


D E  E S T H E T I E K  V A N  G U M S  C E N T R A A L



Mijn eerste voorwoord als voorzitter, kersvers na het 

lustrum in Cascais. Wat een geweldige ervaring: goede 

voordrachten en waardevolle interactie tussen collega's 

in een ontspannen omgeving. Met last but not least een 

onvergetelijk feest. De PAOI-commissie heeft met dit 

alles een enorme prestatie geleverd.

Direct daarna heb ik het stokje overgenomen van 

Eelco Bergsma. Sinds 2004 heeft Eelco in het bestuur 

gezeten, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. Hij 

heeft daarbij een kwaliteitsslag gemaakt met een aantal 

belangrijke wapenfeiten. Zo zijn onder zijn leiding 

algemene richtlijnen implantologie, striktere eisen 

erkenning implantoloog en een reorganisatie in een 

vereniging en een stichting ingevoerd.

Gelukkig blijft hij betrokken bij de ontwikkeling van 

richtlijnen in de Kamer Mondzorg en als voorzitter van 

het stichtingsbestuur.

Wetenschappelijk blijft de NVOI aan de weg timmeren 

door relevant implantologisch onderzoek te stimuleren. 

Dit heeft onder andere geresulteerd in het eerste 

stipendium voor de 'pilot-study of de DNA profile of 

microbiotica associated with peri-implantitis' van Peter 

Gooris en Jan Kluytmans. De uitreiking vond plaats in 

Cascais.

Ook in dit bulletin het promotieverslag van Wim Slot, 

die met zijn proefschrift het aantal implantaten onder 

de overkappingsprothese in de bovenkaak onder de 

loep neemt.

De zomerperiode nadert en iedereen hunkert naar zon. 

Wat de NVOI betreft ziet het jaar er nog zonnig uit. De 

iCademy en het najaarscongres staan op de rails en de 

cursussen draaien volop.

Kortom de NVOI bruist en ik heb er zin in!

Felix Guljé  voorzitter NVOI
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Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat de stabiliteit en 

retentie van een overkappingsprothese in de onderkaak sterk 

kan worden verbeterd door een combinatie van implantaten 

met een staaf-suprastructuur. Dit lijkt ook te gelden voor 

een overkappingsprothese op implantaten in de bovenkaak. 

Bovendien kan met een overkappingsprothese op implantaten 

een goede spraak en esthetiek worden verkregen en kan de 

suprastructuur ook zo worden vervaardigd dat deze goed 

is te reinigen. Echter het optimale behandelconcept van 

hoeveel en waar implantaten in de edentate bovenkaak 

geplaatst moeten worden om voldoende houvast en 

retentie aan de overkappingsprothese te geven, zonder de 

implantaten te overbelasten, is in de wetenschappelijke 

literatuur nog niet beschreven. Verder is het onduidelijk 

hoe de overkappingsprothese in de bovenkaak vorm 

gegeven dient te worden. Derhalve was het primaire doel 

van het onderhavige promotieonderzoek te onderzoeken 

of een overkappingsprothese op 4 implantaten net zo goed 

functioneert als een overkappingsprothese op 6 implantaten. 

Daarnaast werd onderzocht wat de ideale plaats van de 

implantaten in de bovenkaak was, in het bijzonder of de 

implantaten in het voorste gedeelte of de zijdelingse delen 

van de bovenkaak moeten worden geplaatst. De uitkomst 

parameters waren de overleving van de implantaten, de 

overleving van de overkappingsprothese, de plaque-index, 

de conditie van de peri-implantaire mucosa, de pocketdiepte 

ter plaatse van de implantaten, de veranderingen in de peri-

implantaire bothoogte en de tevredenheid van de patiënten. 

In het eerste deel van dit promotie onderzoek wordt 

een systematische literatuurstudie beschreven van het 

behandelingsresultaat betreffende edentate patiënten met 

een overkappingsprothese op implantaten in de bovenkaak. 

Beoordeeld werden de overleving van de implantaten en de 

overkappingsprothese, de conditie van de peri-implantaire 

mucosa en de veranderingen in het niveau van het peri-

implantaire bot. De evaluatieperiode van de geïncludeerde 

onderzoeken was minimaal 1 jaar (hoofdstuk 2). De literatuur 

werd doorzocht met behulp van de internet zoekmachines 

MEDLINE (1950-augustus 2009), EMBASE (1966-augustus 

2009) en Central (1800-augustus 2009). Twee onderzoekers 

beoordeelden onafhankelijk van elkaar de artikelen. Van de 

147 primair geselecteerde artikelen, voldeden 31 studies aan 

de opgestelde criteria. Een meta-analyse toonde aan dat de 

1-jaars implantaatoverleving 98,2% per jaar was in het geval 

van zes implantaten in de bovenkaak in combinatie met een 

staaf-suprastructuur, 96,3% in geval van vier implantaten in 

combinatie met ofwel een staaf-suprastructuur en 95,2% in 

geval van vier of minder implantaten in combinatie met een 

knopverankering. Geconcludeerd werd dat de overlevingskans 

van de implantaten voor elk van deze behandelopties ten 

minste 95%. Verder werd geconcludeerd dat de behandeloptie 

van een overkappingsprothese op implantaten in de bovenkaak 

op zes tandheelkundige implantaten, die zijn verbonden met 

een staaf-suprastructuur de meest succesvolle behandeling is, 

met betrekking tot de overleving van de implantaten en de 

overkappingsprothese. Deze behandeloptie werd op de voet 

gevolgd door vier implantaten en met een staaf-suprastructuur 

en vier of minder implantaten met een knopverankering.

In het tweede deel van dit promotieonderzoek lag de 

nadruk van het onderzoek op de behandeluitkomst van een 

overkappingsprothese op vier of zes implantaten in combinatie 

met een staaf-suprastructuur en overkappingsprothese. 

  
N
V
O
I 
b
u
ll
e
ti

n
 2

  
ju

n
i 
2
0
1
3
  

p
a
g
in

a
 4



De doelstelling van de in hoofdstuk 3 beschreven 

gerandomiseerde klinische studie was het vergelijken van 

het resultaat van de behandeling van de tandeloze bovenkaak 

met vier of zes implantaten in het voorste gedeelte van de 

bovenkaak in combinatie met een staaf-suprastructuur en een 

overkappingsprothese gedurende een evaluatie periode van 1 

jaar (figuur 1a-1d). Vijftig edentate patiënten met gebrek aan 

retentie en stabiliteit van het de prothese in de bovenkaak 

en met voldoende bot volume om implantaten te plaatsen in 

het voorste gedeelte van de bovenkaak werden geselecteerd. 

Het lot besliste of de patiënten werden toegewezen aan de 

groep met vier of zes implantaten. De implantaatoverleving, 

de overleving van de overkappingsprothese, klinische 

scores (plaquescore, bloeding van de gingiva bij sonderen, 

aanwezigheid van tandsteen en pocketdiepte), veranderingen 

in de peri-implantaire bothoogte en patiënttevredenheid 

werden beoordeeld. Negenenveertig patiënten (één patiënt 

overleed gedurende het eerste jaar) voltooiden de evaluatie 

periode van één jaar. Na 1 jaar was de implantaat overleving 

100% in de groep met vier implantaten en 99,3% in de 

groep met zes groep implantaten (1 implantaat was verloren 

gegaan). De overleving van de overkappingsprothese was 

100% in beide groepen. De klinische scores waren laag 

(een lage score is gunstig) en er bestond geen significant 

verschil tussen de groepen. De gemiddelde marginale bot 

resorptie was 0,24±0,32 mm 0,25±0,29 mm in de groep met 

respectievelijk vier en zes implantaten. De tevredenheid van 

de patiënten was in beide groepen even sterk verbeterd. 

De vraag is gesteld of vier implantaten voldoende zijn ter 

ondersteuning en verankering van een overkappingsprothese 

met een staaf-suprastructuur in het voorste gedeelte van de 

bovenkaak. Deze vraag kan positief worden beantwoord  u 

Fig. 1a

Fig. 1c

Fig. 1b

Fig. 1d
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wanneer er voldoende bot in het voorste gedeelte van de 

bovenkaak aanwezig is en er bovendien voldoende ruimte 

is voor het aanbrengen van een staaf-suprastructuur in 

combinatie met een overkappingsprothese. Een belangrijk 

voordeel van het plaatsen van implantaten in het voorste 

gedeelte van de bovenkaak ten opzichte van het plaatsen van 

implantaten in de zijdelingse delen van de bovenkaak is dat 

deze behandeling minder tijd vergt en de nabezwaren voor 

de patiënt veelal geringer zijn. Een belangrijk probleem bij 

het plaatsen van implantaten in de zijdelingse delen van 

de edentate bovenkaak is immers dat vaak het botvolume 

onvoldoende is op de plaats waar men de implantaten wil 

plaatsen en derhalve vaak een afzonderlijke operatie nodig 

is om het benodigde bot aan te brengen. Meestal wordt 

hiervoor bot van de bekkenkam gebruikt waardoor de patiënt 

moet worden opgenomen in een ziekenhuis, de patiënt 

meer nabezwaren heeft (het lopen is de eerste weken na de 

operatie vaak pijnlijk). Bovendien brengt deze ingreep meer 

kosten met zich mee. Een ander voordeel is dat implantaten 

in het voorste gedeelte van de bovenkaak beter toegankelijk 

zijn voor de patiënt met als mogelijk gevolg een betere 

mondhygiëne. 

