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LOGO  ‘NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ORALE IMPLANTOLOGIE (NVOI)’  versie 2012
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Van de voorzitter

2013, het lustrumjaar van de vereniging. We gaan met een 

groep van meer dan 550 enthousiaste personen naar Cascais 

in Portugal om het 6e lustrum  te vieren met gedegen bij

scholing en een goed feest. Ik zie dit enthousiasme voor 

het lustrum als een groot compliment voor de vereniging,  

kennelijk is er in een overvolle markt van cursussen en 

congressen toch ruimte voor de NVOI beleving.

In dit Bulletin vindt u het 2e deel over aanspraak, coulance 

en garantie. Het 1e deel werd in het vorige Bulletin geplaatst, 

dit gaf echter weinig aanleiding tot discussie. Toch is dit een 

belangrijk onderwerp omdat er duidelijke afspraken met de 

verschillende partijen nodig zijn om dit soort zaken netjes 

af te handelen. Communicatie tussen die verschillende 

partijen is ook belangrijk om tot een kwalitatief goed resultaat 

te komen en de kans op complicaties zo klein mogelijk te 

maken. Daarom is ook een verslag van de Dentsplay (Astra) 

meeting in dit Bulletin bijgevoegd die vooral gaat over deze 

communicatie. Hele basale zaken komen aan bod, zoals 

wanneer stuurt wie een verwijsbrief, met welke informatie 

en op welk moment in de behandeling etc.

In het vorige Bulletin waren 2 samenvattingen van proef

schriften op het gebied van de implantologie opgenomen. 

Dit soort onderzoeken moeten steeds meer een weten

schappelijke basis leggen voor ons handelen. Om de vele 

vragen die er nog zijn op het gebied van de implantologie 

goed te kunnen beantwoorden is het natuurlijk van belang 

dat er meer onderzoeken komen met een gedegen followup 

van vele jaren. Om dit soort onderzoek te stimuleren heeft de 

NVOI dan ook een Stipendium in het leven geroepen. U heeft 

allen een  brief ontvangen met de criteria voor de aanvraag 

en deze kunt ook terug vinden op de website, www.nvoi .nl. 

De uitreiking van het 1e Stipendium zal tijdens het lustrum 

plaatsvinden in Cascais, daarna mogelijk jaarlijks tijdens het 

Najaarscongres.

Eelco Bergsma  voorzitter NVOI

BENT U GEREGISTREERD 
ALS IMPLANTOLOOG NVOI...?

GA DAN NU NAAR 
IMPLANTOLOOGNVOI.NL
VOOR UW JAARVERSLAG!

he t  i s  e e rde r  1  me i  dan  u  denk t...

biocomp.eu

BOTREGENERATIEMATERIALEN

Naast het eigen BioComp® implantaatsysteem biedt BioComp ook hoogwaardige 

synthetische botregeneratiematerialen. Deze materialen staan voor veiligheid, 

voorspelbaarheid en optimale acceptatie bij de patiënt. Bij materialen van biologische 

oorsprong kan dit niet altijd gegarandeerd worden. Voor iedere specifieke indicatie 

hebben wij voor u de juiste producten, met een diversiteit aan korrelgroottes, die 

aan een klinisch succes bijdragen. 

The Natural Fit

> Resorbeerbaar
 - Cerasorb® 
 - Poresorb®-TCP

> Niet resorbeerbaar
 -  IngeniOsTM HA
 -  OssaBase®-HA
 -  Ostim® (vloeibaar) 

> Membraan
 -  Epiguide®, eerste unieke 
  bioresorbeerbaar membraan

Biocomp_adv_botregeneratie_NVOI-37448.indd   1 22-01-13   14:12
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Omnia PTFE sutures

Kenmerken
•   monofilament samenstelling 

•   zacht en comfortabel voor de patiënt

•   goede handling en perfect te knopen

•   geen ‘verpakkingsgeheugen’

•   biologisch inert

•   geen bacteriële hechting

Sutures PTFE
Omnia PTFE sutures are ideal for any implant, 

periodontal and bone graft surgery where the usage 
of a monofilament suture with low bacterial adhesion is recommended. 

Compared to other monofilament synthetic sutures, 
this material is highly tolerated in the oral cavity. 

Further, PTFE sutures are ideal to limit inflammation, bleeding and 
other collateral effects which may occur during the soft tissue approximation.

32.Z3130 PTFE 3/0 needle tip sharp, needle size 
19 mm 3/8 circle, sharp body - 75 cm

32.Z3141 PTFE 4/0 needle tip sharp, needle size 
16 mm 3/8 circle, sharp body - 75 cm

32.Z3150 PTFE 5/0 needle tip sharp, needle size 
12 mm 1/2 circle, sharp body, 75 cm

32.Z3151 PTFE 5/0 needle tip sharp, needle size 
12 mm 3/8 circle, sharp body, 75 cm

32.Z3240 PTFE 4/0 needle tip diamond, needle size 
18 mm 3/8 circle, round body, 75 cm

32.Z3250 PTFE 5/0 needle tip diamond, needle size 
18 mm 3/8 circle, round body, 75cm

Characteristics

 - Resistant

 - Great  fluency among the tissues

 - Excellent biocompatibility

 - Biologically inert so to contain inflamma-

tion along the suturing borders

 - Monofilament

 - Comfortable and soft for the patient
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10% korting bij een bestelling van 2 verpakkingen (à 12 stuks)
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Aftellen gestart:  Cascais warmt zich op voor het lustrumcongres!
Het is u niet ontgaan. Dit jaar bestaat de NVOI 30 jaar. En u heeft massaal besloten om dat gezamenlijk te vieren. Het 
aantal inschrijvingen overtreft dat van het vorige lustrumcongres in Malta. Nu met z’n allen naar een schitterende 
locatie in Portugal, Cascais genaamd. Ooit een geliefd oord voor (verbannen) royalty’s en adellijke families, is Cascais 
thans een chique en charismatische badplaats, een klein half uur om de hoek van Lissabon. Deze hoofdstad is met 
zijn talloze culturele bezienswaardigheden en relaxte atmosfeer één van de meest geliefde en meest aantrekkelijke 
Europese steden. Er is een selectie gemaakt uit de meest voortreffelijke 5-sterren hotels, waar het u straks aan niets zal 
ontbreken. Ondertussen is het aftellen begonnen en warmt Cascais zich langzaam voor u op... 

         een introductie door Henny Meijer

Het spreekt voor zich dat er een inspirerend wetenschappelijk 

programma is samengesteld met een goede balans tussen 

basiswetenschappen en de klinische praktijk. Een keur aan 

gerenommeerde en klinisch zeer ervaren (inter)nationale 

sprekers staat hiervoor garant. Francesco Amato (Italië), 

Bart Beekmans (Nederland), Chris ten Bruggenkate 

(Nederland), Joao Camares (Portugal), Lyndon Cooper 

(North Carolina), Andrea Mombelli (Zwitserland), Eric 

Santing (Nederland), Henning Schliephake (Duitsland), 

Frank Schwarz (Duitsland) en Eric van Dooren (Belgie) 

zijn de sprekers die, ieder met hun eigen onderwerp, licht 

zullen schijnen op hun specifieke vakgebied. 

Parallel aan het hoofdprogramma wordt exclusief voor 

medewerkers van uw team een speciale cursus gegeven 

waarin een overzicht wordt geboden van de klinische 

mogelijkheden van de hedendaagse implantologie. 

Momenteel wordt er hard gewerkt om, naast de door 

het bestuur aangeboden receptie, het congres, de 

medewerkercursus en een spetterend eindfeest, tevens een 

aantrekkelijk sociaal programma samen te stellen waarmee u 

met partner en/of collegae de vrije dagdelen kunt invullen. 

Natuurlijk is het heerlijk vertoeven in het hotel, in Cascais 

aan het strand of langs de boulevard, maar er is meer te 

beleven in de omgeving.

Onze reispartner Kras.nl heeft op dit moment het volgende 

al voor u op de rails gezet. Kijk voor meer informatie op 

stayingintegrated.nl/excursies:

•  Discovering Lissabon 

 halfdaagse excursies langs de highlights van het prestigieuze 

Belem en het historische Lissabon

• Artistiek Lissabon  

 een halfdaagse excursie met als thema kunst en cultuur in 

Lissabon met o.a. het Museum Calouste Gulbenkian

• Visit the Royals 

 een halfdaagse excursie naar Sintra en Queluz 'Summer 

Residence' voor een bezoek aan het Koninklijk Paleis

• Discovering Sintra (Sintra Tracks)

 een halfdaagse excursie naar Sintra en een onvergetelijke 

rit door bergen in jeeps (met chauffeur, niet selfdrive)

• Golf Oitavos Dunes 

 golfen in het schitterende  SintraCascais Natural Park

Kortom: enerverende dagen in een al even passend 

decor voor een bijzondere verjaardag en een uitgelezen 

gelegenheid om samen met uw hele team even de dagelijkse 

stress te ontvluchten. Tot in Cascais!

Deelnemers krijgen binnenkort vanuit de reisorganisatie een 

uitgebreide informatie- en inschrivingsbrochure toegestuurd.  
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NVOI Stipendium
De NVOI is primair een wetenschappelijke vereniging en 
het stimuleren van onderzoek is daarom één van haar 
kernactiviteiten. Het bestuur van de NVOI is verheugd u 
mede te delen dat onlangs het NVOI Stipendium in het 
leven is geroepen. Het NVOI Stipendium is een beurs die 
jaarlijks ter beschikking wordt gesteld voor wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van de orale implantologie. De 
beurs kan worden toegekend aan een persoon of instelling 
en bedraagt maximaal € 15.000,- per jaar.

Om in aanmerking te komen voor het NVOI Stipendium, kunt u 

een onderzoeksaanvraag indienen via het Aanvraagformulier NVOI 

Stipendium. Dit formulier is te downloaden via de NVOI website (www.

nvoi.nl). Hier vindt u ook het Reglement NVOI Stipendium met de criteria 

waaraan de aanvraag moet voldoen.

Anders dan in het reglement staat vermeld, wordt de beurs dit jaar niet 

tijdens het najaarscongres uitgereikt. Om de eerste toekenning van het 

NVOI Stipendium extra glans te geven, wordt deze uitgereikt tijdens 

het NVOI Lustrumcongres te Cascais, Portugal (16 t/m 19 mei a.s.). De 

aanvraag dient daarom, afwijkend van het reglement, uiterlijk op 1 april 

a.s. op het secretariaat van de NVOI binnen te zijn. 

U kunt de aanvraag digitaal versturen naar secretariaat@nvoi.nl.

w w w. n v o i c u r s u s s e n . n l

.....................
...

...
...

...
...

   N
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IMPLANTOLOGIE HET OVERZICHT
zaterdag 15 juni 2013
Grand Hotel Karel V · Utrecht

Op zaterdag 15 juni a.s. organiseert de NVOI voor de 
gehele praktijk - de tandartsen, mondhygiënisten en 
praktijkmedewerkers - een cursus die een uitstekend 
overzicht geeft van de hedendaagse implantologie in de 
tandheelkundige praktijk. Naast een breed overzicht van 
implantologische mogelijkheden, geeft de cursus vooral 
ook inzicht in preventie van peri-implantaire ontstekingen 
en reiniging van het peri-implantaire gebied.

In toenemende mate stellen patiënten vragen over 
implantologie. Niet alleen aan de tandarts of kaakchirurg,  
maar ook aan mondhygiënisten en praktijkmedewerkers. 
Ook nadat een implantologische behandeling is afgerond, zal 
een patiënt doorgaans terugkomen bij een mondhygiënist 
of praktijkmedewerker. Door nieuwe ontwikkelingen wordt 
van iedereen in de praktijk een voldoende overzicht van 
de implantologie verwacht en ook de vaardigheden met 
betrekking tot diagnostiek, preventie en reiniging van peri-
implantaire gebied.

Uw docenten tijdens deze ééndaagse cursus zijn Ronnie 
Goené, Prof. dr. Henny Meijer, Prof. dr. Gerry Raghoebar en 
Patricia Sweet

Implantologie Het Overzicht is geregistreerd bij het KRT voor 
5 punten. Direct online inschrijven via nvoicursussen.nl (of 
gebruikmakend van de QR-code) of schriftelijk middels het 
inschrijfformulier aan de cursusfolder.

 IMPLANTOLOGIE
HET OVERZICHT
HEDENDAAGSE IMPLANTOLOGIE VOOR DE HELE PRAKTIJK

 Dé up- to-date  NVOI  cur sus

voo r  a l l e  p rak t i j kmedewer ke r s !

Het zal niet vaak gebeuren dat in het NVOI Bulletin een 

artikel verschijnt over het afscheid van een directeur van een 

firma die dentale implantaten importeert. Het mag derhalve 

duidelijk zijn dat het hier om een bijzonder persoon gaat. Of 

misschien een bijzonder persoon, die in de loop der jaren een 

bijzondere positie in de wereld van de orale implantologie 

heeft opgebouwd.  Op 6 december nam hij afscheid uit zijn 

functie als directeur van Straumann Benelux BV.

Deze persoon is Wim van Dam. Iedereen die ook maar iets 

met de orale implantologie kent hem.  

