mail en wachtwoord komt u in het beginscherm.

Mist u een onderwerp in de Rolodex? U kunt ook zelf suggesties doen
voor toe te voegen nieuwe onderwerpen, artikelen en richtlijnen.
Klik hiervoor op het donkere kader met ‘Suggestie insturen’!
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U kunt in de Rolodex zoeken naar een onderwerp via
de inhoudsopgave of door het invoeren van zoektermen.

Voorbeeld: als u via ‘keywords’ wilt zoeken
naar anti-trombotica, verschijnen na het
invoeren van de eerste letters ‘anti...’ alle
mogelijke topics waarin ‘anti...’ voorkomt.

Klikt u vervolgens op antitrombotica, dan verschijnen in het rechter
kader de richtlijnen over het gebruik van antitrombotica.

Bij doorklikken op de richtlijnen verschijnt
de recente KiMo praktijkrichtlijn.
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Natuurlijk kan ook via ‘Inhoudsopgave’ worden gezocht: links zoeken in hoofdstuk 6 op
‘Enkeltandsvervanging in de esthetische regio van de bovenkaak’. Rechts verschijnen
alle opgenomen artikelen.

Door op het artikel te klikken verschijnt een samenvatting van het artikel.

Er zullen steeds nieuwe artikelen worden toegevoegd.
De Rolodex wordt zo continu actueel gehouden.
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Als u op de URL klikt gaat u automatisch naar Pubmed, waar u het
originele artikel kunt vinden.

Een dynamische
bron van praktijk
gerelateerde en
wetenschappelijke
informatie speciaal
voor NVOI-leden
De gedachte achter de Rolodex?
Een routekaart en vraagbaak voor de
behandelaar. Doordat er steeds nieuwe
ontwikkelingen zijn en de inzichten
kunnen veranderen, is de Rolodex een
dynamisch instrument. We houden
de Rolodex actueel door het continu
screenen van artikelen in Pubmed:
wanneer ze voldoen aan bepaalde
kwaliteitseisen worden ze opgenomen
in de Rolodex.
Naast publicaties worden ook bepaalde
onderwerpen opgenomen, waarover
consensus bestaat: bronnen hiervoor
zijn de consensus-meetingen van
gerenommeerde instituten, zoals ITI,
FOR, EAO, EFP, Osteology, AO en AAP.

U vindt de Rolodex op de NVOI-website (nvoi.nl) of rechtstreeks op:
rolodex.nvoi.nl. Het is te gebruiken op een desktop of notebook
en op uw smartphone. U moet hiervoor eenmalig een persoonlijk
wachtwoord aanmaken (mag het wachtwoord zijn dat u reeds voor
de NVOI-website gebruikt).
In de komende Bulletins zullen wij regelmatig een onderwerp of
vraagstelling vanuit de Rolodex voor u belichten. We hopen dat u
veel plezier zult hebben van de Rolodex!

Alleen ‘established’ onderwerpen
komen voor de Rolodex in aanmerking:
de Rolodex verwijst naar onderdelen
waarover brede consensus bestaat,
zodat discussie over inhoud en
conclusies zoveel mogelijk wordt
voorkomen.
Uiteraard vindt u in de Rolodex ook
nog de geaccepteerde en bestaande
richtlijnen betreffende de orale
implantologie.
Voordat u de Rolodex kunt raadplegen
moet u eenmalig met uw mailadres een
wachtwoord aanvragen (alleen voor
NVOI-leden beschikbaar). Per e-mail
krijgt u een bevestiging dat u de
Rolodex kunt gebruiken.

De Rolodex commissie bestaat uit:
Robbert Eysink Smeets, Gert Meijer,
Henny Meijer, Bart Polder,
Gerry Raghoebar en Daniël Wismeijer
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EVEN VOORSTELLEN

Wouter Kalk
lid van het bestuur
Beste Lezer, mijn naam is Wouter Kalk. In juni
vorig jaar ben ik geïnstalleerd als bestuurslid
van de NVOI.

Bijzondere Implantologie, een intramurale
privé verwijspraktijk, waarin ik zij-aan-zij
werk met twee ervaren prothetisten.

Achtergrond

Aanleiding

In 1995 behaalde ik
mijn artsenbul aan de Rijksuniversiteit
Groningen, na een tweejarig intermezzo
als marine-arts startte ik vervolgens met
de studie tandheelkunde in Groningen.
In 2001 studeerde ik af als tandarts en
promoveerde ik op de orale component
van het syndroom van Sjögren. Van 2001
tot 2005 doorliep ik de specialisatie MKA
in Groningen en registreerde ik mij als
NVOI-implantoloog. Aansluitend heb ik mij
gevestigd in het Tjongerschans ziekenhuis
in Heerenveen. In 2010 kon ik mijn ambitie
tot multidisciplinaire samenwerking op
één locatie gestalte geven in het Centrum

Tijdens het NVOI-lustrum
congres in Gent werd mij gevraagd of ik
eventueel interesse had in een bestuurs
functie. Een grote voorliefde voor de
implantologie en tevens mijn reeds lang
bestaande waardering voor de NVOI maakte
het antwoord op deze vraag voorspelbaar.
Na het afronden van mijn taken in de
richtlijncommissie voor peri-implantitis
(KiMo) in 2019, ben ik deze leuke uitdaging
aangegaan. Met ingang van dit jaar heb
ik het redacteurschap van het Bulletin
overgenomen van mijn voorganger Sophie
Kuijpers (zie interview pagina 20).

Ambitie

Mijn streven binnen het bestuur
is het overbrengen van mijn enthousiasme
op huidige en toekomstige collega’s in de
implantologie en het verspreiden van kennis
en nieuwe inzichten van ervaren collega’s.
Het Bulletin zie ik als een mooi platform
hiervoor.

Aangename uitdaging

Zelf heb ik
een voorliefde voor innovaties, daaraan
gelukkig nimmer een gebrek in de implan
tologie. Vaak betekent de introductie van
een nieuw product of procedure een volgend
stapje richting perfectie, echter niet altijd.
Soms kan dit vanwege een snelle markt
introductie pas met terugwerkende kracht
wetenschappelijk worden uitgezocht.
Wanneer je alleen veilig voor het vertrouwde
kiest, is er weinig vooruitgang. Het ener
zijds bewaken van kwaliteit en het ander
zijds streven naar vooruitgang door het
zorgvuldig en kritisch toepassen van
vernieuwing, is voor mij een constante doch
aangename uitdaging.
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VERVOLG VERSLAG IMPLANTOLOGIE.NU

Healed sites vertonen een buccocervicale
atrofie, waarbij doorgaans 7-8 mm verlies
van kaakbreedte is opgetreden (Aranjo, Linde,
2005; Tan et al, 2012). Na 6 maanden is gemiddeld sprake van een horizontale reductie van
50% en een verticale reductie van 1-2 mm. Een
prospectieve studie naar immediate implant
placement (Chen et al, 2017) laat zien dat bij
immediaat implant placement (IIP) zonder
socket grafting de horizontale reductie nog
steeds 50% bedraagt. Bij simultaan socket
grafting bedraagt deze horizontale reductie
slechts 16-20%. De eenduidige conclusie is
daarom, dat het immediaat plaatsen van een
implantaat géén invloed heeft op resorptie.
Uit de literatuur blijkt dat immediaat