De doelstelling van de in hoofdstuk 4 beschreven 

gerandomiseerde klinische studie was het vergelijken van 

het resultaat van de behandeling van de edentate bovenkaak 

met vier of zes implantaten in de zijdelingse delen van de 

bovenkaak in combinatie met een staaf-suprastructuur en 

een overkappingsprothese gedurende een evaluatie periode 

van 1 jaar (figuur 2a-2d). Zesenzestig edentate patiënten 

met een ontoereikend botvolume in de bovenkaak voor het 

plaatsen van implantaten werden gevraagd om deel te nemen 

aan dit onderzoek. Het lot besliste of de patiënten werden 

Fig. 2a Fig. 2c

Fig. 2b Fig. 2d

toegewezen aan de groep met vier of met zes implantaten. 

Bij alle patiënten werd voorafgaande aan de ingreep waarbij 

de implantaten werden geplaatst een verhoging van de 

sinusbodem uitgevoerd met bot geoogst van de bekkenkam. 

Vier of zes implantaten werden na een genezingsperiode 

van 3 maanden aangebracht in de zijdelingse delen (twee 

of drie aan iedere zijde) van de bovenkaak. Drie maanden 

na het aanbrengen van de implantaten werd begonnen met 

het vervaardigen van de overkappingsprothese in combinatie 

met een staaf-suprastructuur. De implantaatoverleving, de 

overleving van de overkappingsprothese, de plaquescore, de 

conditie van de peri-implantaire mucosa, de pocketdiepte, 

veranderingen in de peri-implantaire bothoogte en de 

patiënttevredenheid werden beoordeeld. Alle patiënten 

voltooiden de evaluatie periode van 1 jaar. Na een functionele 

periode van 1 jaar was de implantaat overleving 100% in de 

groep met vier implantaten en 99,5% in de groep met zes 

groep implantaten (1 implantaat was verloren gegaan). De 

overleving van de overkappingsprothese was 100% in beide 

groepen. De klinische scores waren laag en er bestonden geen 

significante verschillen tussen de groepen. De peri-implantaire 

bot resorptie bedroeg 0,35±0,31 mm in de groep met 4 

implantaten en 0,46±0,34 mm in de groep met zes implantaten. 

De tevredenheid van de patiënten was in beide groepen 

aanzienlijk verbeterd en verschilde niet tussen de groepen. 

Omdat de behandelresultaten van een overkappingsprothese 

in combinatie met een staaf-suprastructuur op vier implantaten 

vergelijkbaar waren met die van een overkappingsprothese 

in combinatie met een staaf-suprastructuur op zes 

implantaten in de zijdelingse delen van de bovenkaak, is 

ook hier de vraag of vier implantaten voldoende zijn voor 

een overkappingsprothese op implantaten. Voorts wordt op 
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Fig. 3a Fig. 3c

Fig. 3b Fig. 3d

grond van de resultaten, beschreven in hoofdstukken 3 en 4 

voorgesteld om, zolang er nog geen duidelijke richtlijnen zijn 

ten aanzien van de plaats van de implantaten bij de behandeling 

van de edentate bovenkaak, te kiezen voor vier implantaten in 

combinatie met een staaf-suprastructuur als er voldoende bot 

in het voorste gedeelte van de bovenkaak in combinatie met 

voldoende ruimte voor de overkappingsprothese en een staaf-

suprastructuur is. Deze ingreep heeft de kortste behandelduur 

en kent de minste nabezwaren. Bij veel patiënten en in het 

bijzonder bij patiënten die reeds lang edentaat zijn, is door 

resorptie het beschikbare botvolume in het voorste deel van 

de bovenkaak vaak onvoldoende. Bij deze patiënten moeten 

de implantaten in de zijdelingse delen van de bovenkaak 

worden aangebracht, vaak in combinatie met een verhoging 

van de bodem van de neusbijholte met een bottransplantaat. 

In het derde deel van dit proefschrift (hoofdstuk 5) wordt 

een prospectief beschreven naar het behandelresultaat van 

overkappingsprothesen in combinatie met zes implantaten 

in de bovenkaak en een (gedeeltelijk) betande onderkaak 

(figuur 3a-3d). De duur van het onderzoek was 1 jaar. Vijftig 

patiënten werden behandeld met een overkappingsprothese 

in de bovenkaak in combinatie met een staaf-suprastructuur. 

Bij 25 patiënten werden zes implantaten geplaatst in het 

voorste gedeelte van de bovenkaak en bij 25 patiënten zes 

implantaten (drie aan iedere zijde) in de zijdelingse delen 

van de bovenkaak. De implantaatoverleving, de overleving 

van de overkappingsprothese, de plaquescore, toestand van 

de peri-implantaire mucosa, pocketdiepte, veranderingen 

in de peri-implantaire bothoogte en de patiënttevredenheid 

werden beoordeeld. De 1-jaars implantaatoverleving bedroeg 

98% (3 implantaten verloren in 2 patiënten) in de groep met 

implantaten in het voorste gedeelte en 99,3% (1 implantaat 

verloren) voor patiënten met implantaten in de zijdelingse 

delen van de bovenkaak. Het peri-implantair bot verlies 

gemeten op de röntgenfoto bedroeg 0,22±0,29 en 0,50±0,68 

mm ter plaatse van respectievelijk de implantaten in het 

voorste deel en in de zijdelingse delen van de bovenkaak. 

De scores betreffende plaque, de conditie van de mucosa, de 

pocketdiepte en aanwezigheid van tandsteen waren laag en de 

patiënttevredenheid was hoog, en verschilde niet significant 

tussen de groepen. 

Het resultaat van de in dit hoofdstuk beschreven behandeling 

is zeer veelbelovend wanneer in ogenschouw wordt genomen 

dat een betande onderkaak welliswaar geen contra-indicatie 

is voor het aanbrengen van implantaten, maar wel als 

risicofactor voor implantaatverlies wordt aangemerkt in 

combinatie met een overkappingsprothese op implantaten in 

de bovenkaak. De grote kracht van de kauwspieren en de 

schadelijke laterale krachten die op de implantaten worden 

uitgeoefend als gevolg van een minder ideaal occlusie 

concept worden namelijk als risicofactoren gezien. Om dit 

risico te beheersen wordt vaak het bilateraal gebalanceerde 

occlusieconcept van een volledige conventionele prothese 

gebruikt bij de vervaardiging van een overkappingsprothese 

op implantaten. In het geval van natuurlijke gebitselementen 

in de betande onderkaak is dit vaak niet mogelijk, omdat de 

occlusie is ingegeven door de anatomische vorm en (soms 

minder ideale) positie van de natuurlijke gebitselementen. 

Aangeraden wordt de occlusie zo aan te passen dat deze 

comfortabel is voor de patiënt.

In het vierde deel van dit proefschrift (hoofdstuk 6) wordt 

verslag gedaan van de behandeling van een volledig edentate  u 
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patiënt waarbij een overkappingsprothese op implantaten 

wordt vervaardigd (figuur 4a-4i). Bij deze edentate patiënt 

werd een sinus bodem elevatie procedure uitgevoerd met 

bot afkomstig uit de bekkenkam. Na een genezingsperiode 

van drie maanden werden vier implantaten geplaatst in de 

zijdelingse delen (twee aan iedere zijde) van de bovenkaak 

gevolgd door de vervaardiging van een overkappingsprothese 

met een staaf-suprastructuur. De technische procedure voor 

vervaardiging van een verstevigingsframe van cobalt-chroom 

waaraan de clips worden bevestigd, wordt beschreven. Het 

verstevigingsframe wordt vervolgens in het acryl van de 

overkappingsprothese geïntegreerd. Het voordeel van deze 

procedure is een overkappingsprothese met minder breuk en 

minder retentie verlies van de clips.

In het laatste deel van dit proefschrift worden de 

belangrijkste onderzoeksresultaten besproken en worden 

algemene conclusies getrokken (hoofdstuk 7). Zowel 

vier als zes tandheelkundige implantaten geplaatst in het 

voorste gedeelte of in de zijdelingse delen van de edentate 

bovenkaak, verbonden met een staaf-suprastructuur, 

vormen een goede basis voor de retentie ondersteuning 

van overkappingsprothese in de bovenkaak, gemeten na 

een functionele periode van 1 jaar (hoofdstukken 3 en 4). 