Ik leerde Wim van Dam kennen in de tweede helft van de 

80er jaren. Wim werkte toen bij de firma Van Straten en 

verkocht o.a. IMZ implantaten. In 1988 zocht Straumann 

een vertegenwoordiging in Nederland en Wim van Dam 

en Jaco de Ruyter kregen van Straumann de eer om deze 

gerenommeerde Zwitserse firma te vertegenwoordigen in 

ons land. In de loop der jaren kwam de orale impantologie 

steeds verder tot bloei. Deze heren speelden hierbij een grote 

rol en wisten Straumann BV voortdurend aan de Nederlandse 

top te houden. 

Wim was uiteindelijk degene die Straumann Benelux BV 

tot voor enige maanden heeft geleid. Hij is een algemeen 

gewaardeerde man. Hij toonde in de loop der jaren 

grote affiniteit met de ontwikkeling van dit deel van de 

tandheelkunde, was daarbij altijd ondersteunend waar hij 

kon. Het was voor ons als Straumann implantaten verbruikers 

(zijn klanten), maar ook als ITI leden een zeer plezierige 

partner en vriend. 

Het geven van scholing en de organisatie van de 

wetenschappelijke evenementen werden door hem als zeer 

belangrijk ervaren en derhalve waar mogelijk ondersteund. 

Daarbij heeft hij met Straumann in Nederland veel en goed 

wetenschappelijk onderzoek ondersteund.

Wim heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de 

orale implantologie in Nederland.

Deze bijzondere eigenschappen werden uitgebreid toegelicht 

op donderdag avond 6 december 2012. Er werd toen ter 

gelegenheid van Wim’s afscheid een bijeenkomst met een 

wetenschappelijke tint gehouden, waarbij door de collegae 

van Gool, Wismeijer, ten Bruggenkate en de heer Vogelaar 

(motivatie) voordachten werden gehouden. Ook hierbij bleek 

dat Wim een zeer gewaardeerd mens is. 

Na een periode van bij 25 jaar als leider van de Nederlandse 

Straumann vertegenwoordiging, gaat Wim van Dam aan een 

nieuwe fase van zijn leven beginnen. Meer aandacht voor zijn 

vrouw, gezin en hobby’s en mogelijk een nieuwe toekomst 

als adviseur. We wensen hem met zijn vrouw en gezin een 

welverdiende gelukkige en gezonde toekomst!

Chris ten Bruggenkate

Wim van Dam neemt afscheid
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Naast louter succes bij implantologische behandelingen ontstaan er helaas ook complicaties, dit is inherent aan het 
werken met en door mensen. De vraag is natuurlijk hoe we met onze complicaties en failures omgaan. Allereerst is de 
inzet natuurlijk om complicaties te vermijden. Dit kan door zoveel mogelijk volgens een protocol te werken. Hiervoor 
heeft de NVOI de 'algemene richtlijn implantologie' aangenomen. U kunt deze richtlijnen downloaden op de nvoi website. 
Toch ontstaan er complicaties zoals het afbreken van onderdelen, het losraken van een kroon, het ontstaan van peri-
implantitis of implantaatverlies. De vraag is dan wie waar verantwoordelijk voor is en wie wat betaalt. De redactie van 
het bulletin legt u graag de volgende casus voor...

Garantie & coulance - deel II   Wordt vervolgd

De kaakchirurg plaatst een implantaat ter vervanging van 

een verloren 16. Na een osseointegratie fase van 6 weken 

wordt het implantaat vrij gegeven en vervolgens wordt 

door de tandarts een verschroefde kroon geplaatst. Dit 

functioneert naar behoren, echter na 3 weken komt de kroon 

los. Ook na herhaald weer vast zetten met de juiste torque 

blijft de kroon los komen. Controle d.m.v. een röntgenfoto 

laat zien dat de kroon goed op zijn plaats zit en verder geen 

afwijkingen vertoont. Na analyse blijkt uiteindelijk dat er 

geen origineel abutment is gebruikt maar een  individueel 

vervaardigd abutment van het laboratorium. Dit lijkt 

een duidelijke casus, maar er worden vele individueel 

vervaardigde abutments gemaakt die prima functioneren. 

Wellicht was de diameter van het implantaat te klein, de 

kroon te hoog of de patiënt een notoire bruxist. Uiteindelijk 

is garantie en coulance vaak een zaak van de gehele keten 

die betrokken is bij de zorg. 

De vraag is wat de meningen zijn van de verschillende spelers 

op dit gebied. Daarom werden een aantal vragen opgesteld 

en voorgelegd aan de zowel implantaatleveranciers en 

tandtechnische laboratoria:

1a  Hoe ziet u de huidige ontwikkelingen m.b.t. garantie en 

   aansprakelijkheid t.a.v. de door u geleverde implantaten 

   en de daarop aan te brengen componenten? 

1b  Hoe gaat u om met deze ontwikkelingen?

1c  Wat merkt uw klant en uiteindelijk de patiënt hiervan?

2a  Hoe lang is de garantietermijn op uw producten?

2b  Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om voor 

  garantie in aanmerking te komen?

2c  Stel dat uw bedrijf zijn activiteiten staakt en/of dat de 

  implantaatlijn niet meer wordt verkocht, hoe kunt u dan 

  toch uw garantie garanderen?

3a  Hoe heeft u de garantie geregeld als op uw implantaat 

  geen originele componenten zijn geplaatst? 

3b  Hoe heeft u de garantie geregeld als op een vreemd 

  implantaat uw componenten zijn geplaatst?

4  Op welke wijze levert u een bijdrage aan de verdere 

  ontwikkelingen* binnen de orale implantologie?

In vervolg op NVOI bulletin 2012 #4 worden in deze 

uitgave de antwoorden en visie op de vragen 3 en 4 van 

de aangeschreven firma’s belicht. Hieronder treft u de 

reacties van de implantaatleveranciers en tandtechnische 

laboratoria.

Antwoorden van Astra Tech
3a Hoe heeft u de garantie geregeld als op uw implantaat 

 geen originele componenten zijn geplaatst?

Onze garantie vervalt wanneer geen originele componenten 

op onze implantaten worden geplaatst en gaan ervan uit dat 

de fabrikant van het niet originele component deze garantie 

overneemt. Wij kunnen geen garantie geven op producten die 

wij niet geleverd hebben of wanneer een door ons geleverd 

implantaat voorzien wordt van een niet origineel component. 

Bij een conische connectie tussen implantaat en abutment, 

zoals wij die hebben, is de precieze pasvorm van het abutment 

in het implantaat van essentieel belang voor de kwaliteit 

van het eindresultaat. Bij het gebruik van nietoriginele 

componenten kunnen wij deze kwaliteit niet controleren en 

daarom ook niet garanderen en vervalt de garantie.

 

3b Hoe heeft u de garantie geregeld als op een vreemd 

 implantaat uw componenten zijn geplaatst?

Als een leverancier van implantaten haar garantie niet 

nakomt bij het gebruik van een patiënt specifiek Atlantis™ 

CAD/CAM abutment, vergoedt Astra Tech zowel het 

abutment als het implantaat. Daarbij kan de klant kiezen voor 

een Astra Tech implantaat of een vergoeding voor een ander 

merk implantaat. Dat doen wij levenslang voor Atlantis™ 

abutments vervaardigd uit titanium en goudkleurig titanium. 

Voor Atlantis abutments vervaardigd uit zirkoniumoxide is de 

garantie vijf jaar (vanaf de datum van verzending vanaf Astra 

Tech).

4 Op welke wijze levert u een bijdrage aan de verdere 

 ontwikkelingen* binnen de orale implantologie?

Het Astra Tech Implantaatsysteem is het best onderbouwde 

implantaatsysteem ter wereld met meer dan 600 

gepubliceerde, wetenschappelijke publicaties die ons 

implantaatsysteem met haar verschillende onderdelen en 

toepassingen onderbouwen. Dit is een aanzienlijke bijdrage 

aan de ontwikkelingen binnen de orale implantologie. Ook 

in Nederland zijn wij actief betrokken bij het initiëren en 

opvolgen van onderzoeken die uitgevoerd worden met onze 

producten. 

Buiten onderzoek zijn wij ook betrokken bij het 

implantologiegedeelte van de opleiding tandheelkunde, 

onder meer door het beschikbaar stellen van implantaten en 

abutments. 

Naast het onderzoek en de opleiding hebben wij twee 

maal per jaar op vier plekken in Nederland Regionale 

Studie Clubs, die voor iedereen gratis toegankelijk zijn en 

waarbij we twee voordrachten aanbieden over verschillende 

onderwerpen, zoals periimplantitis bijvoorbeeld. Daarnaast 

hebben wij verschillende studieclubs waarbij de leden 

casuïstiek presenteren naar elkaar om daar op een open 

en constructieve manier over te discussiëren, waarbij we 

vaak ook de beschikbare wetenschappelijke literatuur 

raadplegen. Hierbij gaat het niet alleen om de casussen die 

goed gelukt zijn, maar vooral ook de casussen waarbij het 

fout is gegaan. 

Verder organiseren wij jaarlijks een tweedaags symposium 

met in totaal 7 voordrachten die gegeven worden door 

binnen en buitenlandse opinieleiders. 

Antwoorden van Straumann 
3a Hoe heeft u de garantie geregeld als op uw implantaat 

 geen originele componenten zijn geplaatst? 

De tandheelkundige implantaten van Straumann en andere 

producten van Straumann maken onderdeel uit van een 

compleet behandelconcept en mogen alleen worden 

gecombineerd met de juiste, originele componenten en 

instrumenten en  worden gebruikt volgens de instructies en 

adviezen van Institut Straumann AG. Wanneer producten 

van derden die niet door Institut Straumann AG worden 

verhandeld, in combinatie met het Straumann® Dental 

Implant System worden gebruikt, komt iedere vorm van 

garantie of verplichting anderszins, expliciet of impliciet, 

van de kant van Straumann te vervallen.

Straumann geeft zowel mondeling, schriftelijk als via 

elektronische media of door middel van demonstraties en 

trainingen adviezen over het Straumann®behandelconcept 

en het gebruik van de  Straumann®producten met als doel 

de behandelaar goed te informeren en risicosituaties te 

vermijden.

 

3b Hoe heeft u de garantie geregeld als op een vreemd 

 implantaat uw componenten zijn geplaatst?

De tandheelkundige implantaten van Straumann en andere 

producten van Straumann maken onderdeel uit van een 

compleet behandelconcept en mogen alleen worden 

gecombineerd met de juiste, originele componenten en 

instrumenten en  worden gebruikt volgens de instructies en 

adviezen van Institut Straumann AG. Wanneer producten 

van derden die niet door Institut Straumann AG worden 

verhandeld, in combinatie met het Straumann® Dental 

Implant System worden gebruikt, komt iedere vorm van 

garantie of verplichting anderszins, expliciet of impliciet, van 

de kant van Straumann te vervallen.

Straumann geeft zowel mondeling, schriftelijk als via 

elektronische media of door middel van demonstraties en 

trainingen adviezen over het Straumann®behandelconcept 

en het gebruik van de Straumann®producten met als doel de 

behandelaar goed te informeren en risicosituaties te vermijden.

4 Op welke wijze levert u een bijdrage aan de verdere 

 ontwikkelingen binnen de orale implantologie?

Straumann is een pionier en wereldleider in de implantologie. 

In samenwerking met toonaangevende klinieken, 

onderzoeksinstituten en universiteiten, doet Straumann aan 

onderzoek, ontwikkeling en productie van tandheelkundige 

implantaten, instrumenten, prothetische toepassingen en 

weefselregeneratieve producten. Deze worden gebruikt bij 

tandvervanging en restauratieve oplossingen of om verlies 

van tanden te voorkomen. 

* Dit kunnen zijn ontwikkelingen in materiaal, ontwikkelingen 

in aansluiten van componenten van verschillende leveranciers op 

elkaar, ontwikkelingen t.a.v. CADCAM-vervaardigde individuele 

componenten of ontwikkelingen m.b.t.  garantie en aansprakelijkheid.
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Het Straumann® Dental Implant System staat bekend voor 

zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Het is een van de meest 

uitgebreid gedocumenteerde implantaatsystemen in de 

wereld.

De Straumanngroep werkt nauw samen met het Internationale 

Team voor Implantologie (ITI). Het ITI is een onafhankelijke 

organisatie die opereert zonder winstoogmerk. Hoogwaardig 

wetenschappelijk onderzoek staat garant voor de continue 

verbetering van behandelmethoden en producten. Het ITI 

en Straumann hebben met het Straumann® Dental Implant 

System sinds 1974 een belangrijke bijdrage geleverd aan 

de ontwikkeling van de orale implantologie en zullen hun 

samenwerking ook in de toekomst verderzetten.

Antwoorden van Elysee
4 Op welke wijze levert u een bijdrage aan de verdere 

 ontwikkelingen* binnen de orale implantologie en/of de 

 implantaatgedragen prothetiek?

Wij proberen door middel van samenwerkingsverbanden met 

universiteiten (ACTA, KU Leuven) en dentale industrie te 

innoveren op het gebied van onze tandtechnische producten 

en diensten.

Speerpunten zijn de digitale productie met gebruikmaking 

van nieuwe, innoverende materialen.