Jan Cosyn:

‘De premolaar is
veilig voor immediaat
implanteren, wees
op uw hoede in de
molaarstreek.’
implanteren een 4% lagere survival heeft
in vergelijking met delayed implanteren.
Een meta-analyse laat echter zien waarom:
wanneer geen antibiotica wordt gegeven
heeft immediaat implanteren zelfs een 7%
lagere survival, terwijl indien wel antibiotica
wordt gegeven er geen verschil is in survival.
Immediaat implanteren heeft dus een duidelijke indicatie voor de preventieve toepassing
van antibiotica. Cosyn plaatst duidelijke
kanttekeningen bij immediaat implanteren
in de molaarstreek. Zo ziet hij de kans op
ongunstige implantaat positionering als
evident nadeel (in het traject van de mesiale
radix of van de palatinale radix geplaatst).
De trend om ultra-brede implantaten te
plaatsen (> 6mm) is hij niet enthousiast over.
Deze implantaten doen het niet alleen minder
goed qua survival, ook is er een grote kans op
exposure van de windingen door de natuurlijke

afname van de kaakbreedte. De consensus
van Segovia (2018) adviseert om niet immediaat te implanteren op molaarposities in
een beschadigde alveole, en niet indien moet
worden gekozen voor incorrecte implantaat
posities of voor ultra-brede implantaten.
Zijn kritische houding ten opzichte van het
immediaat implanteren op molaar posities
blijkt uit zijn uitspraak dat de juiste indicatie
voor deze techniek een melkmolaar betreft!
Ook de premolaar-vervanging beschouwt
hij als een goede indicatie voor immediaat
implanteren. Zijn take home messages:
• Immediaat molaar-vervanging: zorgvuldige en terughoudende indicatiestelling
• Technisch relatief lastig
• Waarom zou je het doen, geen hond ziet
het! (citaat)
• Evidence relatief laag (onderzoeksbias
aldus Cosyn)
• Pitfalls (cave incorrecte positie, ultra•

breed implantaat)
Premolaar: heel goed bewezen indicatie

7

connecties en implantaat
kronen zijdelingse delen

Na de lunch start professor Meijer
met het geven van zijn tweede presentatie.
Hij doet de suggestie aan de hand hoe je een
website zou kunnen voorzien van een patiëntenportaal (‘mijn mond’), waar de patiënt na
inloggen zijn eigen diagnostische beeldmateriaal kan vinden, een behandelvoorstel kan
inzien, de begroting aantreft en eventueel de
behandel overeenstemming.
Hierna laat hij zien hoe je op relatief
eenvoudige wijze in planningsoftware een
boorsjabloon kan maken. Ook besteedt hij
aandacht aan de verschillende implantaat
connecties, onder te verdelen in extern en
intern, ‘flat-to-flat’ en ‘conical connection’,
al dan niet voorzien van ‘platform switching’.
Wanneer het implantaat op botniveau wordt
geplaatst, heeft een ‘conical connection’ met
‘platform switching’ duidelijk zijn voorkeur.
Van de mechanische verbindingen verschuift
hij zijn aandacht naar materiaalkeuze in de
prothetiek. Zo hebben titanium abutments in
de zijdelingse delen de voorkeur, alhoewel de
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literatuur géén verschil in complicaties laat
zien (Sailer). Zirconia abutments hebben hun
indicatie in de esthetische zone.
‘Ceramic chipping’ is een veel voorkomende
complicatie (incidentie van 20 procent na
10,75 jaar). Kronen kunnen worden gemaakt
van zirconia-based opgebakken porselein of
van monolitisch zirconia. Monolitisch zirconia
is met een buigsterkte van 800-1200 MPa het
sterkste van alle materialen. Daarnaast is
het een ‘slijtage vriendelijk’ materiaal aldus
Meijer. Om problemen te voorkomen is het
erg belangrijk dit materiaal goed te polijsten
na eventueel inslijpen. Hierna besteedt hij
aandacht aan de keuze tussen verschroeven
of cementeren, waarbij de nadelen van
cementeren en de complicatie gevoeligheid
wordt toegelicht. De voor- en nadelen van
beide procedures worden helder samengevat.
Tot slot de vaste items van Meijer op een
techniek formulier: titanium basis, full
zirconia kroon, verschroefd.

8

immediate fronttand
vervanging

Goené neemt hierna opnieuw het
woord voor zijn presentatie over esthetische
fronttandvervanging, een onderwerp aan hem
wel toevertrouwd. Allereerst legt hij uit dat
de delayed implant placement (eerst laten
genezen van de processus na een extractie)
een langdurig behandelproces is, gepaard
met meerdere ingrepen. Hierna vervolgt hij
de presentatie over immediate technieken.
Allereerst de terminologie: IIIP, acronym voor
‘immediate implant immediate provisionalisation’, ook wel genoemd ‘immediate tooth
replacement’. ‘Deze procedure werkt!’, zo
opent hij. Hierna gaat hij uitgebreid in op het
indicatiegebied en de uitvoering om tot een
voorspelbaar mooi resultaat te komen. Tot

Ronnie Goené:

‘Bindweefselgraft geen
standaard onderdeel bij
fronttandvervanging.’
30

de standaard diagnostische work-up behoort
het sonderen tot de interdentale botpiek bij
de buurelementen. Hierbij hanteert hij de
‘Tarnow rules’: indien > 5 mm afstand (van
botpiek tot contactpunt) is er een grote kans
op een ‘black triangle’ (Kois, Grunde). Ook
buccaal moet de crest worden gesondeerd,
waarbij Goené als criterium hanteert dat dit
niet meer dan 3 mm mag zijn (5-3-5 regel).
Aanwezigheid van een granuloom aan het
te vervangen gebitselement vormt geen
probleem, zolang deze de primaire stabiliteit
van een implantaat niet hindert (Fugazotto
et al 2012), het granuloom dient uiteraard te
worden verwijderd samen met het element.
De verwijdering van het gebitselement dient
zo atraumatisch mogelijk en liefst flapless te
worden gedaan. Flapless werken beperkt de
botresorptie (Merhab et al 2017). Een belangrijk chirurgisch aspect bij het prepareren van
het implantaatbed bij immediaat implanteren in de esthetische zone is het principe
‘relocateapex palatally’. Hierbij wordt niet
in de as van het element geprepareerd, maar
evenwijdig hieraan aan palatinale zijde. Dit
heeft meerdere redenen:
1. meer beschikbaar bot voor goede verankering van het implantaat
2. minder risico op een buccale perforatie
3. minder recessie
Naast advies over de preparatietechniek gaat
Goené in op het type boor. Zijn voorkeur gaat
uit naar een ‘precision drill’, om trefzeker te
kunnen prepareren in de palatinale alveole
wand. Daarnaast heeft een tapered boor
zijn duidelijke voorkeur boven een parallelle
boor. Ten aanzien van de overgebleven ruimte
in de alveole buccaal van het immediaat
geplaatste implantaat, stelt hij ‘fill the
gap’. Met andere woorden breng behalve
het implantaat ook botsubstituut in de lege
alveole. In geval er toch sprake is van een
buccaal botdefect (dus wanneer een patiënt
niet aan de 5-3-5 regel voldoet!) beschrijft hij
de mogelijkheid van de ‘ice-cone’ techniek.
Hierbij wordt het buccale defect afgedekt
met een membraan (in een ‘ice-cone’ vorm
gevouwen) en opgevuld met botsubstituut
(Tarnow). Na deze gedetailleerde technische
instructies, wordt een interessant artikel
aangehaald over bovenstaande immediate
implantaat plaatsing: ‘Lingualized flapless
implant placement into fresh extraction sockets preserves buccal alveolar bone. A CBCT