Deze uitkomsten komen overeen met de resultaten van de in 

hoofdstuk 2 beschreven systematische literatuurstudie Ook 

bij patiënten met natuurlijke gebitselementen in de onderkaak 

waren de uitkomsten van de peri-implantaire parameters en 

de tevredenheid van de patiënten vergelijkbaar voor wat 

betreft de overkappingsprothese in combinatie met een staaf-

suprastructuur op zes implantaten in het voorste gedeelte 

of in de zijdelingse delen van de bovenkaak (hoofdstuk 5). 

Fig. 4a Fig. 4c

Fig. 4dFig. 4b

Fig. 4f

Fig. 4h

Fig. 4g

Fig. 4i
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M.a.w. bij de behandeling van een patiënt met problemen 

betreffende gebrek aan retentie en stabiliteit van de prothese 

in de bovenkaak of bij een patiënt die problemen ervaart ten 

gevolge van de gehemelte plaat van de prothese, moet eerst 

de oorsprong van het probleem zorgvuldig worden bestudeerd 

en geëvalueerd. Wanneer vervolgens wordt besloten tot 

de plaatsing van implantaten ter retentie en ondersteuning 

van een overkappingsprothese, moet worden beoordeeld 

of de plaatsing van implantaten in het voorste gedeelte van 

de bovenkaak mogelijk is. Een dergelijke behandeling zorgt 

voor een kortere behandelduur en minder nabezwaren in 

vergelijking met het plaatsen van implantaten in de zijdelingse 

delen van de bovenkaak, wanneer deze wordt voorafgegaan 

door een operatieve vergroting van het botvolume in de 

bovenkaak met bot verkregen uit de bekkenkam. Voorts is 

de verwachting dat de plaatsing van vier implantaten, waarop 

een staaf-suprastructuur wordt vervaardigd, de voorkeur 

zal genieten boven het plaatsen van zes implantaten vanuit 

een perspectief van nabezwaren, prothetische procedure 

en kosteneffectiviteit. Echter voor een definitieve conclusie 

zal er verder onderzoek naar deze aanname gedaan moeten 

worden. 

Afsluitend moet worden opgemerkt dat de resultaten van de 

in dit proefschrift beschreven onderzoeken berusten op een 

evaluatieperiode van 1 jaar. Voor definitieve conclusies is een 

langere evaluatie periode nodig n

U kunt een PDF van het proefschrift downloaden gebruikmakend 

van de QR-code of van de volgende link:

http://irs.ub.rug.nl/ppn/356097382

Dr. Wim Slot is als tandarts afgestudeerd aan de universiteit 

van Groningen in 1991. Daarna was hij verbonden aan de 

afdeling Kaakchirurgie van het Universitair Medisch Centrum 

Groningen (UMCG), waar hij opgeleid werd in de dento-

alveolaire chirurgie. 

Sinds 1997 is hij verbonden aan het Centrum voor 

Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) onderdeel van 

het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), waar 

hij dento-alveolaire chirurgie en implantologie doceert.

Hij is als implantoloog erkend door de Nederlandse 

vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).

Van 1999 tot 2008 is hij als klinisch onderwijscoördi-nator 

verantwoordelijk geweest voor het onderwijs op de kliniek. 

Ook was Slot lid van de projectgroep T21 met de opdracht: 

'Het ontwikkelen van een nieuw curriculum voor de 

opleiding tot tandarts'.

In april 2013 promoveerde hij op een proefschrift met als 

onderwerp: 'Implant-supported maxillary overdentures.'

Fig. 4e
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Middels een live-stream verbinding met Amsterdam tijdens 

het lustrumcongres overhandigt voorzitter Guljé namens het 

Stependiumfonds een cheque van € 15.000 aan de heren 

Goorts en Kluytmans voor hun uitverkoren onderzoek.

Na vele jaren van tandheelkundige implantaatbehandelingen 

wordt er in toenemende mate onderzoek verricht naar de 

oorzaak en de behandeling van peri-implantitis. Inmiddels 

varieert de geschatte incidentie van peri-implantitis volgens 

de literatuur tussen de 5- en 40%.

Uiteindelijk kan peri-implantitis leiden tot implantaatverlies 

indien geen adequate behandeling wordt uitgevoerd. 

Ten aanzien van het type behandeling bestaan nog vele 

controversen. Dit wordt veroorzaakt door onvoldoende 

inzicht in de pathogenese van peri-implantitis. Sinds vele jaren 

bestaat het dogma dat peri-implantitis veroorzaakt wordt door 

parodontaal gerelateerde bacteriën en dat de pathogenese 

van peri-implantitis dus niet wezenlijk verschilt van de 

pathogenese van periodontitis. De standaard kweek voor peri-

implantitis is daarom identiek aan de kweek voor periodontitis. 

Echter het standaard behandelprotocol bij periodontitis lijkt 

minder effectief voor de behandeling van peri-implantitis 

terwijl de aan- dan wel afwezigheid van paro-gerelateerde 

microflora slechts een matig voorspellende factor blijkt voor 

het ontwikkelen van peri-implantitis. Recent onderzoek, 

waarbij gebruik gemaakt wordt van 'pyrosequencing' heeft 

aangetoond dat de peri-implantaat flora rond zowel gezonde 

als geïnfecteerde implantaten aanzienlijk kan verschillen 

van de flora van een gezonde mond en patiënten met 

periodontitis. Aanvullend onderzoek is nodig om de exacte 

compositie van de verscheidenheid aan flora te bepalen zodat 

een gedifferentieerde behandeloptie kan worden aangeboden 

met het ultieme doel de voorspelbaarheid van de behandeling 

van peri-implantitis te vergroten.

Daarnaast kan een risicoprofiel worden geschetst, wat 

inhoudt dat vroeg in de pre-operatieve fase het risico op het 

ontwikkelen van peri-implantitis middels bacteriële analyse 

kan worden berekend en, indien noodzakelijk het risico kan 

worden verminderd middels individueel afgestemde therapie. 

Het grote voordeel van de DNA-techniek gebruikt in deze 

studie is een aanzienlijke kostenreductie en snelle resultaten 

in vergelijking met de 'pyrosequencing' techniek zodat gebruik 

toegankelijker wordt voor een groter publiek. Uiteindelijk zal 

dit resulteren in een substantiële kostenreductie voor zowel 

patiënten als verzekeraars.

De studie zelf heeft als doel de verschillende microbiële 

flora in de sulcus rond gezonde implantaten en implantaten 

met peri-implantitis met behulp van DNA profiel-analyse 

in kaart te brengen om uiteindelijk te komen tot een 

efficiënte en kosteneffectieve behandelmethode enerzijds 

en een risicoprofielanalyse anderzijds. Daarnaast zal de 

verscheidenheid aan flora bij peri-implantitis worden 

vergeleken met de flora bij periodontitis. 

In deze pilot study zal de studie populatie bestaan uit vier 

groepen met in iedere groep 5 patiënten; 3 kweken zullen 

worden afgenomen per patiënt, dit inclusief een kweek van 

de wangmucosa ter bepaling van het risicoprofiel.

Groep 1 Gezonde dentitie zonder implantaten

Groep 2 Gezonde dentitie met implantaten zonder peri-implantitis

Groep 3 Dentitie met periodontitis

Groep 4 Dentitie met implantaten met peri-implantitis

dr. P.J.J. Gooris, prof. dr. J. Kluytmans n

Eerste NVOI Stipendium voor Pilot study naar het DNA-profiel

  van de microbiële flora bij patiënten met peri-implantitis
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Homa Zadeh (USA)

gastspreker op No Gums No Glory

NVOI najaarscongres 2013

1 november 2013, Hilton Hotel Amsterdam
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Noteer alvast in uw agenda*: vrijdag 1 november, het  NVOI najaarscongres 2013. In het vertrouwde Amsterdam Hilton 

Hotel betreden die dag twee gerenommeerde internationale sprekers het podium. Onder de noemer No Gums, No Glory 

staat de esthetiek van de peri-implantaire mucosa centraal.

   een introductie door de congresorganisatie

Voor implantologie in de esthetische zone geldt: no guts no 

glory, no gums no glory. Voor een glorieus resultaat moet 

men soms risico's nemen of de moed hebben een nieuwe 

techniek uit te voeren. Het resultaat van de behandeling 

wordt voor een groot deel bepaald door het uiterlijk van 

de peri-implantaire mucosa. Men kan pas zegevieren als de 

mucosa in harmonie is met het tandvlees van de omliggende 

dentitie.

Homa Zadeh

Vanuit de Universiteit van Southern California ontvangen 

wij Homa Zadeh, associate professor en hoofd van de post-

doctorale parodontologie opleiding. In twee sessies belicht 

deze welbespraakte Amerikaan chirurgische aspecten van 

de implantologie, met als uitganspunt het verkrijgen van een 

optimaal esthetisch resultaat. 