Stelling: 

Gezien de huidige kwaliteit van de gebruikte materialen, 

de nauwkeurigheid van (CAD/CAM) implantaatgedragen 

componenten en goede kwaliteitssystemen van de 

afzonderlijke leveranciers is een garantiediscussie 'origineel' of 

'compatibel' achterhaald. Patiënt of behandelaargerelateerde 

factoren zijn van veel groter belang bij het al dan niet falen 

van de behandeling.

Antwoorden van Memodent
3a Hoe heeft u de garantie geregeld als op uw implantaat  

 geen originele componenten zijn geplaatst? 

Niet aan de orde. Loopt via de leveranciers. 

3b Hoe heeft u de garantie geregeld als op een vreemd 

 implantaat uw componenten zijn geplaatst? 

Zie vraag 2a (Bulletin 2013 #4). Abutments van Medentika 

vallen uiteraard onder de garantie van Medentika zelf. 

Medentika neemt de garantie over van de implantaat

leverancier. Loopt via Medentika.

4 Op welke wijze levert u een bijdrage aan de verdere 

 ontwikkelingen* binnen de orale implantologie?

Het valt op dat er rondom het thema garantie vaak gebrekkige 

communicatie heerst. Het is dan ook zeer te prijzen dat 

jullie hier uitgebreid aandacht aan willen besteden. Er 

heerst nu eenmaal veel onduidelijkheid in de markt rondom 

dit thema. Onduidelijkheid naar zowel patient als afnemer. 

Iets wat we in deze lastige tijd niet kunnen gebruiken als 

branche. Voor een aantal partijen in de orale implantologie 

is het wel degelijk een hot issue en zij doen er dan ook 

alles aan om afnemers met haar originele producten te 

laten werken. Dit is een goed streven ook al is het best 

wel een publiek geheim dat de markt vraagt om een betere 

prijs/ kwaliteitsverhouding. Zonder concessies te doen aan 

kwaliteit zijn er nu eenmaal goedkopere oplossingen voor 

bepaalde dentale vraagstukken; zowel op conventioneel 

vlak als op CADCAM vlak. Goede communicatie rondom 

originele en niet originele componenten is daarom van 

groot belang waarbij het uitgangspunt zou moeten zijn wat 

voor de patiënt de beste oplossing versus prijs is. Memodent 

voelt zich verplicht om als betrouwbare partner binnen 

de dentale branche (volgend jaar 25jarig bestaan) voor 

elk product of oplossing de garantie bepalingen helder te 

formuleren. Juist door problemen goed te servicen kan men 

het onderscheid maken in de huidige tijd. Ten slotte vinden 

wij dat een goede inhoudelijk kennis van de markt en de 

producten die men levert veel misverstanden kan doen 

voorkomen. Het gaat niet altijd per se om de omzet halen 

maar ook om een klant en zijn patient goed te adviseren. 

Oftewel; lange termijn gaat voor korte termijn. De huidige 

markt vraagt op dit moment nu eenmaal om betrouwbare 

partijen. `

Antwoorden van Thommen
3a Hoe heeft u de garantie geregeld als op uw implantaat  

 geen originele componenten zijn geplaatst? 

Garantie en aansprakelijkheid is alleen van toepassing 

wanneer originele producten worden toegepast. Conform de 

richtlijnen en algemene voorwaarden.

 

3b Hoe heeft u de garantie geregeld als op een vreemd 

 implantaat uw componenten zijn geplaatst? 

Het betreft wetgeving waardoor het eerder beschrevene van 

toepassing is.

4 Op welke wijze levert u een bijdrage aan de verdere 

 ontwikkelingen* binnen de orale implantologie?

Thommen staat voor precisie en innovatie. De hoogwaardige 

componenten zorgen voor langdurig klinisch succes en een 

zeer lage failure rate. Innovatie/Research en development  

is een andere belangrijke pijler. Onderzoek richt zich 

vooral op het vergroten van klinisch succes bij slechte 

botkwaliteiten. Daarnaast wordt continue onderzoek 

gedaan het verkorten van de behandelduur. Doelmatigheid 

en ergonomie zorgen voor een hoogwaardige behandeling 

die niet onnodig kostbaar is. Thommen kiest er niet voor 

om keten eigenaar te worden. Dit betekent dat Thommen 

met diverse partijen samenwerkt waardoor de klant 

maximale keuze vrijheid heeft. Samenwerking vindt op 

diverse niveaus plaats. Allereerst kan iedere CADCAM 

fabrikant beschikken over onze digitale freesfiles waardoor 

deze fabrikanten in principe met dezelfde nauwkeurigheid 

kunnen behalen als de originele componenten. Afhankelijk 

van de omvang van de fabrikant kan een intensieve 

samenwerking overeen gekomen worden. Hierbij test 

Thommen de kwaliteit van de CADCAM componenten, 

alsof het eigen componenten zijn, en stuurt bij waar nodig. 

Wanneer de producten voldoen aan de kwaliteitseisen 

wordt de betreffende fabrikant ‘Thommen recommended 

partner’. De klant heeft nu dezelfde rechten als ware het 

originele componenten. De product aansprakelijkheid wordt 

gezamenlijk gedragen. De ontwikkeling van bijvoorbeeld 

de titanium CADCAM basis draagt bij aan behoud van hoge 

kwaliteit. Implantaat abutment verbinding wordt door dit 

product gegarandeerd terwijl de tandtechniek maximale 

vrijheid heeft om intern of extern frees werkstukken te 

vervaardigen.

Antwoorden van Nobel Biocare
3a Hoe heeft u de garantie geregeld als op uw implantaat  

 geen originele componenten zijn geplaatst? 

De garantie op Nobel Biocare® implantaten vervalt indien 

er op het implantaat geen Nobel Biocare® prothetische 

componenten geplaatst zijn. 

3b Hoe heeft u de garantie geregeld als op een vreemd 

 implantaat uw componenten zijn geplaatst? 

Voor Nobel Biocare® standaard prothetische componenten op 

een nonNobel Biocare implantaat geldt een garantie van 10 

jaar in plaats van levenslang; gerekend vanaf de datum van 

plaatsing van het abutment.

Onder bepaalde voorwaarden wordt ook een nonNobel 

Biocare implantaat kosteloos vervangen door een Nobel 

Biocare® implantaat, bijvoorbeeld in de gevallen dat de 

concurrent geen garantie biedt op het implantaat wegens 

het feit dat er NobelProcera™ prothetische componenten zijn 

gebruikt.

4 Op welke wijze levert u een bijdrage aan de verdere 

 ontwikkelingen* binnen de orale implantologie?

Nobel Biocare® brengt al decennia lang innovatieve 

oplossingen op de markt en zal dit in de nabije en verre 

toekomst voortzetten. Recentelijk zijn nieuwe implantaten 

gelanceerd, zoals de 3.0 mm NobelActive™. De komende 

jaren zullen  zoals de markt dat van Nobel Biocare® gewend 

is  verdere productinnovaties op het gebied van implantologie 

en CADCAMvervaardigde componenten volgen. 
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IMPLANTOLOGIE HET FUNDAMENT
13 en 14 september 2013
Kasteel De Vanenburg · Putten

Beschikbaarheid van voldoende bot op de goede positie is 
een belangrijke voorwaarde voor het voorspelbaar plaatsen 
van implantaten. Dit uitgangspunt biedt optimale kansen 
voor een goede prognose voor de implantaten zelf en de 
esthetiek en functie van de prothetische constructie. 

Het thema bot is aan verandering onderhevig. Niet zozeer het 
uitgangspunt zelf, maar de hoeveelheid bot die benodigd is en 
de nieuwe mogelijkheden en inzichten met botsubstituten. Er 
is een ontwikkeling gaande richting steeds kortere implantaten, 
maar ook een ontwikkeling in behoud van de dimensie van een 
extractie-alveole, botsubstituten en chirurgische technieken. 

In deze nieuwe ééndaagse NVOI cursus voor tandartsen en 
kaakchirurgen wordt ingegaan op de indicatie voor behoud 
van dimensies en botaugmentaties en daarnaast de procedures 
en theoretische achtergrond ervan. Vervolgens wordt in een 
vol middagprogramma, preklinisch, op kunststofmodellen 
en op dierlijke kadavers de praktische procedure van 
botaugmentaties geoefend.

Uw docenten tijdens deze enerverende cusrsus zijn Prof. dr. 
Chris ten Bruggenkate, Ronnie Goené, Prof. dr. Henny Meijer 
en Prof. dr. Gerry Raghoebar.

Implantologie Het Fundament is geregistreerd bij het KRT 
voor 7 punten. Direct online inschrijven via nvoicursussen.nl 
(of gebruikmakend van de QR-code) of schriftelijk middels het 
inschrijfformulier aan de cursusfolder.

 IMPLANTOLOGIE
HET FUNDAMENT
OVER BOT, BOTSUBSTITUTEN & AUGMENTATIES

 De n ieuwste NVOI  cur sus 

i n c l u s i e f  h and s - on  t r a i n i n g !

Antwoorden van Excent tandtechniek
3a Hoe heeft u de garantie geregeld als op uw implantaat 

 geen originele componenten zijn geplaatst?

Dit is niet van toepassing aangezien wij geen implantaten 

leveren.

3b Hoe heeft u de garantie geregeld als op een vreemd 

 implantaat uw componenten zijn geplaatst?

Dit is niet van toepassing aangezien wij geen implantaten 

leveren.

4 Op welke wijze levert u een bijdrage aan de verdere 

 ontwikkelingen* binnen de orale implantologie?

We zijn continu op zoek naar systemen om implantologie 

bereikbaarder, voorspelbaarder en betaalbaarder te maken 

voor de 'consument'. 

We ondersteunen behandelaars in en buiten de stoel 

om tot betere resultaten te komen. Dit doen wij door het 

organiseren van cursussen en het bieden van persoonlijke 

begeleiding. Verder zitten wij voordurend aan tafel met de 

implantaatfirma’s en implantologen om tot betere resultaten te 

komen. Een voorbeeld hiervan is het verder doorontwikkelen 

van de digitale afdruk op implantaten. Door het registreren 

van correctie implantaatwerkstuk en de omvang van de 

organisatie Excent, zijn wij meer dan goed in staat om 

een benchmark te maken van de voor en nadelen van de 

verschillende implantaatsystemen.

Conclusie

Het is duidelijk dat de implantaatfabrikanten de garantie 

op de implantaten laten vervallen wanneer blijkt dat in 

de prothetische fase nietoriginele componenten zijn 

toegepast. Garantie op de abutments vervalt echter niet in 

alle omstandigheden wanneer deze worden toegepast op 

'vreemde'implanaten. Dit verschilt per fabrikant.

Het is duidelijk dat de implantologie nog lang niet 

uitontwikkeld is en dat de industrie haar steentje bijdraagt 

om de implantologie verder te verbeteren. Enerzijds door 

onderzoek en scholing te faciliteren en stimuleren, anderzijds 

door de producten verder te optimaliseren en nieuwe 

systemen te ontwikkelen, zodat de noodzaak om garantie te 

leveren zal afnemen. Een ander belangrijk concept is heldere 

communicatie richting de patiënt.	 

BENT U GEREGISTREERD 
ALS IMPLANTOLOOG NVOI...?

GA DAN NU NAAR 
IMPLANTOLOOGNVOI.NL
VOOR UW JAARVERSLAG!

he t  i s  e e rde r  1  me i  dan  u  denk t...

Risicovolle opbouwen liever afbouwen
door Felix Guljé

In mijn verwijspraktijk voor implantologie heb ik te maken 

met suprastructuren, waarvan het merendeel door de 

verwijzende collegatandartsen zelf vervaardigd is. Dit gaat in 

goede samenwerking en heeft voordeel voor de patiënt. Hij 

weet zich verzekerd van nazorg bij de eigen tandarts, die de 

kroon zelf vervaardigd heeft. De afgelopen maanden ben ik 

echter geconfronteerd met een nieuw fenomeen: lokale peri

implantitis bij een recent geplaatst implantaat. En dat niet 

éénmaal maar inmiddels in vijf casussen. Verwijzing van de 

tandarts luidt: 'Constateer een diepe pocket met pusafvloed 

bij het door jou geplaatste implantaat van mei 2012, graag 

jouw revisie.'

Wat is hier aan de hand?

Bij de hierboven gepresenteerde casus is het botverlies rond 

het implantaat evident.  Dat is opmerkelijk, omdat er geen 

sprake is van parodontitis bij de overige elementen. 

Voorts valt op dat in deze casus geen gebruik gemaakt is van 

een originele opbouw behorende bij het merkimplantaat. Het 

implantaat dat hier gebruikt is, betreft een Astraosseospeed 

implantaat van 3.5mm breedte. Voor de opbouw treffen 

we hier echter een zelffabricaatopbouw bestaande uit een 

titanium opzetstuk (1mm hoogte) waarop zirconia is verlijmd. 

En daar begint het probleem.

Waardoor ontstaat hier lokale periimplantitis?

Daar waar de platformswitch normaliter het weefsel ruimte 

biedt om zich te organiseren, wordt dit door het horizontale 

opbouwplateau van het alternatieve abutment gefrustreerd. 