study’ van Lee et al, 2014. Wellicht een aardig
artikel om te lezen.

•
•

Ten aanzien van de provisional is het advies
om deze bewust buccocervicaal te ondercontoureren. Hiermee wordt de vorm van de
weke delen gunstig beïnvloed; wanneer de
definitieve kroon een normale buccocervicale
contour wordt gegeven, zal dit immers een
volumetoename opleveren ter plaatse van
de zone waar veelal een resorptie defect
bestaat. Daarom neemt Goené pas na
genezing met de provisional een besluit over
het eventueel aanvullend aanbrengen van een
bindweefselgraft.
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augmentatie in
esthetische zone

Hiermee eindigt Goené zijn presentatie en levert hij een fraai bruggetje naar de
volgende spreker, professor Raghoebar, met als
onderwerp augmentatie in de esthetische zone.
Hij start met het advies om bij een botdefect
in de esthetische zone kritisch te zijn op
aanwezigheid van een hypertrofisch frenulum.
Als dit aan de orde is, dient eerst een
frenulum-extirpatie te worden verricht, en pas
daarna het defect opgebouwd te worden (met
bijvoorbeeld retromolaar bot). Uit onderzoek
is gebleken dat er bij een augmentatie in de
esthetische zone geen verschil bestaat tussen
gebruik van autoloog bot en botsubstituut
(Meijndert). Favoriete donorsite voor autoloog
bot is voor Raghoebar het tuber maxillare.
De spreker laat vol enthousiasme fraaie casuïstiek de revu passeren met uiteenlopende
augmentatie technieken. Tot slot: wat te doen
als een implantaat verloren gaat? Raghoebar
adviseert met behulp van een trepaan (dikker
dan het verloren implantaat) tuberbot te
oogsten met aangrenzende gingiva en dit
aan te brengen in het implantaatbed van het
verloren implantaat. Na genezing plaatst
hij een nieuw implantaat. Volgens deze
procedure heeft hij 16 casussen behandeld. De
wervelende presentatie wordt afgesloten met
enkele duidelijke take home messages:
• bot is belangrijk voor een fraai esthetisch
resultaat
• reconstructie van hard en zacht weefsel is
nodig

na extractie de alveole opvullen indien
een implantaat gewenst is
na verwijdering van een implantaat, indien
her-implanteren aan de orde is, het defect
direct reconstrueren

10

volumeherstel
weke delen

Jan Cosyn start hierna met
zijn tweede presentatie. Hij noemt allereerst
drie opties voor de behandeling van mucosa
defecten:
1- ‘guided bone regeneration’ (GBR): aanbrengen kunstbot met eventueel autoloog bot,
overdekt met een resorbeerbare membraan
2- connected tissue graft (CTG)
3- aanbrengen collageen matrix
Een onderzoek uit Gent (Thomas et al, 2018,
2020) vergeleek opties 1 en 2 bij het herstellen van een convexiteit (resorptie defect).
Resultaten lieten een vergelijkbare volumetoename zien bij beide opties (GBR: 1,3 mm;
CTG: 1,19 mm), waarbij de uitkomsten niet
significant verschilden en tevens geen verschil werd gevonden in esthetisch resultaat.
Na beide procedures is in 50 procent sprake
van een buccaal rest-defect. Alles overziend
geeft Cosyn de voorkeur aan een CTG boven
een GBR-procedure. Hij stelt dat er geen
limiet bestaat voor een connective tissue
graft. Vaak moet er een tweede maal een CTG
worden aangebracht, vanwege onvoldoende
resultaat na de eerste grafting-procedure.
De lange termijn resultaten na een CTG
zijn onderzocht in een prospectieve studie
(Eghbali et al, 2018). Na 5 jaar bleek nog 84
procent aanwezig van de oorspronkelijke
volumetoename.
Grafting heeft morbiditeit als evident nadeel.
Om deze reden is het aanbrengen van een
commerciële collageen matrix als alternatief
aantrekkelijk. Eén studie vergeleek bij 20
patiënten het gebruik van Fibrogide® met een
connective tissue graft, waarbij na 3 maanden vergelijkbare resultaten werden gevonden
(FG: 0,77 mm; CTG: 0,79 mm). Aangezien het
slechts één studie betreft en er geen lange
termijn resultaten bekend zijn, kunnen we
hieraan nog geen goede conclusies verbinden.
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Resumerend:
• Mucosa defecten komen veel voor
• GBR en CTG zijn beide goede behandelopties
• GBR geeft meer morbiditeit en is duurder
• grote defecten vragen om een combinatie
van GBR en CTG
• collageen matrix heeft in potentie voor
delen boven CTG, meer onderzoek hiernaar
is gewenst

11

implantaatkronen
esthetische zone

Wiebe Derksen mag de laatste
presentatie van deze dag verzorgen, welke
welgeteld niet de tiende maar elfde presentatie blijkt. Dus een bonus presentatie bovenop
de toegezegde tien presentaties in een gelukkig nog steeds volle zaal. Zijn onderwerp:
‘Implantaat kronen in de esthetische regio.
Van platform tot schroefgat.’
Er zijn vier categorieën abutments:
• UCLA abutment, ten behoeve van goud.
Hiervoor is geen indicatie meer.
• Stock abutment, heeft doorgaans niet de
voorkeur
• CAD-CAM abutment
• TiBase abutment.