Transitioning of Teeth to Implants: 

Biological, Surgical and Prosthetic Determinants of Success

In the transitioning of teeth to implants, a number of critical 

risk factors have to be assessed. Dozens of decisions have 

to be made by clinicians based on site characteristics, such 

as the presence and thickness of the facial plate. Material 

selected, including implant macro and micro design can affect 

the outcome. Moreover, the protocol utilized such as implant 

position, whether to graft the horizontal gap between socket 

and implant, augment the soft tissue or provisionalize the 

implant are important to the final outcome. 

The presentation will provide the biologic rationale with 

scientific evidence, as well outline clinical guidelines for 

replacement of teeth with implants. 

Vestibular Incision Subperiosteal Tunnel Access (VISTA) 

for soft tissue augmentation around teeth and implants

A variety of soft tissue augmentation procedures have been 

employed for treatment of gingival recession defects, as 

well as for augmentation of soft tissue deficiencies around 

implants. Current techniques have a number of limitations. 

This presentation introduces a novel, minimally invasive 

approach, referred to as “vestibular incision subperiosteal 

tunnel access” (VISTA), as well as a method for stabilizing 

mucosal margins to achieve optimal coronal positioning. 

The rationale and technique of VISTA will be presented and 

illustrated with clinical cases. 

Julia-Gabriela Wittneben

Onze tweede gastspreker is Julia-Gabriela Wittneben, 

assistant professor op de afdeling 'fixed prosthetics' van de 

universiteit van Bern. Wittneben volgde een 3-jarige post-

doctorale opleiding tot prothetist aan de universiteit van 

Harvard. Zij behandelt de implantologie vanuit prothetisch 

perspectief. De rol van de tijdelijke kroon op weg naar het 

eindresultaat komt onder meer ter sprake. 

Provisionalization and Soft Tissue Conditioning 

with Implants in the Esthetic Zone

The expectations of achieving a successful functional and 

esthetic outcome have been raised with the evolution of 

implant designs, prosthetic components and dental materials. 

Even after a successful surgical approach, the prosthodontic 

finalization remains challenging. This lecture will focus on 

the prosthetic phase of implant dentistry before finalization: 

loading protocols and the provisional phases including soft  u
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n v o i c u r s u s s e n . n l

IMPLANTOLOGIE HET FUNDAMENT
1313 enn 1441 ssepptetembmberr 22001133
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 !

extra cursusdagen

D E  E S T H E T I E K  V A N  G U M S  C E N T R A A L

tissue conditioning with fixed implant supported provisionals 

in the esthetic zone will be presented. 

Prosthetic Aspects of 

Implant Restorations in the Esthetic Zone

The overall focus will remain on the finalization of the 

prosthetic phase of dental implants; more specifically, the 

selection of implant abutments in the esthetic zone and the 

evidence concerning retention type (screw versus cement) 

will be presented. All aspects of the lecture will be presented 

with the background of contemporary literature.

Met beide sprekers meent het bestuur van de NVOI u een 

boeiend programma te kunnen aanbieden, vol met tips en 

tricks voor in de praktijk. We zien u dan ook graag op vrijdag 

1 november in het Hilton Amsterdam. 

Have the guts to come and glory!

Registreren

Voor meer gedetailleerde congres- en sprekersinformatie, het 

dagprogramma en direct online inschrijven (nu met 50 euro 

korting!), ga naar nogumsnoglory.nl.  n



Julia-Gabriela Wittneben (CH)

gastspreker op No Gums No Glory

NVOI najaarscongres 2013

1 november 2013, Hilton Hotel Amsterdam
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De komende periode heb ik de eer de NVOI te mogen 

vertegenwoordigen. Implantologie is vele jaren geleden 

voorzichtig in mijn algemene praktijk ingevoerd en 

heeft zich snel als fulltime werkzaamheid ontwikkeld. 

De vooruitgang in techniek en toepassing is erg snel 

gegaan. Mede daardoor heeft de implantologie (inter)

nationaal een ongekende vlucht gemaakt, die momenteel 

op nationaal niveau kritisch wordt gevolgd.

Als wetenschappelijke vereniging de taak om evidence 

based de groeiende importantie van dit vakgebied helder 

te maken. Of indien ontbrekend dat middels onderzoek 

te stimuleren. De richtlijnen implantologie zijn dan ook 

belangrijke handvatten van ons handelen. Duidelijk voor de 

professional maar ook transparant voor de zorgvrager en zijn 

geldverstrekker. 

Maar zo eenvoudig blijkt het niet te zijn. De verzeke-

ringsmaatschappijen stellen zich steeds meer op als 

tegenpartij van de verleners van tandheelkundige zorg. Het 

stigmatiseren van de gehele tandheelkundige beroepsgroep 

in de media is ronduit ergerlijk en vraagt om gezamenlijk 

optrekken. Helaas wijzen enkele collega wetenschappelijke 

verenigingen in het Tandartsenblad ongevraagd en 

ongemotiveerd naar implantologie als te slachtofferen partij, 

in de hoop hiermee zelf de kaasschaaf van de verzekeraars 

te ontlopen. 

De NVOI zal blijven werken aan richtlijnen en actief 

participeren in de kamer Mondzorg ter ontwikkeling van 

tandheelkundige protocollen. Onderbouwde argumentatie 

is meer dan ooit nodig om de positie van ons vakgebied te 

behouden. Het Post Academisch Onderwijs Implantologie als 

pijler van onze weten-schappelijke vereniging staat als een 

huis en zal dynamisch moeten blijven op inhoud, vraag en 

wijze van aanbod. E-learning zal tot één van mogelijkheden 

gaan behoren.

De chirurgische kant van de implantologie heeft de 

afgelopen jaren de belangrijkste focus gekregen en als 

tandarts algemeen practicus vind ik het prothetische aspect 

minstens zo belangrijk. De duurzaamheid van een implantaat 

wordt naar mijn mening mede bepaald door de biologische 

acceptatie van de meso-en suprastructuur. Veel (de meeste?) 

peri-implantitis kan zo voorkomen worden. Daarom zal de 

focus ook op de prothetiek komen te liggen met daarbij 

eveneens op te stellen richtlijnen. Samenwerking met de 

restauratieve wetenschappelijke verenigingen is daarbij 

afgesproken.

Wat betreft mogelijke bezuinigingen zal het bestuur gebruik 

maken van haar netwerk en gevraagd of ongevraagd het 

belang van de toegankelijkheid van de implantologische 

voorzieningen evidence based verdedigen. 

Leden worden wat dat betreft uitgenodigd om ook hun 

netwerk te benutten en gezamenlijk met het bestuur op te 

trekken.

Ik sta altijd open voor suggesties.

Felix Guljé
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Cascais: pittoresk decor voor een enerverend verjaardagsfeest!
30 jaar NVOI. Een volwassen vereniging, in de bloei van haar leven, met nog een mooie toekomst voor de boeg. 
Reden voor een feestelijk lustrumcongres op een mooie (zonnige) locatie ergens in Europa. Vijf jaar na de 
succesvolle lustrumviering op Malta, zou nu de chique badplaats Cascais in Portugal het toneel vormen voor dit 
spektakel. De verwachtingen waren hooggespannen…

    reisvslag door Yvonne de Waal / foto's van Michiel  Nijland

Donderdag 16 mei 2013. Om 9.00 uur vertrekken de 

eerste NVOI-leden vanaf Schiphol, om vervolgens om 11.00 

uur lokale tijd (-/- 1 uur tijdverschil) te arriveren op de 

luchthaven van Lissabon. Medewerkers van reisorganisatie 

KRAS staan klaar om iedereen welkom te heten en naar de 

reeds klaarstaande bussen te begeleiden. Iets meer dan een 

half uur later arriveren de bussen bij de drie meest luxueuze 

hotels in Cascais. Na welkom te zijn geheten door enkele 

bestuursleden van de NVOI en genoten te hebben van een 

welkomstdrankje (aangeboden door KRAS) is er 's middags 

gelegenheid om alvast wat te acclimatiseren en een eerste 

verkenning in Cascais uit te voeren. Om te slenterend 

door de gezellige steegjes en te genieten van de prachtige 

vergezichten, helaas dit alles wel met een straffe Atlantische 

zeewind om de oren… 

's Avonds vindt in congreshotel Miragem de welkomstreceptie 

plaats. Met het uitbrengen van een gezamenlijke toast, opent 

voorzitter Eelco Bergsma officieel de lustrumviering. In zijn 

toespraak bedankt hij de lustrumcommissie bestaande uit 

Ronnie Goené, Gerry Raghoebar, Henny Meijer en Inez van 

der Poll, voor het vele werk dat zij in de organisatie van dit 

evenement hebben gestoken. Daarnaast kondigt hij aan dat 

de NVOI ter gelegenheid van haar 30-jarige bestaan een 

schenking zal doen aan een goed doel. Na deze woorden, 

feliciteert erelid en eerste NVOI-voorzitter Jan Willem Wolf 

het huidige bestuur met het 30e verjaardag van de vereniging 

en biedt hij een beeldje aan met het NVOI logo. Na deze 

officiële opening is er uitgebreid gelegenheid om, onder het 

genot van een hapje en een drankje en genietend van het 

prachtige uitzicht, herinneringen op te halen met de vele 

aanwezige vrienden en bekenden. 