Bovendien vindt er een aanzienlijke verbreding plaats op 

1mm hoogte van het bonelevel implantaat. Vaak zal de rand 

van de opbouw het bot zelfs raken. In enkele gevallen merk 

je dat meteen al, doordat de opbouw met moeite op zijn plaats 

te krijgen is. Het bot zit gewoon in de weg.

Het probleem schuilt hier in het verstoren van het biologisch 

evenwicht. Bindweefsel heeft minstens 1mm ruimte nodig en 

daar moet het epitheel nog bijkomen. 1mm ruimte boven bot 

kan dus simpelweg niet. Geef je het weefsel minder ruimte 

dan past het zich noodgedwongen aan door die ruimte te 

creëren door botresorptie.

De platformswitch wordt dan dus ook teniet gedaan: er kan 

immers geen gezond weefsel tussen ontstaan. Feitelijk is er 

dus zoiets als een niet passende opbouw met 1mm randspleet 

ontstaan. Daarbij kun je wachten op een bacteriële infectie 

die zich in de bewuste spleet zal handhaven.

Waarom de keuze voor een alternatief abutment?

Voor het laboratorium zijn de voordelen evident: standaard 

voorraad opbouwen, individueel te fraisen in ideale vorm, 

altijd esthetisch prettig in verband met zirconia ondergrond 

en... vooral een stuk goedkoper dan de originele opbouwen. 

Voor de tandarts kan het iets prettiger zijn een wit kleurig 

abutment te kunnen verschroeven met een titanium 

voetje. Zirconia rechtstreeks in een titanium implantaat 

kan bij manipuleren wel eens fractureren en zirconia  kan 

titaniumslijtage in het implantaat opleveren. Daarnaast is 

de materiaalkostenbesparing aantrekkelijk voor de patiënt 

en daardoor indirect voor de tandarts. Mits bovengenoemde 

complicaties niet optreden.

Hoe op te lossen?

Door opbouw en kroon te verwijderen en een healingabutment 

te plaatsen, kan in veel gevallen na een aantal maanden 

botregeneratie gaan optreden. In de getoonde casus is het 

botverlies m.i. te groot en het implantaat geïnfecteerd. En 

rest niets anders dan het implantaat te verwijderen en na 

pakweg twee maanden een nieuw te plaatsen. Vervelend voor 

alle partijen.

Wie is er verantwoordelijk?

De tandarts had in deze casus niet akkoord moeten gaan 

met de vormgeving van de opbouw en is verantwoordelijk.  

Met tevoren goede onderlinge afspraken tussen tandarts en 

implantoloog betekent het in de praktijk dat laatstgenoemde 

een nieuw implantaat plaatst en de verwijzer een nieuwe 

kroon. De implantaatfirma levert meestal kosteloos een 

nieuw implantaat, maar zal dat mogelijk willen verhalen 

op de fabrikant van de opbouw en/of techniker. De patiënt 

betaalt niets, maar het kost hem of haar de nodige extra tijd 

en ongemak.  

Conclusie

Een zirconiaabutment met titanium voetje lijkt een 

interessant  en mogelijk gewild item. Maar de vormgeving 

schiet vaak te kort.  Mijn advies is zeer kritisch te zijn op 

de weefselvriendelijkheid van deze goedkope opbouwen. 

Het verdient ook aanbeveling patiënten met dergelijke al 

geplaatste abutments te controleren.  
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Bart van Oirschot

Tijdens de Ledenvergadering van 11 december ben ik 

geïnstalleerd als nieuw bestuurslid van de NVOI en ik wil 

graag van de gelegenheid gebruik maken me aan u voor te 

stellen. Mijn naam is Bart van Oirschot en ik behaalde in 2006 

het tandartsdiploma aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Na mijn afstuderen bleef ik verbonden aan de vakgroep 

Implantologie & Parodontologie onder leiding van Prof. Dr. 

G.J. Meijer en sinds 2009 ben ik daar werkzaam als erkend 

implantoloog. Naast mijn huidige klinische werk binnen de 

universiteit ben ik sinds 2006 tevens als AGNIO verbonden 

aan de afdeling Mond Kaak en Aangezichtschirurgie van 

het Amphia ziekenhuis te Breda. In 2009 ben ik onder 

leiding van Prof dr. G.J. Meijer en Prof. Dr. J. Jansen gestart 

met een promotietraject naar oppervlaktemodificaties voor 

tandwortelimplantaten. Momenteel bevindt dit promotie

traject zich in de afrondende fase. 

Tijdens mijn studie tandheelkunde ben ik door cursussen en 

congresbezoek betrokken geraakt bij de NVOI en sinds 2009 

lid van de NVOIjuniorcommissie. 

De komende bestuursperiode hoop ik als kersvers 

bestuurs lid van de NVOI een bijdrage te leveren aan de 

kwaliteitsbevordering van de orale implantologie in Neder

land. Binnen de NVOI zal mijn aandacht vooral gaan naar 

het organiseren van congressen en het ontwikkelen van 

richtlijnen. 

Eric Santing

Afgelopen december kon ik in verband met een hernia helaas 

niet aanwezig zijn bij mijn installatie als penningmeester 

van de NVOI en de NSOI. Daarom wil ik graag nu van de 

gelegenheid gebruik maken me aan u voor te stellen. Mijn 

naam is Eric Santing en ik studeerde in 2004 af als tandarts 

aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Na mijn afstuderen heb ik mij bij het UMCG onder leiding van 

Prof. Dr. H.J.A. Meijer verder verdiept in het vervaardigen 

van prothetische voorzieningen op implantaten. Daarnaast 

ben ik werkzaam geweest als tandartsmedewerker in een 

algemene praktijk.

In 2007 ben ik onder leiding van Prof dr. H.J.A Meijer en 

Prof. Dr. G.M. Raghoebar gestart met een promotieonderzoek 

naar tijdelijke kronen op implantaten. In 2010 heb ik 

mij als algemeen practicus in Veendam gevestigd en ben 

daarnaast gestart als tandartsprothetist bij het CBT van het 

Martiniziekenhuis te Groningen. Verder hoop ik op korte 

termijn mijn promotietraject af te ronden.

Binnen de NVOI zal mijn aandacht uiteraard primair gericht 

zijn op de financiën van de vereniging. 

Voorstellen:
Designed for Success, Packaged for Value!

Innovation Quality Service Value
* *Alle merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren
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100% Fair Price 100% High Quality 
100% Service 100% Value

Im
plant D

irect

Octagon
SwishPlus™ Implant

Straumann** Tissue level compatibel

Reality Check
Straumann gebruikers

SwishPlus™

Tri-Lobe

Reality Check
Nobel gebruikers

RePlant® RePlus

RePlant® Implant System
NobelReplace** compatibel

Interne Hex
Legacy™ Implant System

Zimmer TSV** compatibel

Reality Check
Zimmer gebruikers

Legacy™1 Legacy™2 Legacy™3

Interne Hex
ScrewPlus®

Interne Hex connectie
1-fase implantaat

ScrewPlus®
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Elk jaar komt op initiatief van Dentsply Implants een groep kaakchirurgen bijeen om te discussiëren over implantologie, 
waarbij naast één of meerdere lezingen door (inter)nationale opinieleiders een aantal specifieke onderwerpen 
uitgediept worden door de groep aan de hand van wetenschappelijke literatuur en eigen klinische ervaring. Het thema 
van dit jaar was “Communicatielijnen tussen verwijzer en implantoloog”. Dit jaar werden twee sprekers uitgenodigd 
om hun specifieke kennis met de groep te delen.  De eerste spreker was dr. Walter Van Breda van het Instituut voor 
Osseointegratie van de KU Leuven uit België, die een voordracht hield over occlusie en articulatie en de tweede spreker 
was Carlo Backes van Excent Tandtechniek die een lezing verzorgde over de tandtechnische problemen die kunnen 
ontstaan bij het ontbreken van een goed behandelplan of bij een gebrekkige communicatie in de keten.

  door Maarten Halma

Verslag 8e kaakchirurgen studiereis - Barcelona 22-24 november 2012

Walter Van Breda
Occlusie en implantaten: wat moet je weten, wat niet?

Occlusie van natuurlijke elementen is uit te splitsen in 

verschillende onderdelen zoals gepubliceerd door Ulf Posselt 

in 1961 in het International Dental Journal, waarbij de 

belangrijkste parameters zijn:

• Maximale occlusie (MO): occlusie waarbij tussen de 

elementen in de boven en onderkaak het grootste aantal 

contactpunten of –vlakken bestaat.

• Centrale occlusie (CO): de maximale occlusie waarbij de 

onderkaak zich in centrale relatie bevindt, met andere 

woorden centrale occlusie is het eerste tandcontact bij 

centrale relatie.

• Centrale relatie (CR): de positie van de onderkaak t.o.v. 

de schedel, waarbij de kaakkopjes zich in de meest 

ongedwongen dorsale stand in de fossae articulares 

bevinden.

Articulatie is ook uit te splitsen in verschillende vormen:

• Gebalanceerde articulatie (lingualised occlusion)

• Unilateraal gebalanceerde articulatie (groepsgeleiding)

• Hoektandgeleiding

Vanuit de literatuur bestaat geen bewijs dat één van deze 

geleidingen een voorkeur heeft, ongeacht de restauratie. Vaak 

wordt gekozen voor een hoektandgeleiding, omdat hierbij 

geen premature contacten zijn en het vaak gesuggereerd is 

dat premature contacten kunnen leiden tot parafuncties. Dit 

is echter niet in de literatuur aangetoond. Bij een normale 

functie hebben de tanden in de mond per dag ongeveer 

17,5 minuten contact, waarbij een relatief geringe kracht 

wordt uitgeoefend. Wanneer deze tijd oploopt spreekt met 

van parafuncties zoals knarsen en klemmen. Bij parafuncties 

worden grotere en meer laterale krachten uitgeoefend, die  

's nachts op kunnen lopen tot 120% van de maximale 

bijtkracht die een individu overdag op commando kan 

leveren. Vaak bestaat een verband tussen stress en bruxisme 

en wanneer deze parafunctionele activiteit lang aanhoudt, 

kan deze schade toebrengen aan de natuurlijke elementen. 

Het preventief behandelen van premature contacten 

heeft echter geen zin, ook het aanpassen van de occlusie 

en TMD leidt niet automatisch tot minder klemmen of 

knarsen en daarmee een lagere belasting. Het dragen van 

een relaxatiesplint (night guard) leidt wel tot aantoonbaar 

minder slijtage.

Conclusies die getrokken kunnen worden zijn:

1 Elk therapeutisch herstel zou uitgevoerd moeten worden 

zonder premature contacten;

2 Premature contacten kunnen schadelijk zijn bij 

tolerantieverandering van het CZS;

3 Preventief inslijpen van de occlusie voorkomt bruxisme 

noch TMD.

Occlusie en articulatie bij implantaten is een relatief jong 

onderzoeksgebied. Duyck et al. hebben in 2000 een studie 

gepubliceerd waarbij in vivo verschillende occlusieconcepten 

werden getest en gemeten. Hierbij kwam naar voren dat 

een statische belasting veel beter verdragen werd dan een 

dynamische belasting. Dat leidt meteen tot een volgende 

vraag; wordt implantaatfalen veroorzaakt door infectie of 

overbelasting? Indien men denkt aan overbelasting zou, 

voordat het implantaat verloren gaat, al sprake moeten 

zijn van het loskomen van de suprastructuur of porselein 

chipping. En dat komt nog wel eens voor blijkt uit de vier 

systematic reviews die in 2004 in de COIR gepubliceerd zijn 

over brugconstructies op natuurlijke elementen, implantaten, 

combinatie van natuurlijke elementen en implantaten en 

cantileverbruggen. Maar een antwoord op de vraag geven 

deze systematische reviews niet. Recentelijk hebben 

professor Naert et al. een systematische review gepubliceerd 

over de invloed van occlusale overbelasting op het verlies van 

bot en/of implantaten (Naert et al. COIR 2012; 23(Suppl. 6): 

95107). Daaruit blijkt dat nauwelijks objectieve literatuur is 

te vinden over de invloed van occlusale overbelasting op het 

periimplantaire botniveau en implantaatoverleving. Uit de 

drie publicaties die geïncludeerd konden worden, kon niet 

geconcludeerd worden dat marginaal botverlies veroorzaakt 

wordt door overbelasting op zich.  Een aanhoudende 

dynamische overbelasting kan echter wel leiden tot verlies 

van osseointegratie van het implantaat zonder zichtbaar 

marginaal botverlies. Maar het is de combinatie van plaque 

en overbelasting die periimplantitis versnelt zoals dat ook 

gebeurd bij parodontitis rond natuurlijke elementen.  Peri

implantitis is echter een infectieuze aandoening, overbelasting 

zal eerder breuk van componenten en suprastructuren 

veroorzaken.