Wiebe Derksen:

‘Grotere breukgevoeligheid van
zirconia misschien niet een
nadeel, maar juist een voordeel’
Derksen wijst nadrukkelijk op het risico bij het
gebruiken van TiBase abutments, namelijk botverlies! Met name bij een bone level implantaat
zit de dunne lijmlaag tussen de TiBase abutment en de opbouw dichtbij het bot. Daarnaast
is bij subcrestale plaatsing van een implantaat
de contour van een TiBase abutment vaak
suboptimaal (te snel breed uitlopend), met
als risico een ongunstige uitwerking op het
cervicale bot (lysis door druk).
Ter illustratie toont de spreker diverse
complicaties van onjuist toegepaste TiBase
abutments. Ook geeft hij aan welke volgens
hem geschikt zijn als tijdelijke abutments
voor provisionals.
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Een nadeel van een zirconia kroon is het donker verkleuren in blacklight. Om dit probleem
te voorkomen kan eventueel worden gekozen
voor een kroon van lithiumdisilicaat over een
CAD-CAM zirconia abutment. Ook bespreekt
hij de toepassing van een monolithische
zirconia kroon op een TiBase abutment met
buccaal opbakporselein.
Hierna vergelijkt Derksen de eigenschappen
tussen zirconia- en titanium abutments,
toegepast op titanium implantaten. Zirconia
is weliswaar minder sterk (zirc 198-795N - ti
844-970N), maar zirconia heeft hogere esthetische eigenschappen, is meer biocompatibel
en heeft minder plaque adhesie. Een bekend
kritisch aspect bij zirconia abutments is de
‘wear’, hetgeen duidelijk zichtbaar is aan de
donkere verkleuring wanneer de witte abutment van het implantaat wordt verwijderd.
Derksen plaatst hier enkele kanttekeningen
bij. Zo zou een titanium abutment in een
titanium implantaat ook ‘wear’ vertonen,
deze is echter vanwege de kleur van het
materiaal niet zo duidelijk zichtbaar. Verder
legt hij uit dat de ‘wear’ een soort smeerlaag
veroorzaakt, wat een mogelijke verklaring
zou kunnen zijn voor een gebrek aan klinische
problemen bij het gebruik van zirconia
abutments op titanium implantaten. Zijn
voorzichtige pleidooi voor zirconia neemt
hierna een verrassende wending. Zo stelt hij
dat de grotere breukgevoeligheid van zirconia
misschien niet een nadeel, maar juist een
voordeel is! Het is juist wenselijk dat de
abutment de ‘weakest link’ is. Bij breuk van
een titanium abutment ontstaat mogelijk
ook plastische deformatie (schade) van het
implantaat, met alle gevolgen van dien...
Terughoudendheid adviseert Derksen tot slot
bij het gebruik van zirconia abutments als
toepassing in narrow diameter implantaten,
deze dun uitgewerkte abutments zijn mogelijk
nog té breukgevoelig.
Aan het eind gekomen van zijn presentatie en
van deze leerzame dag geeft de spreker ons
een toepasselijke uitspraak mee, om onderweg naar huis nog eens te overdenken:
‘wie de toekomst als tegenwind ervaart, loopt
in de verkeerde richting!’ (Martin Herd)

Henny Meijer sluit hierna deze geslaagde
dag af.

VERSLAG
NVOI najaarscongres 2019:

‘What happens
in Belgium...’
Op 6 december vond het NVOI najaarscongres plaats in Het Spant! in Bussum, hét
jaarlijkse implantologie congres van Nederland. Dit jaar beklommen vijf Belgische
sprekers het podium. Er was gekozen voor een samenstelling van gerenommeerde
professionals uit de Belgische private sector. Interdisciplinaire visies op de
implantologie vanuit verschillende beroepsgroepen - tandartsen, een MKA-chirurg en
een tandtechnicus - leidden tot een inspirerende en interactieve dag met interessante
dialogen tussen de Belgische sprekers en de Nederlandse collegae in het publiek.
Door Vivian Wu
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Luc Vrielinck: Zygoma
implantaten, wat hebben we
geleerd de voorbije 20 jaar?
Vrielinck, MKA-chirurg, belichtte
in een welbespraakte lezing de
mogelijkheden en de onmogelijkheden van zygoma implantaten op
basis van 20 jaar klinische ervaring,
alsook de huidige stand van de
wetenschappelijke literatuur. Hij
vangt zijn presentatie aan met
twee belangrijke boodschappen:
1) Zygoma implantaten zijn een
reële behandeloptie, mits er geen
alternatieve behandelopties meer
zijn, bijvoorbeeld met conventionele
implantaten; 2) De behandeltechniek met zygoma implantaten is de
afgelopen 20 jaar geëvolueerd.
De eerste zygoma implantaten
werden door P.I. Bränemark geïntro
duceerd ter rehabilitatie van
patiënten met uitgebreide maxillaire botdefecten, bijvoorbeeld na
een hemi-maxillectomie. Na de
intrede van de laterale sinusbodem
elevatie techniek en het all-onfour behandelconcept, werd de

‘Als je lang genoeg
wacht gaat alles fout’

indicatie voor zygoma implantaten
aanzienlijk beperkter. Tegenwoordig
zijn zygoma implantaten vaak de
laatste behandeloptie na eerdere
gefaalde (implantologische)
behandelingen. Vaak is er een
behandeling aan voorafgegaan met
standaard implantaten gecombineerd met uitgebreide botaugmentaties. De indicatie voor zygoma
implantaten wordt gesteld wanneer
een behandeling met conventionele
implantaten niet goed haalbaar is,
bijvoorbeeld in het geval van een
extreem atrofische maxilla.
De zygoma implantaten worden
vaak gepositioneerd in de schedelbasis, en niet (meer) in de zygoma;
de benaming “lange implantaten”
lijkt dan ook meer op zijn plaats
dan “zygoma implantaten”. Deze
worden dan dorsaal geplaatst,
eventueel gecombineerd met twee
of vier conventionele implantaten
in het anteriore gebied van de
maxilla, ten behoeve van een
prothetische constructie. De positie
van het zygoma implantaat ten
opzichte van de sinus maxillaris

is gerelateerd aan de hoeveelheid
maxillaire resorptie en de locatie
van de sinus maxillaris. Eind jaren
‘80 was de positie van het zygoma
implantaat standaard volledig
door de sinus maxillaris (ad modum
Bränemark). Later werden ook
andere posities toegepast: partieel
door de sinus (Stella techniek,
2001) of zelfs volledig buiten de
sinus (extra-maxillaire techniek,
2005), afhankelijk van de vorm en de
atrofie van de maxilla.
De meest voorkomende complicaties bij zygoma implantaten
zijn: sinusitis in 9,3%, weke delen
infecties in 9,9%, paresthesie in
4,3% en oroantrale fistels in 4,5%
(Bruno Ramos Chranovic 2011,
systematic review). Opvallend is
dat deze complicaties niet gerelateerd lijken aan de positie van het
zygoma implantaat ten opzichte
van de sinus maxillaris: een zygoma
implantaat gepositioneerd door
de sinus maxillaris geeft niet
meer risico op complicaties dan
gepositioneerd buiten de sinus. Late
complicaties kunnen optreden door
gelaatsgroei en verdere resorptie
van de maxilla en door verandering
van de medische situatie van de
patiënt. Over het algemeen is de
kans op enige complicaties bij deze
behandeling ongeveer 25%.
Tegenwoordig worden de zygoma
implantaten vaker immediaat
belast in plaats van in twee-fase
chirurgie uitgevoerd. Helaas is in
dit immediaat-protocol, geen rol
weggelegd voor guided surgery met
dwingende boormallen, wegens
het bij deze zygoma implantaten
oplopen van eventuele apicale
deviatie (tot 10 mm) ten opzichte
van de geplande posities.
De extreme lengte van zygoma
implantaten (30 tot 52,5 mm!) leidt
tot de veel grotere deviaties dan bij
conventionele implantaten, welke
met guided surgery juist wel heel
nauwkeurig kunnen worden geplaatst.
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blijft noodzakelijk, met name tijdens
het plaatsen van het implantaat.
Veelal leidt het gebruik van de
dwingende boormal tot een iets te
diepe plaatsing van het implantaat
aldus van Dooren.
Andere bijkomende voordelen
van digitale implantaat planning
en guided surgery zijn dat de
implantaat voorraad beperkt kan
worden gehouden, en dat de kans op
parallelliteit van meerdere tegelijk
geplaatste implantaten ten behoeve
van verschroefde, meervoudige
prothetische constructies groter is.
De noodzaak tot correcties van de
angulatie van de implantaten door
middel van prothetische componenten (individuele abutments) wordt
hierdoor kleiner.