Vrijdag - de eerste congresdag

De volgende morgen begint het congresprogramma al vroeg. 

Na de opening door Eelco Bergsma en moderator Felix Guljé, 

mocht Bart Beekmans het spits afbijten. Dit deed hij allereerst 

door een interactieve begroeting, waarna hij vervolgens 

iedereen kennis liet maken met zijn naaste buurmannen 

en/of -vrouwen in de congreszaal. Nadat Bart zich er van 

had vergewist dat iedereen helemaal wakker was, begon hij 

zijn voordracht over zirkonium-implantaten in de esthetische 

zone. Hij liet zien dat door nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van zirkonium-implantaten, deze mogelijk zeer 

toepasbaar zijn voor direct implanteren in de esthetische 

zone. Ter illustratie hiervan liet hij verschillende cases zien, 

waarbij opviel dat de genezing van het tandvlees rondom 

de zirkonium-implantaten erg fraai is. Dit principe van 

biocompatibiliteit noemt hij 'perio-integratie'. Het gebruik 

van zirkonium-implantaten vergt echter wel een iets andere 

benadering dan het gebruik van titanium-implantaten. Zo 

is een zirkonium-implantaat kwetsbaarder voor breuk dan 

titanium. Om breuk van het implantaat te voorkomen, 

gebruikt hij geen abutments van zirkonium, maar plaatst 

hij (prefab) glasvezelstiften als opbouw in het implantaat. 

Deze opbouw biedt vervolgens ondersteuning aan een 

gecementeerde kroon. Doordat de hechting van de opbouw 

aan het implantaat 'de zwakste schakel' is, zal bij een grote 

kracht niet het implantaat, maar de opbouw breken. Dit is 

echter herstelbaar. Bij het gebruik van zirkonium-implantaten 

is het belangrijk om een zorgvuldige casus-selectie toe te 

passen. Zirkonium-implantaten lijken zeer geschikt voor 

direct plaatsen. Hierbij is het echter wel belangrijk om zover 

mogelijk van het buccale bot af te blijven. De eventuele ruimte 

tussen het implantaat en het buccale bot wordt opgevuld met 
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een bot-substituut. Hoewel ook bij direct geplaatste zirkonium-

implantaten sprake is van remodelling van zachte en harde 

weefsels lijkt er minder mucosa-recessie op te treden dan bij 

titanium-implantaten. Een mogelijke verklaring hiervoor is 

dat er een directe opbouw gemaakt wordt en dat er dus geen 

sprake is van herhaaldelijk verwijderen en terugplaatsen van 

abutments. Mocht er toch mucosa-recessie optreden dan leidt 

dit bij zirkonium-implantaten niet direct tot een esthetisch 

falen, omdat er geen sprake is van doorschemering van grijs 

titanium. 

Deze interessante voordracht over dit vernieuwende 

onderwerp werd rijkelijk geïllustreerd met prachtige klinische 

plaatjes en betekende een zeer goede start van het congres.

Na Bart Beekmans betrad Andrea Mombelli het podium, 

een Zwitser werkzaam bij de Universiteit van Geneve en 

gerenommeerd onderzoeker op het gebied van parodontale en 

peri-implantaire ontstekingen. Hij zou ons bijpraten over peri-

implantitis en het indicatiegebied voor microbiologisch testen 

in de implantologie. Staat ons werkelijk een 'tsunami' van 

peri-implantitis te wachten? De cijfers uit de literatuur laten 

hierover geen eenduidig beeld zijn. Wel is bekend dat peri-

implantitis voorkomen kan worden door het volgen van een 

stikt nazorg-protocol. Dit is met name belangrijk bij patiënten 

met een verleden van parodontitis, aangezien zij een grotere 

risico lopen op het ontwikkelen van peri-implantitis. De 

tweede vraag dit Mombelli wilde beantwoorden was of het 

zinvol is om microbiologisch te testen in de implantologie. 

Om dit te beantwoorden zijn drie aspecten belangrijk: de 

voorspellende waarde van een test, de behandelopties (valt er 

wat te kiezen?) en de consequenties van de testuitslag (maakt 

het uit?). De voorspellende waarde wordt bepaald door  u  
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Tussen de bedrijven door genieten van het 

uitzicht vanuit de Miragem congreshal 



de prevalentie van bepaalde pathogenen in 'gezondheid' 

en 'ziekte'. De microflora die geassocieerd is met peri-

implantitis vertoont overeenkomsten met parodontitis en 

verschilt van een gezonde peri-implantaire situatie. In peri-

implantitis laesies worden meer gram-negatieve anaerobe 

bacteriën aangetroffen (waaronder Pg). De aanwezigheid 

van pathogenen leidt echter niet vanzelfsprekend tot peri-

implantitis. Het primaire doel van de behandeling van 

peri-implantitis is het ontstekingsvrij krijgen van de peri-

implantaire weefsels. Er zijn in de literatuur vele verschillende 

(anti-microbiële) behandelopties beschreven, maar tot 

op heden is nog niet duidelijk wat de meest effectieve is. 

Er valt in de behandeling van peri-implantitis dus nog veel 

te kiezen… Als gekozen wordt voor een behandeling met 

antibiotica, wordt vaak gekozen voor een combinatiekuur 

bestaande uit amoxicilline en metronidazol. Deze combinatie 

bestrijkt namelijk een groot gedeelte van het microbiologisch 

spectrum geassocieerd met parodontale/peri-implantaire 

infecties. De vraag is echter of elke peri-implantitis patiënt 

zo'n combinatiekuur nodig heeft of alleen patiënten met een 

bepaald microbiologisch profiel. Veel peri-implantitis gevallen 

kennen immers een iatrogene (bijvoorbeeld cementresten 

of verkeerde plaatsing van een implantaat) in plaats van 

een strikt microbiologische oorzaak. Helaas zijn hier op het 

gebied van peri-implantitis geen studies van beschikbaar. 

Op het gebied van parodontitis heeft Mombelli aangetoond 

dat het voor het 3-maands resultaat van een parodontale 

behandeling (initiële reiniging gevolgd door een amoxicilline 

+ metronidazol kuur) niet uitmaakt of patiënten wel of niet 

drager zijn Aggregatibacter Actinomycetemcomitans (Aa). 

Beide groepen reageren gemiddeld gezien even goed op de 

parodontale behandeling. Op basis hiervan concludeerde 

Mombelli dat microbiologisch testen niet langer noodzakelijk 

is voor het bepalen van de antibiotica-keuze. Of dit echter op 

basis van de toenemende problematiek rondom antibiotica-

resistentie wenselijk is, blijft een zeer belangrijke vraag. 

'Niet alle ontwikkelingen zijn goed'. Zo begon Chris 

ten Bruggekate zijn voordracht over ontwikkelingen in 

sinusbodemelevaties (SBE), waarna hij een hele reeks 

ernstige complicaties liet zien die bij SBE's kunnen optreden. 

Hij vermelde er wel bij dat deze complicaties natuurlijk 

veroorzaakt waren door anderen dan in de zaal aanwezig… 

Gelukkig gaat het ook heel vaak wel goed. In rokers ligt het 

succespercentage echter wel een stuk lager dan in niet-

rokers. De meest voorkomende (kleine) complicatie die 

optreedt bij SBE's is een perforatie van het sinusmembraan. 

Het overlevingspercentage van implantaten geplaatst na een 

SBE is bijna vergelijkbaar met implantaten geplaatst in niet-

geaugmenteerd bot. Belangrijke vraag bij SBE's is: wanneer 

gebruik je een botsubstituut en wanneer alleen autoloog bot. 

Is autoloog bot nog steeds de gouden standaard? Autoloog 

bot kent namelijk ook nadelen, zoals morbiditeit van het 

donorgebied en de beperkte hoeveelheid beschikbaar bot. 

Botsubstituten werken op basis van het principe van osteo-

conductie, het vormen van een passief raamwerk waarlangs 

eigen bot kan ingroeien. Dit is dus niet hetzelfde als osteo-
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inductie waarbij er botvorming optreedt op meerdere plekken 

tegelijkertijd. De snelheid van osteo-conductie verschilt per 

materiaal, maar bedraagt ongeveer 0,5 mm per maand. Als 

richtlijn voor een SBE kan worden aangehouden dat bij meer 

dan 4 mm alveolair bot gebruik gemaakt kan worden van 

een botsubstituut, maar dat bij minder dan 4 mm alveolair 

bot de voorkeur gegeven wordt aan autoloog bot. Nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van SBE's zijn botregeneratie 

door middel van guided tissue regeneration en het gebruik 

van stamcellen. De eerste heeft echter vanwege de geringe 

hoeveelheid botregeneratie nog niet de voorkeur en de 

tweede is vanwege de kosten en de ingrijpendheid van de 

behandeling niet toepasbaar voor SBE's. Ten Bruggekate sloot 

af met de wijze woorden 'begin niet aan een behandeling als 

u complicaties ervan niet beheerst'.