De algemene principes waarmee Walter afsluit, zijn als volgt:

1 Zorg dat de maximale occlusie (MO) bilateraal gelijk is

2 Zorg dat geen prematuur contact optreedt tussen maximale 

occlusie (MO) en centrale occlusie (CO)

3 Voorzie in een anterieure geleiding waar mogelijk

4 Pas bewust de tandmorfologie aan:

 a  Door een vlakke zone te creëren rond het contactpunt

 b  Door niet een driepuntscontact na te streven

5 Plaats een implantaatkroon bewust in lichte onderocclusie 

om het verschil in mobiliteit met een natuurlijk element te 

compenseren

6 Wees bewust van het feit dat de occlusie door de afname van 

tandmateriaal en verplaatsing van natuurlijke elementen 

continue kan veranderen

7 Wanneer een smal implantaat geplaatst wordt voor een 

solitaire tandvervanging in de molaarstreek kan men het 

best vragen aan de tandtechnicus om een klein occlusievlak 

te creëren

8 Bij verschroefde implantaatkronen verdient het aanbeveling 

om de schroeven na ca. twee weken opnieuw te torquen 

(vergelijkbaar met de gebruiksaanwijzing van IKEA bij zelf 

in elkaar te zetten kastjes e.d.)

Carlo Backes
De mogelijkheden en onmogelijkheden in de tandtechniek

Voor een solitaire kroon op een implantaat is het voor een 

tandtechnicus belangrijk dat het implantaat diep genoeg 

geplaatst wordt, zodat voldoende ruimte overblijft voor het 

abutment (zie afbeelding 1). Als richtlijn kan aangehouden 

worden dat het implantaat minimaal 1,5 mm onder de 

cervicale rand van de nieuwe kroon geplaatst moet worden, 

waarbij het bot minimaal 3 mm onder de toekomstige 

cervicale rand ligt. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden 

door een flexibele dieptrekplaat, waarbij in het diasteem een 

prothesetand geplaatst wordt. Hierdoor wordt de cervicale 

rand van de toekomstige (implantaat)kroon zichtbaar en geeft 

daarmee voor de chirurg een goede indicatie voor de optimale 

implantaatplaatsing. Daarnaast is alle informatie over de oude 

situatie waardevol voor de tandtechnicus, een oude foto van 

de patiënt met het intacte element evenals informatie over de 

tijdelijke voorziening. 

Afbeelding: de juiste verticale positie van het implantaat voor de prothetiek

Carlo ziet meer aanvragen voor occlusaal verschroefde 

prothetiek, vanwege het loskomen van abutmentschroeven 

en het vergemakkelijken van de nazorg. Daarnaast kiest 

hij in de sulcus voor gepolijst porselein in plaats van 

borax geglansd, omdat dit beter is voor de weke delen. 

Occlusaal verschroefd werken is mogelijk op vrijwel alle 

implantaatsystemen en door de betere composieten wordt 

de esthetiek ook beter. Carlo adviseert om het schroefgat 

eerst te etsen met bijvoorbeeld Ultradent porselein ets en 

daarna Silane primer aanbrengen voordat het gat gevuld 

wordt met een stukje siliconentape en composiet.  

Palau Guell (Gaudi)
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Hiermee wordt voorkomen dat na verloop van tijd een bruine 

rand rond het schroefgat ontstaat. Voor implantaatbruggen 

geldt dat deze vast of uitneembaar kunnen zijn, waarbij 

de uitneembare brug een hybride structuur is. Het is bij 

een vaste implantaatbrug van belang dat de zadels niet te 

groot zijn en dat de brug aan de kaakzijde een hoek maakt 

van maximaal 45 graden ten opzichte van het frontale 

tandoppervlak. Op deze manier is de brug goed reinigbaar 

voor de patiënt en kan de tandarts tijdens controles de 

implantaten makkelijk lokaliseren en sonderen. Dit zou een 

hoop verwijzingen naar de kaakchirurg en het CBT schelen. 

Carlo adviseert eerst een testbrug te vervaardigen, waar 

hij de patiënt een week mee laat functioneren. Zo kunnen 

bijvoorbeeld problemen met de fonetiek of het bespelen van 

een blaasinstrument opgelost worden bij het vervaardigen 

van de definitieve brug. Voor het maken van een goed 

passende brug is het nemen van de afdruk heel belangrijk. 

Carlo benadrukt dat hij nog steeds het meeste vertrouwen 

heeft in het normale, niet softe Impregum, mits ook het 

bijbehorende adhesief gebruikt wordt (en geen universele 

adhesief!) en de tandarts de afdruk ook de volle 6 minuten 

laat uitharden, conform voorschrift fabrikant. Wanneer de 

afdruk eerder uitgenomen wordt, zal de afdruk vervormen 

en daarmee het gipsmodel niet natuurgetrouw zijn. 

Een relatief nieuwe ontwikkeling is de uitneembare 

brug, waarbij een brug op een steg geplaatst wordt. Dit is 

weliswaar een duurdere voorziening dan een prothese op 

Locators, maar hij is ook duurzamer. Tot slot raadt Carlo aan 

om altijd bij een porseleinbrug een beschermmal te leveren 

om 's nachts te dragen en de brug te beschermen, net als 

een brillekoker meegeleverd wordt met een nieuwe bril.

Eelco Bergsma, Leen Snel, 
Andy van Veen en Carlo Backes 
Garantie en coulance

In een eerste casus wordt een patiënt voorgesteld die een 

implantaat wenst op positie 46. Zes weken na plaatsing van 

het implantaat, wordt het implantaat vrijgegeven waarna de 

behandelend tandarts een verschroefde kroon plaatst. Deze 

kroon functioneert drie weken naar behoren, maar na enige 

weken komt de kroon los. Ook na herhaald vastzetten met de 

juiste momentwaarde blijft de kroon loskomen. De tandarts 

verwijst de patiënt terug naar de kaakchirurg, die aan de 

hand van een röntgenfoto constateert dat de kroon goed 

op zijn plek zit en dat verder geen afwijkingen zichtbaar 

zijn. Wat zijn nu de opties om het probleem te verhelpen? De 

kaakchirurg kan de patiënt terug verwijzen naar de tandarts 

omdat het een prothetisch probleem betreft, de kaakchirurg 

kan een consult aanvragen bij het CBT of overleg plegen 

met het tandtechnisch laboratorium of de leverancier van 

het implantaat. Na analyse blijkt uiteindelijk dat een niet

origineel abutment is gebruikt, maar een individueel door 

het tandtechnisch laboratorium vervaardigd abutment. 

Na het afbehandelen van deze patiënt met een origineel 

abutment kwam de kroon niet meer los. Natuurlijk zijn vele 

patiënten afbehandeld met een individueel abutment, waarbij 

het abutment en de kroon wel naar behoren functioneren, 

maar de term CAD/CAM staat zeker niet garant voor een 

perfecte pasvorm en probleemvrij functioneren. Daarnaast is 

de garantie en/of de coulance in deze casussen moeilijk te 

duiden. Zeker omdat de verwijzer in deze casus er zonder 

meer van uitging dat hem een origineel abutment was 

aangeleverd. Het is dus van groot belang dat alle partijen, 

inclusief de patiënt zelf, op de hoogte zijn van de gebruikte 

componenten.

De tweede casus betreft een man van 59 jaar waar in oktober 

2009 een implantaat op positie 36 werd geplaatst ten 

behoeve van een enkeltandsvervanging.  Na genezing werd 

het implantaat in mei 2010 vrijgelegd en vrijgegeven voor 

verdere behandeling door de verwijzer. In maart 2012 wordt 

de patiënt gezien vanwege aanhoudende pijnklachten. Tijdens 

het onderzoek blijkt dat de pijnklachten veroorzaakt worden 

door een breuk van het implantaat. Het implantaat wordt 

verwijderd en het ontstane botdefect werd hersteld met een 

combinatie van BioOss en autoloog bot, afgedekt met een 

BioGuide membraan. In juli 2012 werd een nieuw implantaat 

geplaatst, waarna in november 2012 het implantaat werd 

vrijgelegd en werd vrijgegeven voor verdere behandeling. 

In deze casus werd het implantaat kosteloos vervangen 

door de fabrikant en werden alle chirurgische handelingen 

pro deo gedaan door de behandelend kaakchirurg inclusief 

de benodigde materialen. Wie opdraait voor de prothetische 

kosten is echter nog niet duidelijk. 

Het lijkt in deze gevallen belangrijk dat de verschillende 

partijen onderling de kosten verdelen. Een implantaat 

breekt niet zo maar en het is dan ook zeer belangrijk dat 

de onderliggende oorzaken zo goed mogelijk in kaart worden 

gebracht en dat bij de verdere behandeling deze oorzaken in 

ogenschouw worden genomen. In dit geval zou de oorzaak 

van de breuk van het implantaat kunnen liggen in het feit 

dat de patiënt is afbehandeld met een gouden aangietbaar 

abutment, wat mogelijk een slechte pasvorm heeft gehad 

en daardoor een te zwakke constructie is geweest voor een 

enkeltandsvervanging in de molaarstreek. Uit deze twee 

casussen blijkt dat de prothetiek een grote invloed heeft 

op de overleving van implantaten en dat de chirurgie en de 

verdere prothetische behandeling niet los van elkaar gezien 

kunnen worden. Voor de chirurg is het zeer belangrijk dat de 

juiste prothetische keuzes gemaakt worden door de verwijzer, 

omdat bij problemen de patiënt meestal weer terechtkomt bij 

de chirurg. Daarbij is het belangrijk dat door iedereen in de 

keten bewuste keuzes gemaakt worden over de te gebruiken 

componenten en dat dit voor iedereen duidelijk is. Een 

probleem hierbij is wel dat de kaakchirurg over het algemeen 

de patiënt niet meer terugziet voor een eindcontrole. Hierdoor 

is niet altijd duidelijk of de juiste prothetische keuzes gemaakt 

worden en krijgt de verwijzer ook weinig terugkoppeling 

over het eindresultaat. Ook zou het zo moeten zijn dat de 

verwijzer op de hoogte is van de garantievoorwaarden van de 

implantaatleverancier en het tandtechnisch laboratorium. Dit 

kan dan ook naar de patiënt gecommuniceerd worden, zodat 

het voor iedereen duidelijk is wie welke kosten draagt als 

zich een probleem aandient.

Jeroen Fennis en Sophie Kuijpers
Communicatie van de verwijzer naar de kaakchirurg

Hoe wordt een patiënt verwezen naar de kaakchirurg en 

welke informatie ontvangt de kaakchirurg van de verwijzer? 

Hier bestaan twee routes die gevolgd kunnen worden;  òf 

de patiënt krijgt van de verwijzer een verwijsbrief waarmee 

hij of zij een afspraak maakt bij de kaakchirurg, òf de 

verwijzer neemt contact op met de kaakchirurg, waarna 

de kaakchirurg de patiënt oproept. Dan is het de vraag of 

de verwijsbrief direct aan de patiënt wordt meegegeven of 

dat deze separaat wordt verstuurd en of de beeldvorming 

meegestuurd wordt. 

Als een OPT meegestuurd wordt, is het belangrijk dat deze 

geïmporteerd kan worden in het systeem van het ziekenhuis; 

over het algemeen zijn ziekenhuizen daar zeer terughoudend 

in waardoor vaak opnieuw een OPT wordt gemaakt. Voordat 

de intake van de patiënt begint, zou idealiter al de volgende 

informatie beschikbaar moeten zijn:

• Wat de vraagstelling is

• Wat is door de verwijzer al gedaan om de problematiek

 op te lossen

• Wat is het behandelplan dat de verwijzer heeft opgesteld;

• (Beeldvorming (OPT, tandfilm))

• Wensen van de verwijzer t.a.v. de taakverdeling;

• Overige problematiek:

 ∙ Tandheelkundig

 ∙ Algemeen medisch

 ∙ Wensen en (on)mogelijkheden patiënt.

Dit komt ook overeen met de NMTrichtlijn verticale verwijzing. 

Vooral het behandelplan is een essentieel onderdeel, omdat 

de gewenste prothetiek gevolgen kan hebben voor de posities 

van de implantaten, het aantal implantaten en de inclinatie 

van de verschillende implantaten. Wanneer een behandelplan 

aanwezig is, kan de chirurg of het CBT ook overleg plegen 

met de verwijzer indien het behandelplan afwijkt van de visie 

van de chirurg of het CBT. Dit is vooral belangrijk wanneer 

een complexe problematiek bestaat of het behandelplan 

onduidelijk is. Ook is het bij bijvoorbeeld een botaugmentatie 

t.b.v. implantologie belangrijk dat de kaakchirurg en de 

implantoloog elkaars behandelconcept kennen, zodat de 

samenwerking geoptimaliseerd kan worden.

Helaas blijkt een goede verwijsbrief met een gedegen 

behandelplan een uitzondering te zijn, waardoor het risico 

bestaat dat een patiënt niet optimaal behandeld wordt. Hier 

ligt ook een taak voor de hele keten om naar elkaar duidelijk te 

maken wat men van elkaar verwacht. Veel verwijzers zijn nog 

onvoldoende op de hoogte van hun eindverantwoordelijkheid 

van de behandeling en hun regisserende rol in het 

behandeltraject.