Eric van Dooren & David
Norré: Guided prosthodontics:
a full digital journey
Tandartsen Van Dooren en Norré
spraken in een duo presentatie over
digitale planning in de implantologie. Hierbij wordt bij voorkeur
gesproken over guided prosthodontics in plaats van guided surgery,
omdat de prothetiek de chirurgie
dicteert. Guided prosthodontics
is niet alleen een tool om onze
behandelingen voorspelbaarder te
maken, maar het is een manier van
denken. We moeten eerst plannen,
en dan pas uitvoeren. Volgens
deze clinici is hierin een omslag in
het denken nodig, want in de hele
breedte van het veld wordt nog vaak
aan dit principe voorbij gegaan.
Digitaal geplande implantaat posities worden door middel van een
dwingende boormal overgebracht
naar de mond, ook wel guided
surgery genoemd. Op deze wijze
geplaatste implantaten vertonen
gemiddeld genomen ca. 1.5 mm
deviatie van geplaatste versus
geplande implantaat positie. Echter
wordt er in de literatuur maximum
afwijkingen gemeld oplopend

tot 7 mm. Het dient opgemerkt te
worden dat deze cijfers uit studies
komen die het effect van de wijze
van boormal afsteuning, zoals bot,
mucosa en/of elementen, buiten
beschouwing hebben gelaten. Dit
kan van significante invloed zijn op
de mate van deviatie.
De vraag rijst of dwingende boormallen, oftewel guided surgery,
een toegevoegde waarde hebben
bij het plaatsen van een solitair
implantaat in een processus met
voldoende volume aan kaakbot
ten opzichte van plaatsing uit de
vrije hand. In vitro onderzoek heeft
aangetoond dat de ‘vrije hand
implantaat’ procedure minder
nauwkeurig is dan guided surgery.
Bovendien is gebleken dat een
compleet uitgevoerd guided surgery
protocol, c.q. volledig boorprotocol
en implantaatplaatsing gebruikmakend van de dwingende boormal,
aanzienlijk nauwkeuriger is dan
alleen de eerste boor (pilot drill)
gebruikmakend van de dwingende
boormal, en het resterende boorprotocol met de vrije hand. De kanttekening dient te worden gemaakt dat
digitalisatie een hulpmiddel is en
geen doel op zich. Visuele controle

Tot voor kort was de complete digitale workflow tamelijk tijdrovend:
1) intra-orale scan en Cone Beam
CT-scan, 2) matchen van beide
digitale bestanden tot een DICOMfile 3) digitale (prothetische/
chirurgische) planning 4) dwingende
boormal printen 5) met guided
surgery-protocol implanteren. Met
name stap 2 en 3 was voor veel
clinici een obstakel, doordat deze
stappen relatief veel tijd in beslag
namen. Tegenwoordig kan dit ook
uitbesteed worden aan zogenaamde
“service centers”. De behandelaar
voert stap 1 uit, waarna de intraorale scan en CBCT-scan wordt
opgestuurd naar een service center.
Daar wordt stap 2 en 3 uitgevoerd,
waarna het wordt teruggekoppeld
aan de behandelaar als een
behandelvoorstel. De behandelaar
kan dit voorstel digitaal accepteren
of afkeuren voorzien van feedback.
Van Dooren past de digitale
workflow veelvuldig toe wanneer
hij immediaat implanteert, en zo
mogelijk ook immediaat loading
toepast. Wat hem betreft wordt er
zoveel mogelijk immediaat geïmplanteerd. De huidige stand van de
wetenschappelijke literatuur geeft
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geen uitsluitsel over indicaties en
contra-indicaties voor immediaat
implanteren. Eigen ervaring en
intuïtie zijn daarom voor hem
belangrijker bij het stellen van
de indicatie.
Van Dooren past een eigen imme
diaat protocol toe waarbij er
standaard een bindweefseltransplantaat wordt aangebracht bij
immediaat geplaatste implantaten.
Belangrijke chirurgische aspecten
voor het slagen van een immediaat
implantologische behandeling start
bij een atraumatische extractie. Het
boorprotocol dient guided plaats
te vinden. Een dwingende boormal
brengt de digitaal geplande ideale
implantaat positie over naar het
operatieveld. Immediaat belasten
van het implantaat kan succesvol
zijn mits de initiële stabiliteit van
het implantaat minimaal 30 Ncm is.
Bij twee-fase implanteren kan een
geïndividualiseerde healing abutment preoperatief digitaal worden
ontworpen en vervolgens van een
biologisch compatibel materiaal
(titanium of zirconia) worden
vervaardigd.
Conventionele (chairside) mock-ups
hebben de beperking dat er alleen
materiaal kan worden toegevoegd
aan de bestaande situatie. Voor
complexe situaties waarbij eerst
tand of restauratiemateriaal
dient te worden afgenomen, is een
conventionele mock-up minder
doeltreffend. De digitale workflow
biedt ook hiervoor innovatieve
oplossingen. Door middel van een
intra-orale scan kan de huidige
situatie in de mond worden gedigitaliseerd, waarna een wiskundig
algoritme een voorstel geeft van
de optimale morfologie van de
elementen. De behandelaar en de
patiënt kunnen eventueel samen
deze digitale mock-up aanpassen.
De toekomstige (indirecte) restauraties worden op basis van de digitale
mock-up vervaardigd, en zullen dus
vrijwel identiek zijn aan de mock-up.
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Deze digitale workflow is daardoor
een stuk voorspelbaarder dan een
procedure met conventionele mockup. Bij uitgebreide rehabilitaties
gecombineerd met implantaten,
kunnen vervolgens de implantaten
op basis van de digitale mock-up
optimaal digitaal worden gepland.