Na deze wijze les gingen we door middel van een 'live'-

videoverbinding even terug naar Nederland, naar het VU 

medisch centrum om precies te zijn. Daar zaten Peter Gooris 

en Jan van Gemert klaar om het NVOI stipendium in ontvangst 

nemen uit handen van Felix Guljé. Dit stipendium hebben zij 

gewonnen voor hun ingediende onderzoeksvoorstel naar het 

gebruik van een geheel nieuwe microbiologische techniek. 

Deze techniek maakt het mogelijk om de microbiologische 

samenstelling van een afgenomen (plaque)sample volledig in 

kaart te brengen. In de pilotstudie die ze willen uitvoeren, 

zullen ze subgingivale en mucosale plaquesamples afnemen 

bij vier groepen van vijf patiënten (patiënten met een gezonde 

dentitie, patiënten met een gezonde dentitie en 'gezonde' 

implantaten, patiënten met een gezonde dentitie en peri-

implantitis en patiënten met parodontitis). Het uiteindelijke 

doel is om op basis van de microbiologische gegevens te 

komen tot een individuele risicoprofiel analyse en mogelijk 

een daarop gebaseerd gedifferentieerde (antimicrobiële) 

behandeling bij peri-implantitis. Op termijn zou hierdoor 

kostenbesparend en voorspelbaarder behandeld kunnen 

worden. 

Naast het hoofdprogramma was er speciaal voor 

praktijkmedewerkers op beide congresochtenden een 

cursusprogramma georganiseerd. Hierin werden de meest 

voorkomende indicatiegebieden van de orale implantologie 

aan de orde gebracht door de docenten Ronnie Goené, 

Henny Meijer, Gerry Raghoebar en Alwin van Daelen. 

Aan de hand van veel beeldmateriaal werd gesproken 

over augmentatietechnieken, de toepassing van korte 

implantaten, kronen op implantaten in de zijdelingse delen, 

kronen op implantaten in het esthetische gebied en de 

mondhygiënistische zorg die nodig is om het resultaat te 

behouden. 

Na een welverdiende koffiepauze hadden de mannen 

plaatsgemaakt voor twee vrouwen. Inez van de Poll trad 

op als moderator en France Lambert als enige vrouwelijke 

spreker van dit congres. Om tot een esthetisch fraai resultaat 

te komen, zullen we, net als een architect, eerst een ontwerp 

van de beoogde eindsituatie moeten maken, aldus Lambert. 

Hiervoor is een esthetische 'veld-analyse' essentieel: Wat 

is het biotype? Hoe loopt de lachlijn? Zijn er voldoende 

weefsels in zowel verticale als horizontale (bucco-linguale) 

zin? De beste manier om voldoende zachte en harde weefsels 

te hebben, is door te voorkomen dat deze weefsels verloren 

gaan. 'Preventie' is hierbij (net als op vele andere gebieden…)

het sleutelwoord. Zodra een element geëxtraheerd wordt,  u 
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gaat een groot gedeelte van het buccale bot verloren omdat 

dit voorheen deel uitmaakte van het parodontale ligament. 

Het meeste botverlies treedt op in de eerste 3 maanden, maar 

kan nog lange tijd daarna doorgaan. Met het direct plaatsen 

van een implantaat kan botresorptie gedeeltelijk, maar niet 

volledig voorkomen worden. Bij voorkeur wordt er (ook) 

gebruik gemaakt van een botsubstituut. Dit materiaal moet 

osseo-conductief zijn, goed geïntegreerd worden in het bot 

en moet langzaam of niet resorberen. Indien niet direct 

geïmplanteerd wordt, dient de met botsubstituut opgevulde 

alveole volledig afgedekt te worden met een membraan. Ter 

verdikking van de zachte weefsels kan een bindweefselgraft 

worden geplaatst. Enige tijd later wordt het implantaat dan 

bij voorkeur door middel van een flapless procedure geplaatst. 

Concluderend vatte Lambert haar take-home boodschap in 

twee korte zinnen samen: 'Design your objectives' en 'Think 

prevention'. 

Dat preventie op verschillende manieren geïnterpreteerd 

kan worden en niet altijd in acht genomen wordt, bleek uit 

de verschillende casussen die de Portugees João Caramês 

presenteerde. Voordat Caramês inging op de verschillende 

behandelopties van de edentate bovenkaak, liet hij ons 

eerst kennismaken met al het mooie dat Portugal te bieden 

heeft, 'the beauty of simplicity'. Hij voegde daaraan toe dat 

'simplicity' ook 'the key for predictable implant dentistry' is. 

Simpel bleken zijn behandelopties echter niet altijd te zijn. Hij 

onderscheidde vier verschillende manieren om de edentate 

bovenkaak te restaureren met behulp van implantaat-gedragen 

voorzieningen. Als eerste optie noemde hij het uitvoeren 

van sinusbodemelevaties in combinatie met het plaatsen 

van implantaten in de zijdelingse delen. Augmentatie-

procedures kunnen voorkomen worden door implantaten 

gekanteld te plaatsen, de tweede optie. De overlevingskans 

van dit soort implantaten is over het algemeen behoorlijk 

goed, waarschijnlijk omdat ze in oorspronkelijk (niet-

geaugmenteerd) bot geplaatst worden. Een derde 

mogelijkheid is het gebruik maken van korte implantaten. 

Uit de literatuur blijken vergelijkbare overlevingskansen 

voor korte en lange implantaten in de zijdelingse delen. 

Als vierde optie noemde Caramês het gebruik van zygoma-

implantaten. Zoals hij door middel van diverse casussen 

liet zien, vereist deze behandeling wel veel chirurgische 

ervaring en is de morbiditeit behoorlijk hoog. Het gebruik 

van zygoma-implantaten is derhalve niet de eerste optie, 

maar wel een mogelijkheid. De uiteindelijke keuze voor een 

behandeling hangt van vele factoren af, zoals botkwaliteit 

en kwantiteit, occlusie, belasting, patiëntrisicofactoren, 

verwachtingen en nazorgprotocol. Het is belangrijk om alle 

opties te kennen, om uiteindelijk per patiënt de 'beste' te 

kunnen kiezen. 

Na deze woorden sloot Inez van de Poll de eerste congresdag 

af. 's Middags en 's avonds was er voldoende gelegenheid 

om Cascais, Lissabon en/of omgeving te verkennen. Dit kon 

op eigen gelegenheid of door middel van het uitgebreide 

excursie- en activiteitenprogramma georganiseerd door Kras.

nl. Een halve dag op ontdekkingsreis door Lissabon eventueel 

met Fado-diner, een bezoek aan de New Avenues en het 

Calouste Gulbenkian museum, een bezoek aan de koninklijke 

paleizen van Queluz en Sintra, een halve dag tracking naar het 

meeste westelijke punt van het vasteland van Europa (Cabo 

da Roca) of golfen op één van de drie prachtige golfbanen in 

de omgeving; er was voor elk wat wils! u
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n v o i c u r s u s s e n . n l

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 orthodontist 

Dr. Domingo Martín uit Guipúzcoa (Spanje).

iCademy 2013 is aangemeld 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.

SPECIALE NVOI 30th AANBIEDING:

iCademy 2013 cursus in teamverband -

unieke gelegenheid voor u én uw orthodontist!

Gezien het bijzondere karakter van deze bijeenkomst en 

gedacht in lijn van de presentatie van onze gastspreker biedt 

de Commissie PAOI u de mogelijkheid om uw orthodontist 

mee te nemen om als team de deze bijzondere editie van 

de iCademy bij te wonen.

iCademy 2013
17 september 2013
Kasteel de Wittenburg · Wassenaar

2013
Dr. Domingo Martín (Es)

Geanimeerd inter-collegiaal

debat tijdens de koff iepauzes



Zaterdag - de tweede congresdag

Onder leiding van moderator Laurens den Hartog, begon 

de volgende congresdag al weer vroeg. De Duitser Henning 

Sliephake opende deze dag met een overzichtelijke voordracht 

over het gebruik van biomaterialen in reconstructies van de 

processus alveolaris. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

drie typen biomaterialen: allogeen (van menselijke oorsprong 

anders dan van de ontvanger), xenogeen (dierlijke oorsprong) 

en alloplastisch (synthetisch). Bij gebruik van allogene 

materialen bestaat er kans op overdracht van virussen, waardoor 

deze materialen niet op brede schaal toegepast worden. Als 

er een botdefect ontstaat, bijvoorbeeld ten gevolge van een 

extractie, zullen de zachte weefsels ingroeien in het defect. 