Ignaz van der Tol, Leo Meijndert, 
Jan Willem ter Meulen en Jan Peter Wymenga
Communicatie van de kaakchirurg naar de verwijzer

Eerst wordt een casus gepresenteerd, waarbij een patiënt 

verwezen wordt naar de kaakchirurg met een zeer summier 

behandelplan. Pas tijdens het consult dat daarop volgt, 

krijgt de patiënt te horen welke behandeling de verwijzer 

in gedachten heeft en wat voor concrete gevolgen dat heeft 

voor de patiënt. In deze casus werd een patiënt die sinds 

35 jaar edentaat was, verwezen naar de kaakchirurg om 

implantaten te laten plaatsen in de bovenkaak om de retentie 

van de prothese te verbeteren. Diverse ingrepen zijn nodig, 

zoals een dubbelzijdige sinuslift met autoloog bot uit de crista 

iliaca. De patiënt schrikt van de omvang van de ingrepen en 

wil eerst de behandeling nog eens rustig overdenken. 

Uiteindelijk komt de patiënt een tijd later om toch de 

implantaten voor een overkappingsprothese te laten plaatsen. 

De behandeling verloopt probleemloos en de patiënt wordt 

terugverwezen naar de verwijzer. Jaren later wordt de patiënt 

wederom verwezen naar het CBT om een oplossing te vinden 

voor de bovenkaak, waarbij dan blijkt dat in plaats van een 

overkappingsprothese een vaste brug is geplaatst die buiten 

een niet geweldige esthetiek ook slecht reinigbaar is voor de 

patiënt. Als gevolg hiervan is bij een aantal implantaten al 

sprake van een periimplantaire ontsteking.

Hoe communiceert de chirurg of de implantoloog in 

dergelijke gevallen naar de verwijzer? Idealiter wordt de 

patiënt verwezen met een uitgebreid behandelplan, maar 

soms wordt het verlangd van de chirurg dat hij of zij een 

uitgebreid behandelplan opstelt. Wanneer een patiënt 

verwezen wordt met een duidelijk integraal behandelplan 

kan de chirurg meedenken over de beste oplossing voor 

de patiënt en aanbevelingen doen voor wat betreft de 

suprastructuur. 
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iCademy is een uniek cursusplatform, speciaal ontwikkeld 
voor tandartsen en kaakchirurgen met ruime ervaring in de 
implantologie en erkend en geregistreerd als implantoloog 
NVOI.

iCademy is een podium waarop éénmaal per jaar één 
topdocent uit binnen- of buitenland wordt uitgenodigd, die 
één onderwerp, uitsluitend gebaseerd op wetenschappelijk 
vastgestelde feiten, zal belichten en vertalen naar praktische 
consequenties voor de praktijk. 

iCademy kent een zeer compact en aaneengeschakeld 
programma van 15:00 - 21:00 uur, waarbinnen de 
wetenschappelijke voordracht van de gastspreker 
wordt opgesplitst in drie delen. Deze worden 
onderbroken door respectievelijk een korte pauze en  
het diner.  Aansluitend op het derde en laatste onderdeel 
wordt een afsluitende borrel geserveerd. 

Honourable speaker voor iCademt 2013 is de Domingo 
Martín uit Guipúzcoa (Spanje).

iCademy 2013 is geregistreerd bij het KRT voor 4 punten.  
Direct online inschrijven via nvoicursussen.nl (of gebruik-
makend van de QR-code) of schriftelijk middels het 
inschrijfformulier aan de cursusfolder.

iCademy 2013
17 september 2013
Kasteel de Wittenburg · Wassenaar

2013
Dr. Domingo Martín (Es)

Voor wat betreft de communicatie van de chirurg naar de 

verwijzer bestaan idealiter vijf momenten van communicatie:

1 Berichtgeving na het eerste consult

2 Berichtgeving direct na implanteren

3 Berichtgeving na eindbeoordeling als het implantaat 

geosseointegreerd is

4 Berichtgeving als de prothetische fase is voltooid, indien 

dit wordt gedaan door het CBT

5 Berichtgeving na de recall

Binnen de NVOI wordt op dit moment in de algemene richtlijn 

gesproken over de minimale basisset die een chirurg of 

implantoloog aan moet leveren aan de verwijzer na het eerste 

consult. Hieronder worden de volgende zaken geschaard:

• Persoonsgegevens van de patiënt met datum 

 brief en datum consult

• Reden van de verwijzing

• Hulpvraag

• Korte beschrijving van het klinische 

 en röntgenologische onderzoek

• Conclusie

• Behandelplan (stapsgewijs)

• Wat wordt gemaakt en door wie wordt het gemaakt

Daarnaast zou het zinvol zijn om ook aan te geven dat de 

patiënt is voorgelicht over de risico's, de spelregels en de 

kosten (informed consent) en tenslotte zou de patiënt ook 

een kopie moeten ontvangen van de brief.

Na het plaatsen van de implantaten zouden de volgende 

zaken in de berichtgeving naar de verwijzer opgenomen 

moeten worden:

• Verwijzen naar eerdere brief

• Operatieverslag met

 ∙ Datum, naam behandelaar, verslag behandeling

 ∙ Onverwachte bevindingen, materialen met lotnummers

 ∙ Medicatie

• Implantaat

 ∙ Positie, merk, type, lotnummer, 1 of 2fasen behandeling

• Wie maakt de suprastructuur

• Adviezen over de chirurgische en/of prothetische nazorg

Daarnaast zou het zinvol zijn om een eindfoto mee te sturen, 

die kan dienen als de baseline voor het marginale bot, en, 

indien van toepassing, een indicatie wanneer de implantaten 

vrijgelegd gaan worden.

Bij een eventueel bezoek na osseointegratie zou de chirurg of 

implantoloog de volgende zaken moeten opnemen in de brief:

• Verwijzen naar eerdere brief

• Klinische en röntgenologische bevindingen implantaat

• Bevindingen peri-implantaire weefsels

• Röntgenfoto meesturen

• Vermelden wie suprastructuur maakt; indien verwijzer 

zelf de suprastructuur maakt, maar het behandelplan is 

opgesteld door de kaakchirurg, adviezen meesturen:

 ∙ Implantaatpositie

 ∙ Abutmentontwerp

 ∙ Advies over de tijdelijke voorziening

 ∙ Afdruktechniek

 ∙ Abutmentkeuze

 ∙ Materiaalkeuze definitieve restauratie

Wanneer het CBT de suprastructuur vervaardigt, zal na het 

voltooien van de behandeling een brief naar de verwijzer 

gestuurd moeten worden met daarin minimaal:

• Verwijzing naar eerdere brief

• Informatie over de gebruikte materialen, zoals merk en 

type abutments met lotnummer

• Aanwijzingen voor de opvolging, zoals een reinigingsprotocol 

en frequentie van opvolgen

 ∙ Éénmalige controle na 1 jaar door 

  de chirurg of implantoloog

   ˚ Dan pas kan een ondeugdelijke suprastructuur worden

     gesignaleerd

   ˚ Beeld vormen van het botverlies rond de implantaten

   ˚ Betrouwbare evaluatie door de patiënt zelf

 ∙ Op de lange termijn geen controles door de chirurg of

  implantoloog, maar door de eigen tandarts, anders  

 ontstaat een stuwmeer van patiënten met een onredelijke 

 werkdruk als gevolg. Dit terwijl de suprastructuur en 

 mondhygiëne de meeste aandacht opeisen en en die 

 horen juist thuis in de eerstelijnszorg

Joost Frenken en Marco Cune
Communicatie tussen de kaakchirurg en de verwijzer

Bij de communicatie van de verwijzer naar de kaakchirurg of 

implantoloog is het belangrijk dat duidelijk is dat de verwijzer 

hoofdaannemer is en blijft. Het is ook de verwijzer die een 

compleet behandelplan opstelt, dat vervolgens door de 

chirurg wordt geëvalueerd. Het is belangrijk dat de verwijzer 

in het behandelplan aangeeft wat hij of zij verwacht en wie 

waarvoor verantwoordelijk is:

• Suprastructuur

• Nazorg c.q. controle

• Gaat de patiënt nog een keer terug naar de chirurg voor 

nacontrole?

Het probleem met dit protocol ligt bij de edentate patiënt 

zonder huistandarts, deze patiënten worden vaak verwezen 

door de huisarts. Marco stuurt deze patiënten terug met 

de mededeling dat eerst een eigen tandarts gezocht moet 

worden die in staat is een behandelplan op te stellen en die 

een nacontrole kan uitvoeren. Dit houdt in dat de tandarts 

een röntgenfoto kan maken en beoordelen, kan sonderen, 

etc. Als gevolg hiervan zijn mondhygiënisten, huisartsen en 

tandprothetici ongeschikt als verwijzer. 

Bij de communicatie van de kaakchirurg naar de verwijzer 

komen de volgende zaken aan bod:

• De kaakchirurg maakt een behandelplan voor zijn 

werkzaamheden

• Het behandelplan bestaat uit een duidelijk stappenplan met 

de verantwoordelijken per stap

• Indien dit plan afwijkt van het totale behandelplan van 

de verwijzer zal eerst telefonisch of schriftelijk overleg 

gepleegd moeten worden met de verwijzer

• Schriftelijke bevestiging dat de patiënt volledig is 

voorgelicht over het behandelplan

• Begroting van de kosten

In de tweede brief na de operatie komen de volgende zaken 

aan bod:

• Verslag van de operatie en de genezing

• Wanneer men verwacht dat de volgende fase kan 

aanvangen

• Het verdere behandelplan

• Je mag aangeven wat prothetisch wenselijk is, bijvoorbeeld 

een titanium abutment gebruiken in plaats van een goud 

aangegoten abutment en het aanpassen van de occlusie en 

articulatie wanneer een smal implantaat is geplaatst voor 

een enkeltandsvervanging in de molaarstreek.

Marvick Muradin, Roger Polsbroek, 
Márton Vidra, Pieter Schoen, Wim Verhoeven
Controle na implantologie door MKAchirurg

De NVOIrichtlijn stelt dat de MKAchirurg of de implantoloog 

zorg dient te dragen voor goede nazorg door bijvoorbeeld 

röntgenfoto's te maken na 1, 5 en 10 jaar. Uit een 

patiëntonderzoek waaraan 25 patiënten deelnamen, kwam 

naar voren dat patiënten vinden dat de garantie geleverd 

moet worden door de kaakchirurg/implantoloog en/of de 

verwijzend tandarts en tandprotheticus. Niemand noemt in 

dit verband de fabrikant van de implantaten of de abutments. 

Juridisch gezien is degene die de connectie maakt tussen 

implantaat en suprastructuur, en daarmee een nieuw product 

maakt, fabrikant geworden en dus eindverantwoordelijk 

voor het resultaat. Helaas is hier nog weinig jurisprudentie 

over beschikbaar. In de diverse ziekenhuizen worden 

verschillende opvolgingsprotocollen gehanteerd, waarbij de 

grootste verschillen zitten in het wel of niet op controle laten 

komen van de patiënt bij de chirurg en de tijdstippen waarop 

röntgenfoto's worden gemaakt tijdens het behandeltraject. 

In het kader van de kwaliteit wordt geadviseerd om de 

implantolgisch behandelde patient tenminste 1 jaar onder 

controle te houden. Derhalve 1x binnen korte periode na 

plaatsing van de superstructuur en 1 jaar na plaatsing van de 

suprastructuur. Op indicatie kan dit worden uitgebreid naar 

een kortere intervalperiode en verlenging van de followup. 
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Introductie
Geleide botregeneratie of guided bone regeneration 

(GBR) kan als volgt worden gedefinieerd: het toepassen 

van een membraan over een botdefect als barrière tegen 

bindweefselingroei, zodat zich ongestoord nieuw bot in het 

defect kan vormen. Daarnaast dat zorgt het barrièremembraan 

(idealiter) tegelijkertijd voor een ruimte (spacemaintaining) 

waardoor osteogenese in het ingesloten bloedstolsel kan 

plaatsvinden (Figuur 1). 

GBR is een betrouwbare procedure gebleken inzake het 

regenereren van bot in (angulaire) botdefecten in het (voor)

traject van implantologische procedures. Het is tegenwoordig 

zelfs zo dat het toepassen van barrièremembranen ten 

behoeve van het (re)genereren van bot tegelijk met het  

plaatsen van implantaten plaatsvindt. In het verleden zijn 

veschillende biomaterialen toegepast als barrièremembranen. 

Tegenwoordig zijn er 2 soorten barrièremembranen verkrijg

baar: resorbeerbare versus nietresorbeerbare mem branen. 

Hoewel de nietresorbeerbare membranen betere space

maintaining eigenschappen bezitten in vergelijking tot de 

resorbeerbare, is een groot nadeel van de nietresorbeebare 

membranen het feit dat zij verwijderd dienen te worden 

De Nederlandse samenvatting 

in een tweede operatie. Een ander groot nadeel is het 

verhoogde risico op infecties welke in het algemeen leiden 

tot noodzakelijke verwijdering. 

De meeste van de beschikbare resorbeerbare membranen 

zijn of van dierlijke oorsprong of gebaseerd op lactide en 

glycolide polymeren. Eerstgenoemde dragen het risico van de 

overdracht van ziekten van dier naar mens, laatstgenoemde 

zijn berucht om hun zure afbraakproducten en nadelige 

weefselreacties zoals bijvoorbeeld postoperatieve zwelling. 

De ideale eigenschappen voor een barrièremembraan zijn: 

synthetisch materiaal, klinisch goede hanteerbaarheid, goede 

occlusieve en space maintaining eigenschappen en bovenal 

resorbeerbaar zonder schadelijke afbraakproducten.