Luc Rutten: High-end
esthetische implantaatrestauraties in een
teambenadering met behulp
van digitale communicatie
Luc Rutten, van oorsprong opgeleid
als porselein technieker, is een veelgevraagde internationale spreker.
Aan de hand van een reeks casussen
onderstreept hij het cruciale belang
van een goede samenwerking tussen
de behandelaar en de tandtechnieker. Een tandtechnieker heeft een
technische opleiding gehad, en
geen biologische opleiding waarin
de aspecten van de parodontologie
worden geleerd. Echter is begrip
van de biologie, waaronder zachte
weefsels, noodzakelijk om het

eindresultaat van esthetische
restauraties te waarborgen.
Behandelaar en tandtechnieker
dienen in een teambenadering te
werken om een goed eindresultaat
te bereiken. Heldere communicatie
is daarbij de basis.
Het prothetisch abutment ontwerp
is essentieel voor het behoud van de
zachte weefsels. Het doel is hierbij
om de contour van de natuurlijke
elementen te imiteren. De literatuur
ondersteunt het zogenaamde “one
abutment-one time protocol” waarbij meteen het definitieve prothetische abutment op het implantaat
wordt geplaatst, eventueel gecombineerd met een tijdelijke kroon.
Traditioneel werd het definitieve
prothetische abutment vooraf
gegaan met een tijdelijk prothetisch

‘One-time-oneabutment’
geeft ons stress

abutment en tijdelijke kroon. Echter
veelvuldig dis- en reconnectie van
het abutment resulteert in crestaal
botverlies rondom het implantaat.
Digitalisering in de tandheelkunde
heeft geleid tot efficiëntere
behandelingen en voorspelbaardere
resultaten. Digitale planning en
communicatie bij een implantologische behandelplanning, maakt het
mogelijk dat de gehele behandeling
preoperatief kan worden voorbereid.
Op basis van de digitale planning
kan het definitieve abutment met
kroon op een 3D-geprint model
geleverd worden. Daardoor kan op
de dag van de chirurgie het implantaat meteen gerestaureerd worden
in een gunstige situatie.
Recentelijke ontwikkelingen op
tandtechnisch gebied zijn er niet
alleen in de technologie, maar
met name ook in de materialen en
prothetische componenten. Er zijn
vandaag de dag veel materialen
op de markt. Zirconiumdioxide
(zirconia) is een materiaal dat op
veel vlakken de voorkeur verdient
over andere materialen. Naast de
functionele voordelen zoals sterkte
en slijtvastheid, is het ook biocompatibel. Submucosale toepassing
van zirconia leidt mogelijk tot
adhesie van de mucosale weefsels,
net als bij toepassing van titanium.
Bij restauraties in het front kan
zirconia met een buccale veneer van
porselein worden opgebakken om
optimale esthetiek te bereiken. In
de niet-esthetische zone kan worden
gekozen voor multilayered zirconia

waarbij de kleur in het materiaal
gradueel verloopt, de noodzaak tot
opbakken van porselein kan hiermee
worden voorkomen. De angulated
screw channel (ASC) prothetische
abutments, die tot maximaal 25
graden deviatie kunnen worden
toegepast, hebben geleid tot meer
verschroefbare mogelijkheden.
Voorheen was het bij ongunstige
implantaathoeken noodzakelijk
de kronen te cementeren op
gehoekte abutments.

Tommie van de Velde:
Optimalisatie van witte en
roze esthetiek
Parodontoloog Van de Velde
belichtte de verschillende aspecten
bij het nastreven van optimale

Luc Rutten:

‘Esthetische implantologie is
koorddansen. Over een dunne lijn
lopen tussen esthetiek, fonetiek
en reinigbaarheid.’

esthetiek. Het meeste van wat we nu
bespreken en uitvoeren op esthetisch vlak is niet nieuw. Echter valt
het op dat door de tijd heen nieuwe
ontwikkelingen elkaar steeds sneller
opvolgen. Mede door het digitale
tijdperk van internet en social
media verspreiden nieuwe inzichten
zich erg snel. Een groot deel van de
behandelplanning en communicatie
met het tandtechnisch laboratorium
is tegenwoordig ook gedigitaliseerd.
Een behandelresultaat kan esthetisch beoordeeld worden door
middel van de zogenaamde “pink
and white esthetic score”, waarbij
een waarde wordt toegekend aan
zachte (pink) en harde (white) weefsel parameters. Een aantal factoren
beïnvloeden direct deze parameters:
1) stabiliteit van het zachte weefsel;
een dikke mucosa (dik biotype) heeft
minder kans op recessie dan een
dunne mucosa (dun biotype) 2) kleur
implantaat-abutment surface; bij
onvoldoende dikte (< 3 mm) van de
mucosa kan een grijze doorschemering ontstaan van bijvoorbeeld een
titanium abutment of pontic van
een brug 3) schaduweffect buccaal
cervicaal van de restauratie; dit
visuele schaduweffect ontstaat
door een lokale concaviteit door
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volumeverlies van harde en/of
zachte weefsels.
Na extractie ontstaat met name
in horizontale zin botresorptie
doordat het bundle bone resorbeert.
Onderzoek heeft uitgewezen dat
biomaterialen die worden toegepast
in socket preservation technieken de
fysiologische kaakbot resorptie niet
geheel kunnen voorkomen. Echter
door een bindweefseltransplantaat
toe te voegen aan een socket preservation behandeling kan gecompenseerd worden voor de totale afname
in volume door botresorptie.
De socket-shield techniek waarbij
een dun schildje van de radix
buccaal ter plaatse wordt gelaten,
kan mogelijk resorptie voorkomen
door het intact houden van het
lokale parodontaal ligament. In
de chirurgische fase is guided
bone regeneration (GBR) een
gevalideerde techniek om de kaak
te augmenteren. Bij een tekort aan
weke delen volume verdient het
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de voorkeur om een augmentatie
uit te voeren door middel van een
bindweefseltransplantaat (niet een
vrij gingivatransplantaat).
Tot op heden zijn titanium en
zirconiumdioxide de enige materialen die mucosale aanhechting
kunnen bewerkstelligen. Dit zijn
dan ook de enige materialen die
biologisch verantwoord zijn om
(langdurig) submucosaal toe te
passen. Lithiumdisilicaat wordt
vandaag de dag ook veel toegepast
bij restauraties op implantaten. Dit
materiaal is significant minder sterk
dan zirconiumdioxide. Composiet
kunsthars dat submucosaal wordt
aangebracht induceert recessies en
verhoogde plaque scores. Sommige
metaallegeringen, zoals kobaltchroom, kunnen een immunologische
reactie veroorzaken.
Na deze laatste spreker wordt het
congres afgesloten met een gezellige informele borrel samen met de
Belgische sprekers.