Hierdoor zal er relatief weinig botregeneratie optreden, met 

name in volwassen personen. De belangrijkste functie van 

een biomateriaal is derhalve het voorkomen van deze ingroei, 

oftewel het vrijhouden van een ruimte waar botregeneratie 

kan optreden. Daarnaast moet een biomateriaal een raamwerk 

vormen waarlangs osseo-conductie kan plaatsvinden. De 

hoeveelheid botregeneratie wordt bepaald door drie factoren, 

namelijk de porositeit van het biomateriaal (de grootte van de 

openingen in het materiaal), de geometrie van het botdefect 

en de biologische eigenschappen van het defect (met name 

de mate van doorbloeding van het resterende bot). De ideale 

porositeit van een biomateriaal ligt op >250 μm, vergelijkbaar 

met de porositeit van spongieus bot. Botdefecten die binnen 

de 'skeletale envelop' liggen (meerwandige defecten) zijn 

relatief eenvoudig te regenereren. Hiervoor kan zowel 

autoloog bot als xenogeen/alloplastisch materiaal gebruikt 

worden. Defecten buiten de 'skeletale envelop' zijn een 

stuk lastiger te regenereren. Bij voorkeur worden hiervoor 

bot-blokken gebruikt. De meeste xenogene en alloplastische 

materialen zijn echter alleen in granules verkrijgbaar, waardoor 

voor dit soort defecten autoloog bot nog steeds de gouden 

standaard is. Het huidige onderzoek naar biomaterialen 

richt zich voornamelijk op het verbeteren/modificeren van 

materialen door het toevoegen van groeifactoren of botgroei-

stimulerende/bot-vormende cellen. Tot op heden zijn hier 

echter nog geen overtuigende resultaten mee bereikt. De 

complexiteit van het botvormingsproces maakt het lastig om 

de juiste combinaties en doseringen van de verschillende 

cellen en eiwitten te vinden. 

Na deze voordracht betrad Eric Santing het podium, de 

enige Nederlandse spreker van die dag. Hij zou ingaan op de 

resultaten van zijn onderzoek bij het UMCG naar de rol en 

geschiktheid van tijdelijke kronen bij enkeltandsvervangingen 

in de esthetische zone. Tijdelijke kronen worden gemaakt 

om de maturatie van de peri-implantaire weefsels te kunnen 

afwachten en eventueel te kunnen beïnvloeden. Het is 

mogelijk om al vroegtijdig de esthetiek te beoordelen en 

hierover te communiceren met de patiënt. Daarnaast kunnen 

tijdelijke kronen ook gebruikt worden ter fasering van een 

uitgebreider behandelplan. Bij het maken van tijdelijke kronen 

zijn er een aantal keuzes die gemaakt moeten worden: maken 

we zelf een direct in de mond vervaardigde kroon of laten we 

een kroon in het laboratorium vervaardigen, gaan we de  u 
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tijdelijke kroon verschroeven of cementeren en van welk 

materiaal maken we onze tijdelijke kroon? Het onderzoek 

van Santing is in vier delen op te splitsen. Het eerste deel 

betreft een in-vitro onderzoek naar de breeksterkte van 

tijdelijke kronen. Hieruit blijkt dat kronen waarbij composiet 

aangebracht is op PEEK-abutments (polyetheretherketoon) 

vergelijkbare resultaten laten zien met kronen bestaande uit 

tijdelijke titanium-abutments en composiet en keramische 

kronen bestaande uit zirkonium-abutments met opgebakken 

porselein (controle-groep). De breuksterktes van alle tijdelijke 

kronen lagen boven de gemiddelde maximale waarden die in 

de mond uitgeoefend kunnen worden. Bij kronen van PEEK 

en composiet blijkt de overgang tussen PEEK en composiet 

een zwakke schakel te zijn, terwijl bij kronen van titanium 

en composiet vooral cohesieve breuken aangetroffen worden. 

Over het algemeen geldt dat de meeste breuken niet reparabel 

zijn (80%). Het tweede onderzoek betreft ook een in-vitro 

onderzoek, maar dan naar de slijtage van verschillende 

materialen die gebruikt kunnen worden voor tijdelijke 

kronen. Na onderzoek op de ACTA-wearmachine is gebleken 

dat indirecte (laboratorium) composieten de minste slijtage 

vertonen, terwijl polymethylmethacrylaten (PMMA) veel 

slijtage vertonen, zelfs veel meer dan glasionomeercement. 

Indirect composiet lijkt dus het meest geschikte materiaal 

voor tijdelijke kronen en kan ook gebruikt worden als deze 

kronen langere tijd in de mond moeten functioneren. De 

derde studie betreft een studie naar het klinische functioneren 

van het Straumann Bone level implantaat in de esthetische 

zone. Opvallend is dat het botverlies rondom dit implantaat 

tot 1 jaar na functioneren zeer beperkt is, veel lager dan de 

gemiddelde waarden die in de literatuur gevonden worden 

voor andere implantaattypen. De overige klinische en 

esthetische resultaten die met dit implantaat te behalen zijn, 

zijn ook prima, aldus Santing. Het laatste onderzoek betreft 

een in-vivo onderzoek naar de invloed van restauratiemateriaal 

en tandpasta op de biofilm-vorming op tijdelijke kronen. Het 

blijkt dat op kronen van PEEK en composiet significant meer 

bacteriën aangetroffen worden dan op kronen van zirkonium 

met opgebakken porselein. Er bleken geen significante 

verschillen te bestaan in totale aantallen bacteriën tussen de 

verschillende groepen tandpasta's (natriumfluoride versus 

tinfluoride). Geconcludeerd kon worden dat tijdelijke kronen 

van indirect composiet bestand zijn tegen kauwkrachten, 

weinig slijtage vertonen, maar wel meer biofilm-vorming 

laten zien dan porseleinen kronen. 

Daarna was het woord aan de Italiaan of beter gezegd Siciliaan, 

Francesco Amato. Hoewel hij zelf aangaf dat Sicilianen 

niet te vertrouwen zijn, hield hij een zeer overtuigend en 

geloofwaardig verhaal over het verbeteren van beoogde 

implantaat-regio's door middel van orthodontische extrusie. 

Voordat kan worden begonnen met orthodontische extrusie is 

diagnostiek erg belangrijk; een röntgenfoto om het botdefect 

te beoordelen en een pocketmeting om de parodontale 

gezondheid vast te stellen. Daarna dient een endodontale en 

parodontale behandeling te worden uitgevoerd. Bij pockets 

≤ 5mm kan worden volstaan met scaling en rootplaning, 
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bij pockets > 5 mm is parodontale chirurgie geïndiceerd. 

Orthodontische extrusie is namelijk gecontra-indiceerd bij 

elementen met een peri-apicale laesie of actieve parodontale 

pathologie. Vervolgens kan worden gestart met de 

orthodontische behandeling; eerst voorzichtige parodontale 

activatie, daarna extrusie met een snelheid van ongeveer 1 

mm per maand. Indien deze snelheid wordt aangehouden 

zal de botgroei gelijke tred houden met de extrusie. Het 

is belangrijk om bij het extruderen de richting van de 

lengteas van het element aan te houden en om het element 

uit occlusie te houden. Na twee maanden orthodontische 

stabilisatie, wordt het element geëxtraheerd en wordt direct 

een implantaat geplaatst en voorzien van een tijdelijke 

kroon. Nadelen van orthodontische extrusie zijn met name 

de lengte en intensiteit van de behandeling en het feit dat 

de behandeling erg techniekgevoelig is. Verder is een goede 

mondhygiëne van essentieel belang. De voordelen van de 

orthodontische extrusie zijn echter ook evident: het naar 

coronaal verplaatsen van het bot en de gingiva, een toename 

van de gekeratiniseerde gingiva, een verticale toename van 

de papillen, een toename in de dikte van de gingiva en het 

buccale bot, een makkelijkere extractie nadien en een toename 

van het basale bot waardoor meer primaire stabiliteit van het 

implantaat. Gemiddeld gezien is er een toename mogelijk van 

ongeveer 4 mm aan bothoogte en gingiva. Het succes is echter 

wel sterk afhankelijk van de ontstekingsgraad en de gebruikte 

techniek. Opvallend is dat door orthodontische extrusie 

van een element ook de weefsels bij de buurelementen in 

gunstige richting toenemen. Tot slot belichtte Amati nog een 

aantal nieuwe technieken op het gebied van 'orthodontic 

implant site development'. Zo wordt orthodontische extrusie 

soms toch toegepast bij de aanwezigheid van een peri-

apicale laesie. Hoewel deze laesie in omvang zal toenemen, 

kan het effect van de techniek toch positief uitvallen door 

een toename van de botpieken. Soms wordt orthodontische 

behandeling toegepast ter verplaatsing van een diasteem. 