Wij hebben een nieuw synthetisch resorbeerbaar membraan 

ontwikkeld gebaseerd op poly(trimethyleen carbonaat) 

(PTMC). Poly(trimethyleen carbonaat) is een flexibel bio

com patibel resorbeerbaar polymeer met eigenschappen 

die vergelijkbaar zijn met die van siliconenrubber. 

Poly(trimetheyleen carbonaat) is ‘FDAapproved’ en wordt 

reeds decennia lang in hechtmaterialen verwerkt. 

In een vergelijkende studie werd het PTMC membraan 

vergeleken met de standaard referentie membranen: een 

resorbeer varkenscollageen membraan, Geistlich Bio

Gide, en een nietresorbeerbaar synthetisch geëxpandeerd 

polytetrafluoroethyleen (ePTFE), GoreTex.

Materiaal en Methoden
Voor deze studie werden PTMC membranen met een dikte 

van 0,3 mm ontwikkeld met behulp van een compression

moulding techniek. Vervolgens werden bij 192 ratten critical

size bicorticale  onderkaakdefecten met een diameter van 

5mm aangebracht welke zowel linguaal als buccaal werden 

bedekt met of PTMC membranen, of Geistlich BioGide of 

GoreTex membranen. Ook werd een evenredig deel van de 

onderkaakdefecten niet bedekt met een van de membranen: 

deze groep diende als controle. Twee, 4 en 12 weken na 

implantatie werden dieren geofferd en werd de hoeveelheid 

nieuw gevormd bot kwalitatief en quantitatief geanalyseerd 

door middel van respectievelijk histologie, en micro

radiografie en microCT (Figuur 2 en 3).

Resultaten
In alle dieren werd nieuw bot geregenereerd in de defecten 

(Figuur 4). Na 12 weken werden er gemiddelde percentages 

nieuw gevormd bot gemeten met de microCT van 74%, 71%, 

83% en 33% respectievelijk voor BioGide, PTMC, GoreTex 

en de controle groep. Met behulp van een lineaire regressie 

techniek werd de nieuwbotformatie onder de verschillende 

membranen geanalyseerd over de verschillende tijdstippen: 

m.a.w. er werd niet alleen gekeken naar de verschillen in 

hoeveelheid nieuw gevormd bot onder de verschillende 

membranen, maar ook naar de snelheid waarmee dit 

nieuwe bot werd gevormd. Zowel de hoeveelheid, als de 

snelheid waarmee nieuw bot werd gevormd onder de PTMC 

membranen verschilde niet significant van de hoeveelheden 

gevormd onder referentiemembranen (Figuur 5). 

Microscopische evaluatie van de histologische coupes liet 

zien dat in tegenstelling tot de controle groep er aanzienlijke 

hoeveelheden nieuw bot waren gevormd in de defecten 

bedekt met membranen. Evenals bij het BioGide membraan 

waren er na 4 en 12 weken duidelijk tekenen van resorptie 

van het PTMC membraan aanwezig. De GoreTex membranen 

bleven onveranderd. 

Discussie en conclusie
De resultaten van deze studie laten zien dat het nieuwe 

resorbeerbare PTMC membraan succesvol kan worden 

gebruikt als barrièremembraan voor botregeneratie procedures 

in benige defecten. Gelijkwaardige hoeveelheden nieuw bot 

werden gevormd in vergelijking met de referentiemembranen, 

respectievelijk BioGide en GoreTex. Naast dat het PTMC 

membraan superieure spacemaintaining eigenschappen bezit 

in vergelijking met de BioGide membranen is het bovenal 

een groot voordeel dat het PTMC membraan van synthetische 

origine is en niet hoeft te worden verwijderd tijdens een 

tweede ingreep. Momenteel wordt gewerkt aan een humane 

trial waarin het PTMC membraan wordt toegepast in guided 

bone regeneration procedures.

Guided bone regeneration in rat mandibular defects using resorbable 
poly(trimethylene carbonate) barrier membranes
Acta Biomaterialia 8 (12012) 1422-1429
AC van Leeuwen, JJR Huddleston Slater, PFM Gielkens, JR de Jong, DW Grijpma, RRM Bos, UMC Groningen

Figuur1: concept 
van guided bone 
regeneration met 
behulp van een 
barrièremembraan.

Figuur 2: analyse van botformatie met behulp van micro-radiografie 
in onderkaakdefecten. Een regio of interest met een diameter van 
5.0 mm werd geselecteerd op de plek  waar het originele defect 
aanwezig was. Gebaseerd op verschillen in grijs-waarden werd een 
bot/geen-bot drempelwaarde geselecteerd en toegepast. De 
overgebleven defectoppervlakte werd vervolgens uitgerekend en 
weergegeven als percentage van het totale defectoppervlak.

Figuur 3: Sagittale, coronale en transversale 
micro-CT opnamen van een onderkaakdefect. 
Eerst werd het defect gelocaliseerd. 
Vervolgens werd een 3-dimenionale region of 
interest corresponderend met de originele 
defectgrootte geselecteerd en gesitueerd over 
het originele defect. Daarna werd een voorlaf 
bepaalde bot/geen-bot treshold toegepast. 
Nieuw gevormd bot werd weergegeven als 
percentage van defectsluiting in het originele 
onderkaakdefect.

Figuur 4: Microradiografische röntgenopnamen van de controle en 
membraangroepen op T=0 en 2, 4 en 12 weken. Terwijl de 
membraangroepen vrijwel sluiting van het defect laten zien na 12 
weken, blijft de controlegroep duidelijk achter na 4 en 12 weken.

Figuur 5: Grafische 
weergave van de 
regressie analyse 
van de gemiddelde 
percentages zoals 
gemeten met 
micro-CT en 
microradiografie. 
Gemiddelden en 
standaard deviatie 
zijn weergegeven. 
NB: de afgebeelde 
functies zijn een 
benadering van de 
werkelijkheid, 
aangezien er niet 
daadwerkelijk 
tussen de 
terminatie-
momenten is 
gemeten.

In deze rubriek van het NVOI bulletin geven we een auteur, van een recent gepubliceerd artikel over een onderwerp gerelateerd aan de 
orale implantologie, de mogelijkheid een Nederlandse samenvatting te publiceren. De voorwaarde is wel dat het gaat om een publicatie 
in een vooraanstaand internationaal tijdschrift. Het gehele artikel is na te lezen op het gesloten deel van website van de NVOI.  
U wordt uitgenodigd uw samenvatting aan te leveren.
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Long-Term Stability of Contour Augmentation With Early Implant Place-
ment Following Single Tooth Extraction in the Esthetic Zone A Prospec-
tive, Cross-Sectional Study in 41 Patients With a 5- to 9-Year Follow-Up 
Buser D, Chappuis V, Bornstein MM, Wittneben JG, Frei M, Belser UC.

J Periodontol. 2013, doi:10.1902/jop2013.120735

Introductie In de literatuur is het gelijktijdig toepassen 

van contouraugmentatiemet behulp van Guided Bone  

Regeneration (GBR) bij early implant placement (48 weken 

na extractie) alleen beschreven voor de korte en middellange 

termijn. Doel van deze studie was om te kijken of deze 

methode ook op lange termijn tot goede resultaten leidt.

Methode In deze prospectieve crosssectionele studie werden 

41 patiënten met een implantaatgedragen kroon (Straumann 

Esthetic Plus) twee keer beoordeeld (in 2006 en 2010). 

De klinische, röntgenologische en esthetische (PES/WES) 

parameters verder op beide meetmomenten beoordeeld. 

Verder werd er  in 2010 een CBCTopname gemaakt om de 

dimensie van het buccale bot te kunnen bepalen. 

Resultaten De followup periode varieerde van 5 tot 9 jaar. Alle 

implantaten waren geosseointegreerd en vrij van tekenen van 

periimplantaire infecties tijdens de beide meetmomenten. De 

klinische variabelen waren stabiel op beide meetmomenten 

en de esthetische resultaten waren bevredigend. De PES was 

in 2010 (7,49) licht lager dan in 2006 (7,78), de WES bleef 

stabiel. Bij geen van de implantaten was sprake van recessie 

en de op röntgenfoto’s beoordeelde botniveau’s waren stabiel. 

De gemiddelde dikte van het buccale bot, zoals beoordeeld 

op basis van de CBCTopnames, bedroeg 2,22 mm. Bij 2 

implantaten was de buccale wand echter niet te ontdekken 

op de opnames.  

Conclusie Deze studie laat stabiele harde en zachte peri

implantaire weefsels zien voor alle bestudeerde implantaten. 

De esthetische uitkomsten zijn bevredigend. Het risico op 

recessie van de mucosa is laag bij early placement. Verder 

lijkt contour augmentatie met GBR in 95% van de gevallen 

tot stabiel buccaal bot te leiden.

Yvonne de Waal, UMCG

The impact of cantilevers on biological and technical success outcomes of 
implant-supported fixed partial dentures. A retrospective cohort study
Kim P, Ivanovski S, Latcham N, Mattheos N.

Clin Oral Impl Res 2013, doi: 10.111/clr.12102

Inleiding Cantileverkronen en bruggen kunnen gebruikt 

worden om in gecompromitteerde klinische situaties (te 

weinig bot, te klein diasteem, etc.) extra occlusale eenheden 

te creëren, zonder dat dit leidt tot extra behandelingen en 

bijbehorende kosten (botreconstructies, orthodontie etc.). 

Ten gevolge van het vergroten van het occlusale oppervlak 

en het creëren van een hefboom, brengt het gebruik van 

cantilevers mogelijk wel extra risico’s met zich mee. Doel van 

deze studie was het evalueren van het effect van cantilevers 

op technische en biologische complicaties van implantaat

gedragen vaste prothetische constructies (kronen en bruggen)

Methode Door middel van een retrospectieve analyse 

werden 107 patiënten met 128 cantileverreconstructies op 

132 implantaten vergeleken met 99 patiënten met 144 niet

cantileverreconstructies op 203 implantaten. Er werd onder 

andere gekeken naar de hoeveelheid marginaal botverlies en 

het optreden van technische en biologische complicaties. 

Resultaten De cantilever en nietcantileverreconstructies 

waren respectievelijk gemiddeld 51 en 49 maanden in functie. 

Implantaatoverleving en succes bedroegen respectievelijk 

96,7% en 87.9% voor cantileverreconstructies en 99,5% en 

92,6% voor nietcantilever reconstructies. Er bleken geen 

verschillen in marginaal botverlies tussen beide groepen, 

met uitzonderling van implantaten in het posterieure gebied 

van de onderkaak (cantilevergroep hier significant meer 

botverlies). Onafhankelijk van de aan of afwezigheid van een 

cantilever bleken implantaten met technische complicaties 

ook meer biologische complicaties te vertonen. De lengte van 

de cantileverarm (>8mm) bleek positief gecorreleerd te zijn 

met implantaatverlies, technische complicaties en botverlies 

≥ 1,5 mm.

Conclusie Implantaten kunnen succesvol toegepast worden 

voor het ondersteunen van cantileverkronen en bruggen. 

Het gebruik van lange cantileverarmen is geassocieerd 

met een hogere prevalentie van technische en biologische 

complicaties. Technische en biologische complicaties lijken 

aan elkaar gerelateerd te zijn. 

Yvonne de Waal, UMCG

Crestal bone reactions to immediate implants placed at different levels in 
relation to crestal bone. A pilot study in Foxhound dogs.
J. Calvo-Guirado et al. 

Clinical oral implants research 2013, online early.

Inleiding Implantaten in de esthetische zone worden 

dikwijls subcrestaal geplaatst voor voldoende prothetische 

vrijheid of wanneer op crestaal botniveau onvoldoende 

primaire stabiliteit kan worden verkregen. Het subcrestaal 

plaatsen van een implantaat kan leiden tot meer botverlies 

ten opzichte van crestaal plaatsen. Immers, de implantaat

abutment overgang, die geldt als een potentieel irriterende 

factor, komt onder het marginale bot te liggen. Deze 

dier experimentele studie evalueerde de dimensionele 

veranderingen van het periimplantaire bot en het percentage 

botimplantaat contact (BIC%) bij implantaten geplaatst op of 

onder crestaal botniveau.

Materiaal en methode De onderpremolaren van zes Fox

hound honden werden aan beide zijden geextraheerd. At 

random werden drie implantaten op crestaal niveau geplaatst 

(crestale groep) en drie implantaten subcrestaal (2 mm onder 

het buccale crestale bot; subcrestale groep). De implantaten 

werden geplaatst na opklap van het mucoperiost. Er werd niet 

aanvullend geaugmenteerd. De honden werden na acht en 

twaalf weken opgeofferd. Er werden biopsies genomen voor 

nadere analyse van de dimensionele veranderingen van het 

marginale bot en het BIC%. 

Resultaten Alle implantaten integreerden succesvol vanuit 

klinisch en histologisch perspectief. Het gemiddelde BIC% 

bedroeg na acht en twaalf weken respectievelijk 44.5% 

en 39.5% in de crestale groep en 47.3% en 53.9% in de 

subcrestale groep. Dit verschil was niet significant. Echter, er 

bleek significant minder resorptie van het marginale crestale 

bot in de subcrestale groep, zowel aan de buccale als linguale 

zijde van het implantaat. 