Foto rechts:
Elise Zuiderveld ontvangt
van Kees Heijdenrijk de
publicatieprijzen
voor 2018 én 2019.
Foto links:
organisator van
het congres, Pim Ruijpers,
vice-voorzitter NVOI.
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ABSTRACTS

Retrospective clinical analysis of risk factors associated with
failed short implants
L. Chen, T. Yang, G. Yang, N. Zhou, H. Dong, Y. Mou
Clinical Implant Dentistry and Related Research 2020, DOI: 10.1111/cid.12879
Inleiding Het plaatsen van korte implantaten brengt over het algemeen een lagere morbiditeit dan plaatsing van
implantaten met een ‘normale’ lengte. Gesteund door hoge succespercentages winnen korte implantaten dan
ook aan populariteit. Naar de risicofactoren voor het falen van korte implantaten is tot op heden enig onderzoek verricht, maar studies richtten zich in het bijzonder op de kroon-implantaat ratio. Deze retrospectieve
studie trachtte andere risicofactoren te identificeren.
Materiaal / Methoden Er werden 1236 korte implantaten geïncludeerd (lengte ≤ 8,5 mm), geplaatst door zes behande
laars tussen 2014 en 2017. In retrospect werden zeven variabelen onderzocht op een relatie met implantaat
verlies: leeftijd en geslacht van patiënt, wel of geen botaugmentatie, diameter, oppervlakte (titanium geanodiseerd, of gezandstraald en geëtst), positie (boven- of ondermolaar, overige posities) en type suprastructuur
(verblokt of solitair).
Resultaten De follow-up periode van de implantaten betrof gemiddeld 15,6 maanden (range 11,5-24,6 maanden).
De meeste implantaten werden geplaatst ter vervanging van een molaar (445 boven, 556 onder). Er gingen 45
implantaten verloren, waarvan 38 voordat de suprastructuur werd geplaatst. Uit de statistische analyse bleek
meer verlies van korte implantaten bij het mannelijk geslacht, een geanodiseerd oppervlak en bij een solitaire
kroon. Uit analyse bleek een statisch groter verlies van implantaten in de molaarstreek boven.
Conclusie Deze retrospectieve studie concludeert dat het mannelijk geslacht, gebruik van een solitaire supra
structuur en een geanodiseerd implantaatoppervlakte, en de posterieure zonde van de maxilla risicofactoren
zijn voor verlies van korte implantaten.
Samenvatting door Laurens den Hartog

Long-term clinical and radiographic results after treatment or no treatment of
small buccal bone dehiscences at posterior dental implants:
A randomized, controlled clinical trial
T. Waller, M. Herzog, D. Thoma, J. Hüsler, C. Hämmerle, R. Jung
Clinical Oral Implants Research 2020, DOI: 10.1111/clr.13588
Inleiding Er is weinig onderzoek verricht naar de relevantie van geleide botregeneratie (GBR) bij kleine dehiscenties
van de processus alveolaris. In de esthetisch minder kritische regio’s kan bij kleine dehiscenties mogelijk een
GBR-procedure achterwege worden gelaten. Deze studie onderzocht het nut op de lange termijn van GBR bij
verticale dehiscenties (≤ 5 mm).
Materiaal / Methoden Er werden 22 patiënten geïncludeerd bij wie 28 implantaten in de zijdelingse delen werden
geplaatst, waarbij sprake was van een kleine buccale dehiscentie. Met randomisatie werd bepaald of een GBRprocedure werd uitgevoerd. Voor de GBR werd gebruik gemaakt van een allograft (Bio-Oss) en een membraan
(Bio-Gide). Na 3,6,12 en 18 maanden en na 7,5 jaar werd de data verzameld (sondeerdiepte, bloeding na sonderen, plaque, marginaal botniveau) en werden solo-opnames gemaakt. De verticale dehiscentie werd gemeten
direct na plaatsen, bij plaatsen van het abutment en op CBCT-opnames na 7,5 jaar.
Resultaten 20 patiënten met 26 implantaten bleven in de follow-up. In beide groepen werd een stabiele peri-
implantaire mucosa waargenomen, geen toename van pocketdiepte of peri-implantitis. Er werd 7,5 jaar na het
implanteren een mediane botwinst waargenomen van 1,61 mm in de GBR-groep en 0,62 mm in de groep zonder
GBR, echter niet significant. Ook werd geen verschil waargenomen in marginaal botverlies op solo-opnamen.
Conclusie Implantaten in de zijdelingse delen, waarbij na plaatsing sprake is van een kleine buccale botdehis
centie, vertonen na lange follow-up hoge overleving en gezonde peri-implantaire mucosa, ook indien geen
GBR werd toegepast.
Samenvatting door Laurens den Hartog
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ABSTRACTS

Implant disease risk assessment IDRA –
a tool for preventing peri-implant disease
Heitz-Mayfield LJA, Lang NP
Clinical Oral Implants Research. 2020; doi:10.1111/CLR.13585
Inleiding In dit artikel wordt een methodiek geïntroduceerd voor het inschatten van het risico van een patiënt op het
ontwikkelen van peri-implantitis, namelijk de ‘Implant Disease Risk Assessment (IDRA)’. De IDRA is gebaseerd op acht parameters, waarvan is aangetoond dat er een associatie bestaat met peri-implantitis. Deze
parameters zijn gecombineerd weergegeven in een achthoekig figuur, welke het risico op ziekte-ontwikkeling
visualiseert.
Materiaal / Methoden De acht vectoren van het diagram zijn: 1) voorgeschiedenis van parodontitis; 2) percentage
van implantaatposities met positieve bloedingsscore; 3) aantal elementen/ implantaten met pocketdiepte
≥ 5 mm; 4) percentage parodontaal botverlies gedeeld door de leeftijd van de patiënt; 5) vatbaarheid voor
parodontitis zoals beschreven volgens de nieuwe classificatie van parodontitis (2017 World Workshop on
Periodontal Diseases); 6) de frequentie/ therapietrouw van het nazorgprogramma (‘Supportive Periodontal
Care’); 7) de afstand in mm van de schouder van het implantaat tot het marginale botniveau en 8) restauratieve factorenzoals reinigbaarheid en pasvorm/ randaansluiting van de implantaatgedragen prothetische
constructie. Elke vector van het diagram heeft zijn eigen schaal voor bepaling van het risicoprofiel.
Resultaten De IDRA kan een geschikt instrument zijn om het risico van een patiënt na implantaatplaatsing in te
schatten en op die manier de noodzaak voor risico-reducerende maatregelen inzichtelijk te maken.
Conclusie Daarnaast kan de IDRA gebruikt worden als checklist voorafgaande aan implantaatplaatsing om
beïnvloedbare risico’s op voorhand te identificeren en als instrument om het individuele risicoprofiel te
bespreken met de patiënt.
Samenvatting door Yvonne de Waal, UMC Groningen