Conclusie Uit deze dierexperimentele studie blijkt dat het 

subcrestaal plaatsen van een implantaat direct na extractie 

niet leidt tot meer verlies van marginaal bot ten opzichte van 

crestaal plaatsen. Er werd juist minder marginaal botverlies 

waargenomen bij de implantaten die subcrestaal werden 

geplaatst. 

Laurens den Hartog, UMCG

Bacterial adhesion on the titanium and zirconia abutment surfaces.
C. do Nascimento et al. 

Clinical oral implants research 2013, online early.

Inleiding Microorganismen vormen een grote bedreiging 

voor het periimplantaire weefsel. Zij kunnen zich hechten 

aan het oppervlak van abutment en implantaat en peri

impantaire ontstekingen veroorzaken. Het materiaal waarvan 

het abutment is vervaardigd, kan van invloed zijn op adhesie 

en kolonisatie van microorganismen. Het kan deze processen 

faciliteren of juist hinderen. Het doel van deze studie was het 

onderzoeken van de biofilm formatie op drie typen abutments, 

te weten: machinaal vervaardigde titanium abutments (MT

abutments, graad 5 titanium), gegoten titanium abutments 

(GTabutments, graad 5 titanium) en zirconia abutments. 

Materiaal en methode Zes gezonde proefpersonen namen 

deel aan de studie. Zij droegen 3 maal een splint voor 24 

uur met verschillende discs. De discs representeerden MT

abutments, GTabutments en zirconia abutments. De splint 

bevatte telkens vier discs: twee discs in het front en twee discs 

in de molaarstreek. Met DNA onderzoekstechnieken (DNA 

checkerboard hybridization) werd de geformeerde biofilm 

onderzocht op soorten en aantallen microorganismen. Er 

konden 38 soorten microorganismen worden onderscheiden. 

Resultaten Op de samples werden zowel pathogene als 

niet pathogene soorten gevonden. Tussen de samples werd 

geen significant verschil gevonden in aantallen F. nucleatum, 

Neisseria mucosa, P. aeruginosa, Peptostreptococcus anaerobios, 

S. aureus, S. gordonii, S. parasanguinis en Tanerella forsythia. 

Voor wat betreft de aantallen van alle andere soorten micro

organismen (waaronder de pathogenen P. gingivalis en A. 

actinomycetemcomitans) werden significante verschillen 

tussen de materialen waargenomen. Op de discs van gegoten 

titanium werden zowel de meeste aantallen als wel de meeste 

soorten microorganismen waargenomen, gevolgd door de 

discs van machinaal bewerkt titanium en zirconia. Er werd 

geen verschil gevonden tussen de discs in het front en in de 

molaarstreek. 

Conclusie Op alle geteste abutment materialen nestelden 

zich microorganismen. De meeste soorten en aantallen 

microorganismen werden waargenomen op het gegoten 

abutment materiaal, gevolgd door machinaal bewerkt 

titanium en zirconia. 

Laurens den Hartog, UMCG

  
N
VO

I 
bu

lle
ti

n 
1 

 m
aa

rt
 2

01
3 

 p
ag

in
a 

25

  
N
VO

I 
bu

lle
ti

n 
1 

 m
aa

rt
 2

01
3 

 p
ag

in
a 

24



•••• CMYK    NVOI Bulletin stramien  2013 #1   C3  ARTDIRECTED VOOR
     © 2013 JanWillemVis@ArtDirected.nl voor NVOI LIBERTAS TEMPLATE

•••• CMYK    NVOI Bulletin stramien  2013 #1   C3  ARTDIRECTED VOOR
     © 2013 JanWillemVis@ArtDirected.nl voor NVOI LIBERTAS TEMPLATE

NVOI colors CMYK RGB Pantone  grijswaarden
  

green 100-00-33-35 00-114-128 322C  85%
orange 00-60-100-00 213-126-28 718C  40%
gray 00-00-00-90 64-64-66 426C  75%
light gray (fc diap version only) 00-00-00-30 197-198-199 CoolGray 4C  -

De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) houdt zich als wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige 
zorgverleners bezig met het bevorderen en verbreiden van de kennis der orale implantologie, het dienstbaar maken van deze 
kennis aan de praktijk, de volksgezondheid en het onderwijs. Onder kundige leiding van de door het bestuur van de NVOI 
aangestelde Commissie Post Academisch Onderwijs Implantologie (PAOI) biedt de vereniging een uitgebreid en up-to-date, 
modulair opgebouwd trainings- en opleidingsprogramma aan. 

Naast dit uitgebreide programma biedt de NVOI tevens het jaarlijkse NVOI Najaarscongres en de tweejaarlijkse Landelijke 
Studiedag Implantologie. Voor uitgebreide cursus- en congresinformatie, kosten en direct online inschrijven kunt u terecht op 
www.nvoicursussen.nl, de individuele cursuswebsites en www.nvoi.nl.

Implantologie Breed Belicht      www.implantologiebreedbelicht.nl
        maak kennis met de klinische mogelijkheden van de implantologie
        voor tandartsen, mondhygiënisten, assistenten en tandtechnici

Implantologie Het Overzicht      www.implantologiehetoverzicht.nl
        hedendaagse implantologie in de dagelijkse praktijk
        voor tandartsen, mondhygiënisten, assistenten en tandtechnici

Implantologie Integraal      www.implantologieintegraal.nl
        implantologie als integraal onderdeel van het totale behandelplan
        workshops voor tandartsen en kaakchirurgen

Implantologie De Verdieping     www.implantologiedeverdieping.nl
        implanteren en prothetiek in de basis als brug naar klinische cursussen
        2-daagse themacursus voor tandartsen en kaakchirurgen

Implantologie Het Fundament      www.implantologiehetfundament.nl
        over bot, botsubstituten en augmentaties
        themacursus voor tandartsen en kaakchirurgen, inclusief hands-on training!

Implantologie Het Vervolg      www.implantologiehetvervolg.nl
        mogelijke complicaties en zorg voor de patiënt in het vervolgtraject
        thematiek voor tandartsen en kaakchirurgen

iCademy     www.icademy2013.nl
        implantologisch denken en handelen op het hoogste niveau
        exclusief voor NVOI geregistreerde erkende implantologen

Voor overige inlichtingen

Congresbureau NVOI • Jolanda Exalto
Postbus 34,   1633 ZG Avenhorn

e   congresbureau@nvoi.nl

  © 2009 Jan Willem Vis / ArtDirected voor NVOI
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NVOI cursus
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Utrecht

www.nvoicursussen.nl 
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NVOI cursus
iCademy 2013
(exclusief voor implantologen)
Datum 17 september 2013
Locatie Kasteel de Wittenburg, Wassenaar
Spreker Domingo Martin
KRT 4 punten
Informatie www.icademy2013.nl

NVOI cursus 
Implantologie Integraal
Locatie Kasteel De Vanenburg, Putten
Datum vrijdag 4 oktober 2013
Docenten Rutger Batenburg, Alwin van Daelen, 
 Ronnie Goené en Prof. dr. Henny Meijer
KRT  6 punten
Informatie www.implantologieintegraal.nl

NVOI Najaarscongres 2013
Locatie TBC
Sprekers Julia Wittneben en  
 Homayoun H. Zadeh,
Datum vrijdag 1 november 2013
KRT  4 punten
Informatie www.nvoicursussen.nl

NVOI Bulletin, 18e jaargang, nummer 1
een uitgave van de NSOI  /  ISSN: 15697118

druk:  Libertas.nl
add. vormgeving:  JanWillemVis@ArtDirected.nl

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.

Redactie:  dr. J.E. Bergsma, dr. K. Heijdenrijk
Postbus 34, 1633 ZG Avenhorn
t  +31 (0)229 54 03 29
f  +31 (0)229 54 34 67
secreatriaat@nvoi.nl

Samenstelling van het bestuur van de NVOI:
dr. J.E. Bergsma  voorzitter

voorzitter@nvoi.nl
Felix Guljé  vice-voorzitter

vicevoorzitter@nvoi.nl
H.J. Santing  penningmeester

secretariaat@nvoi.nl
dr. L. den Hartog  secretaris

secretaris@nvoi.nl
dr. K. Heijdenrijk  lid

secretariaat@nvoi.nl
B.A.J.A. van Oirschot  lid
secretariaat@nvoi.nl 
mevr. drs. I. van de Poll  lid
secretariaat@nvoi.nl

NVOI cursus
Implantologie Het Fundament
(ééndaagse cursus met hands-on training)
Data vrijdag 22 maart 2013
 zaterdag 23 maart 2013
Locatie Kasteel De Vanenburg, Putten
Docenten Prof. dr. Chris ten Bruggenkate, 
 Ronnie Goené, Prof. dr. Henny Meijer 
 en Prof. dr. Gerry Raghoebar.
Kosten  € 745,00
KRT  7 punten
Informatie www.implantologiehetfundament.nl

Sinuselevatie en botaugmentatie 
Data vrijdag 19 april
 vrijdag 24 mei 2013
Locatie Medisch Centrum De Houttuinen,
  Emmeloord
Spreker Drs. B.J. Polder
Cursusduur  1 dag
Kosten  € 795,00
Informatie www.nobelbiocare.com

NVOI lustrumcongres
Staying Integrated
Datum 16 - 19 mei 2013
Locatie Cascais, Portugal
Sprekers Francesco Amato, Bart Beekmans, 
 Chris ten Bruggenkate, João Caramês,
 Lyndon Cooper,  Andrea Mombelli, 
 Eric Santing, Henning Schliephake,
 Frank Schwarz en Eric van Dooren.
KRT / KRM 8 punten
Parallel Alwin van Daelen, Ronnie Goené,
 Prof. dr. Henny Meijer en  
 Prof. dr. Gerry Raghoebar
KRM 4 punten
Informatie www.implantologiehetfundament.nl

NVOI cursus
Implantologie Het Overzicht
Data zaterdag 15 juni 2013
Locatie Grand Hotel Karel V, Utrecht
Docenten Ronnie Goené, Prof. dr. Henny Meijer, 
 Prof. dr. Gerry Raghoebar en 
 Patrica Sweet
Kosten  € 245,00 voor de eerste inschrijving,
 daarna € 220,00, € 195,00 en € 170,00
KRT  5 punten
Informatie www.implantologiehetoverzicht.nl

NVOI cursus  extra cursusdagen
Implantologie Het Fundament
(ééndaagse cursus met hands-on training)
Data vrijdag 13 september 2013
 zaterdag 14 september 
Locatie Kasteel De Vanenburg, Putten
Docenten Prof. dr. Chris ten Bruggenkate, 
 Ronnie Goené, Prof. dr. Henny Meijer 
 en Prof. dr. Gerry Raghoebar.
Kosten  € 745,00 
KRT  7 punten
Informatie www.implantologiehetfundament.nl
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Botiss Biomaterials
The Botiss Bone & Tissue Regeneration (BTR) System: 
Safety, Reliability, Innovation and Esthetics in your hands

Memodent B.V.    
T  +31 (0) 53 430 66 63    E  info@memodent.nl    I  www.memodent.nl    

Events & cursussen
Workshop Botiss BoneRing-technique; the new perspective in augmentation. Referent: Bernhard Giesenhagen 

24 mei 2013 locatie in Nederland volgt

Botiss Bone & Tissue Days 2013  13/14 september 2013 te Bangkok - 26/27 september 2013 te Budapest - 

22/23 november 2013 te Istanbul

Botiss Cadaver Course  26/27 oktober 2014 te Wenen

Het complete GBR/GTR-portfolio onder één dak
Het is algemeen bekend dat geen enkel botopbouw- of soft tissue materiaal geschikt is voor alle 

medische indicaties en biologische situaties. Om in elke situatie het meest optimale eindresultaat te 

bereiken biedt Botiss het BTR systeem: alle benodigde soorten GBR/GTR materialen (bovine, porcine, 

humaan en synthetisch) voor implantologie, parodontologie en kaakchirurgie onder één dak. Alle 

producten worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitseisen en zijn 100% biologisch.

Succesvol en innovatief door Research & Development
Botiss is reeds de nummer 2 leverancier van Europa op het gebied van biomaterialen voor bot- 

en soft tissue regeneratie (BTR) en levert wereldwijd in meer dan 60 landen. Botiss heeft deze 

vooraanstaande positie bereikt door onder andere veel te investeren in R&D en educatie. Dankzij 

onze kennis en het gerenommeerde netwerk van instituten en opinieleiders zijn wij prima in staat 

om u als behandelaar te ondersteunen in de weg naar perfectie.

Interesse gewekt?
Neem contact op met Memodent voor meer informatie. Wij helpen u graag verder. Kijkt u ook eens 

naar onze cursus/event agenda.

Bone & Tissue Regeneration (BTR) System

Belangrijke factoren bij de 
keuze van type biomateriaal
• Gewenste integratietijd

• Volumestabiliteit 

• Resorptie-eigenschappen

• Barrièretijd / -functie van membraan

• Handling van de materialen

• Patiëntvoorkeuren 

• Kostenaspecten 

Zoals bekend kan het meest ideale materiaal 

per casus, per patiënt anders zijn. Daarom 

staat het complete Botiss BTR (Bone & Tissue 

Regeneration) systeem ter beschikking.
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