Association of prosthetic features and peri-implantitis: a cross-sectional study
Yuseung Y, Koo KT, Schwarz F, Amara HB, Heo SJ
Journal of Clinical Periodontoloty. 2020; 47:392-403
Inleiding Het doel van deze retrospectieve studie was het bepalen van de invloed van prothetische factoren,
in relatie tot andere reeds bekende risicofactoren, op peri-implantitis.
Materiaal / Methoden In totaal werden 169 patiënten met 349 implantaten retrospectief geïncludeerd.
Peri-implantitis werd gediagnosticeerd aan de hand van peri-implantair botverlies en pocketdiepte. Op basis
van de röntgenfoto’s één en vijf jaar na implantaatplaatsing, werden de volgende parameters bepaald: het
peri-implantaire marginale botverlies, hoek van de contour van de restauratie (emergence angle), vorm van de
contour van de restauratie (emergence profile: concaaf, recht of convex), kroon-implantaat ratio en de positie
van een gespalkte restauratie (splinted position: enkeltands, splinted-mesial, splinted-middle, splinted-
distal). Multivariabele analyses werden uitgevoerd om de invloed van elke parameter op de prevalentie van
peri-implantitis te bepalen. Met behulp van Cox regressie analyse werd een predictiemodel vervaardigd.
Resultaten Er bleek een significante relatie te bestaan tussen de hoek van de restauratie en botverlies. De prevalentie van peri-implantitis was significant hoger bij implantaten met een restauratiehoek van 30 graden of meer,
bij restauraties met een convex profiel (versus recht of concaaf) en bij gespalkte implantaten die aan weerszijde andere implantaten hebben staan (splinted-middle). De kroon-implantaat ratio toonde geen associatie
met peri-implantitis.
Conclusie Prothetische aspecten blijken van significante invloed op de prevalentie van peri-implantitis. Over
gecontoureerde restauraties dienen te worden voorkomen. Het kiezen van een breed implantaat of het dieper
positioneren van het implantaat kan helpen om de hoek van de restauratie klein te houden. Het verhogen
van de contactpunten met buurelementen kan helpen om het approximale gebied te vergroten om zodoende
betere plaqueverwijdering mogelijk te maken.
Samenvatting door Yvonne de Waal, UMC Groningen
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AGENDA

Donderdag 18 en vrijdag 19 juni 2020

Dinsdag 13 oktober 2020

Implantologie De Hoofdzaak

Implantologie De Essentie

2-days Hands-on Human Cadaver Course
Locatie
Universitair Medisch Centrum Groningen
(UMCG), Groningen
Docenten Rutger Batenburg, Ronnie Goené,
Henny Meijer en Gerry Raghoebar
Kosten
€ 1.695,00
KRT
14 punten
NVMKA
12 punten

Praktijkgerichte cursus voor alle praktijkmedewerkers
Locatie
Van der Valk Exclusief, Utrecht
Docenten Ronnie Goené, Henny Meijer,
Gerry Raghoebar en Patricia Sweet
Kosten
€ 145,00
KRT/KRM 6 punten

Woensdag 24 juni 2020

iCademy 2020
Exclusieve masterclass voor de implantoloog NVOI
Locatie
Landgoed De Horst, Driebergen-Rijsenburg
Spreker
Dr. Dennis Tarnow
Kosten
€ 425,00
KRT
4 punten

Donderdag 22 oktober 2020

Implantologie De Bovenbouw
Compacte workshop op wisselende locaties
Locatie
Van der Valk Exclusief, Utrecht
Docenten Ronnie Goené, Henny Meijer en
Alwin van Daelen
Kosten
€ 345,00
KRT
6 punten

Vrijdag 13 november 2020
Vrijdag 2 oktober 2020

Implantologie Het Fundament
Ééndaagse cursus met hands-on training
Locatie
Kasteel De Vanenburg, Putten
Docenten Chris ten Bruggenkate, Ronnie Goené,
Henny Meijer en Gerry Raghoebar
Kosten
€ 695,00
KRT
8 punten
NVMKA
6 punten
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Implantologie Het Vervolg
Voorkomen en behandelen van complicaties
Locatie
Kasteel De Vanenburg, Putten
Docenten Ronnie Goené, Henny Meijer,
Gerry Raghoebar en Fridus van der Weijden
Kosten
€ 345,00
KRT/KRM 5 punten

Samenstelling van het bestuur van de NVOI:
Bart Polder voorzitter, Pim Ruijpers vice-voorzitter,
Arie Booij penningmeester, David Rijkens secretaris,
Linde van Groningen lid, Wouter Kalk redacteur,
Gijs Jaspers lid, Jobine te Poel lid

© Het overnemen van welk deel dan ook van de inhoud
van dit bulletin is slechts toegestaan na schriftelijke
toestemming vooraf van het bestuur van de NVOI.

COLUMN

Iets ouds
en waardevols
Een terugblik op een zeer geslaagd najaarssymposium met gewaardeerde zuiderburen, een leerzame nieuwe NVOI-cursus over de
laatste trends en ontwikkelingen, het lijkt opeens al lang geleden.
Een vooruitblik op het Formule 1-seizoen, onze Max en het circuit van
Zandvoort; de Grand Prix inmiddels afgelast.
Alles vervaagt bij de actualiteit. Momenteel maakt ons land zich
op voor één van de grootste uitdagingen van ons zorgsysteem uit de
recente geschiedenis. Omringende landen geven een inkijk in wat
ons mogelijk nog te wachten staat. Het Covid-19 virus bleek allengs
besmettelijker en gevaarlijker dan de ons bekende Influenza-griep en
heeft rond de voorjaarsvakantie ook Nederland getroffen. Hierdoor
was tijdens de promotie van collega Putters de wetenschappelijke
‘corona’ helaas gehavend vanwege een uitgevaardigd verbod op
externe opponenten (uit andere steden). Ook familie van de promovendus werd conform richtlijnen verzocht om weg te blijven. En de
felicitatie na afloop werd uitgevoerd met de elleboog of voet (zie de
illustratieve coverfoto). Maar dit alles was slechts een voorproefje
van wat er nog allemaal te gebeuren stond. In het hele land ziekenhuisafdelingen ontruimd, IC-capaciteiten vergroot en reguliere zorg
in ziekenhuizen en tandartspraktijken gestaakt. De impact blijkt veel
groter dan voorzien, het is zoveel meer dan schaarste aan testmateriaal en mondmaskers.
Dit is een ruwe confrontatie met onze kwetsbaarheid, waar technologie ons naar verwachting voorlopig niet zal helpen. De groei van
de wereldbevolking, het intercontinentale reizen en de mondiale
handel in goederen hebben ons bijzonder kwetsbaar gemaakt voor
een minuscule vijand.
Door onze hoogstaande technologie zijn we steeds sterker gaan geloven in de maakbaarheid van onze samenleving. Volledig onterecht, zo
blijkt nu. We worden teruggeworpen op iets heel ouds en waardevols:
gemeenschapszin. Om extreme overbelasting van IC-afdelingen te
voorkomen moeten we gezamenlijk opereren. ‘Social distancing’, een
nieuw begrip in de media: thuiswerken, scholen dicht, geen onnodige
sociale contacten en 1,5 meter onderlinge afstand. Naar het zich
laat aanzien alles van tijdelijke aard. Dit vraagt desondanks om
grote persoonlijke offers van velen. Dat wij dit zonder protest direct
ten uitvoer brengen en zo eensgezind trachten het aantal slachtoffers onder de kwetsbaren te beperken, is een demonstratie van ware
sociale cohesie. Laten we dit koesteren in nederigheid.

Wouter Kalk, redacteur
wouterkalk@nvoi.nl
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