Het te verplaatsen element zorgt namelijk voor botvorming 

op zowel de oude als de nieuwe positie van het diasteem, 

waardoor een implantologisch gunstigere uitgangsituatie 

ontstaat. Indien het te verplaatsen element veel breder is 

dan de alveole op de plek waar het element moet komen te 

staat, kan het soms nodig zijn om daarnaast een 'split crest' 

techniek toe te passen. Hoewel orthodontische extrusie 

meestal voor frontelementen gebruikt wordt, kan het ook voor 

molaar-regio's toepasbaar zijn. Door extrusie neemt namelijk 

het interradiculaire bot in zowel breedte als hoogte toe. Bij 

frontelementen kan het soms gunstig zijn om een extreme 

buccale torque toe te passen, waardoor het buccale bot sterk in 

breedte toeneemt. Orthodontische behandelingen ten behoeve 

van implantolgie zijn dusdanig complex, aldus concludeerde 

Amati, dat een goed overleg tussen meerdere disciplines/

behandelaars essentieel is. 'Team approach is the key'.    

Het deel over intercollegiaal overleg kon direct in de praktijk 

gebracht worden tijdens de daaropvolgende koffiepauze. Het 

tweede deel van het programma stond onder leiding van 

moderator Eelco Bergsma. Hoe kunnen we peri-implantitis 

op een succesvolle manier behandelen? Dat was de vraag 

die centraal stond tijdens de voordracht van Frank Schwarz. 

Niet-chirurgisch behandelen lijkt weinig effect te hebben, of 

dit nu gedaan wordt door middel van mechanische reiniging 

in combinatie met chloorhexidine, een ErYag-laser, foto-

dynamische therapie of het gebruik van een air-abrasive 

apparaat. Bij air-abrasive-therapie bestaat bovendien het u 

foto Jan Willem Vis



risico op emfyseem-vorming. Iets wat niet bevorderlijk is 

voor de relatie met de patiënt, zeker niet als dit twee keer 

in dezelfde patiënt gebeurt, aldus Schwarz. Peri-implantitis 

moet daarom chirurgisch behandeld worden (als tenminste 

niet besloten wordt om het implantaat te verwijderen; iets 

waartoe je volgens Schwarz eerder geneigd bent als je het 

implantaat niet zelf hebt geplaatst…). Om de tekenen van 

infectie echter al zoveel mogelijk te reduceren, dient wel 

een niet-chirurgische voorbehandeling plaats te vinden. 

Schwarz gaat pas over tot chirurgische behandeling als een 

geen sprake meer is van pusafvloed. Van de factoren die 

mogelijk invloed hebben op het effect van de behandeling 

(botdefect-configuratie, decontaminatie-procedure, 

augmentatie-materialen), lijkt met name de botdefect-

configuratie van belang te zijn. Het is daarom belangrijk om 

tijdens de chirurgische behandeling tijd te nemen om het 

botdefect goed te beoordelen. Hierbij dient vooral gekeken te 

worden of er sprake is van horizontaal of verticaal botverlies 

of een combinatie van beiden. Uit een studie van Schwarz 

is namelijk gebleken dat er na een botaugmentatieprocedure 

mogelijk alleen botvorming/-modelering op kan treden 

in die delen van het botdefect die omgeven worden door 

botwanden. In geval van horizontaal botverlies of ter plaatse 

van dehiscenties treedt dit fenomeen in ieder geval niet 

in. Daarom kiest Schwarz ervoor om op de supracrestale 

delen van het implantaat een implantoplastiek uit te voeren, 

oftewel dit implantaatgedeelte volledig glad te slijpen. Na 

deze procedure is hij nog wel 15 tot 20 minuten bezig om alle 

titanium partikels uit de omliggende weefsels te verwijderen. 

Daarna wordt alleen in het 'intra-bony' gedeelte van het 

botdefect (daar waar sprake is van opstaande botwanden) 

een botaugmentatie-procedure toegepast (aanbrengen van 

botsubstituut en eventueel membraan). Er wordt uitgegaan 

van een transmucosale genezing (open methode). Het 

implantaat wordt dus niet overhecht. Na de behandeling zal 

er altijd mucosa recessie optreden. Om dit te voorkomen/

verminderen kan er eventueel een bindweefselgraft 

aangebracht worden.  

Na de overzichtelijke voordracht van Frank Schwarz was het 

de beurt aan de Amerikaan Lyndon Cooper, de laatste spreker 

van het congres. Hij zou ons bijpraten over esthetiek en op 

welke manier de esthetiek beïnvloed wordt door de keuzes 

die we maken tijdens het implantologische behandeltraject. 

Het kwam er echter op neer dat hij alle implantologische 

ontwikkelingen en kennis van de afgelopen 30 jaar probeerde 

samen te vatten tijdens een 1 uur + 20 minuten durende 

voordracht… Een greep uit de onderwerpen: invloed van 

de architectuur van de harde en zachte weefsels, locatie 

van het bot-tand contact bij de buurelementen, locatie van 

de implantaat-abutment overgang, de mid-buccale contour, 

architectuur van de processus alveolaris, de keuzes tijdens de 

chirurgische procedure van het plaatsen van een implantaat, 

weefselreacties op implantaten en implantaat-onderdelen, 

tijdelijke prothetische voorzieningen, direct plaatsen versus 

conventioneel plaatsen, invloed van de implantaat-abutment 

overgang op de peri-implantaire weefsels, korte- en lange-

termijn esthetische risicofactoren en nog veel meer… 

Kortom, te veel om hier uitgebreid te beschrijven.

Na de afsluiting door Eelco Bergsma, waarin hij van de 

gelegenheid gebruik maakte om de sponsoren te bedanken, 

kon iedereen van een vrije, zonnige zaterdagmiddag 

genieten. 
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NVOI 30th slotfeest

Om 18.45 uur stonden echter al wel de bussen klaar voor vertrek 

naar de feestlocatie. De bussen zetten koers naar Lissabon. 

Daar aangekomen verminderde de bus vaart in een ietwat 

louche uitziende buurt. Wat zou dit worden…? Plotseling sloeg 

de bus echter rechtsaf een smal steegje in en daar bleek een 

schitterend gerenoveerd klooster uit de 15e eeuw verscholen 

te liggen. De rode loper was uitgerold en binnen werden we 

ontvangen met een glaasje bubbels en een hapje. Iedereen 

bleek zich keurig gehouden te hebben aan de dress code en zag 

er casual doch zeer feestelijk uit! Nadat alle gasten gearriveerd 

waren, konden we plaats nemen aan één van de feestelijk 

gedekte ronde tafels voor een heerlijk drie-gangen diner. Na het 

voorgerecht doemden er plotseling klanken op vanaf de galerij. 

Een groep 'Middeleeuwse' monniken maakte al zingend hun 

ronde. Na dit muzikale intermezzo en na genoten te hebben 

van het hoofd- en nagerecht, betrad Ronnie Goené het podium. 

Enkele dankwoorden werden uitgesproken, waarna hij het 

hoogtepunt van de avond aankondigde: het optreden van de 

Top 2000 band! Meteen na de eerste tonen van 'Bohemian 

Raphsody' stroomde de dansvloer vol. Een twee uur durende 

medley volgde met alleen maar hoogtepunten uit de top 

2000-lijst. Motown, disco, reggae, evergreens, pop, nederpop 

en meezingers van formaat, alles kwam voorbij. Om 00.30 uur 

vertrokken we moe, maar voldaan, richting de hotels. 

Zondagochtend 19 mei. Na een uitgebreid ontbijt en een 

laatste kopje cappuccino gedronken te hebben, uitkijkend 

over de Atlantische Oceaan, was het tijd voor vertrek naar de 

luchthaven. Tijd om afscheid te nemen van Cascais en Portugal 

en terug te kijken op een geslaagd congres in een fantastische 

omgeving en ambiance. Organisatie bedankt! n
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n v o i c u r s u s s e n . n l

IMPLANTOLOGIE INTEGRAAL
4 4 okko totobeberr 2200113
Kasteel De Vanenburg · Putten

De cursus Implantologie Integraal is een leergang voor 

tandartsen en kaakchirurgen, waarbij in een workshop-

achtige opzet in kleine groepjes wordt getraind in het 

vervaardigen van behandelplannen, waarbij implantologie 

een integraal onderdeel uitmaakt van het totale plan.

De cursusonderwerpen worden aan de hand van 

simulatiepatiënten uitgewerkt en er wordt een volgorde 

van uitvoering met tijdspad aangeboden. Ook wordt de 

samenwerking met collegae besproken, indien men de 

implantologische behandeling of delen van de implantologische 

behandeling niet zelf wil uitvoeren, maar waarbij wel de 

coördinatie van het totale plan in eigen handen blijft. Daarnaast 

wordt in een viertal voordrachten casuïstiek gepresenteerd 

die aansluit bij de verschillende simulatiepatiënten. 

Uw docenten tijdens deze enerverende leergang zijn Rutger 

Batenburg,  Alwin van Daelen, Ronnie Goené en Prof. dr. 

Henny Meijer.

De vereiste voorkennis voor het volgen van deze cusrus is de NVOI cursus Het 

Overzicht (v/h Breed Belicht), of vergelijkbare kennis opgedaan tijdens klinische avonden 

of bij andere cursussen.

Implantologie Integraal is aangemeld bij het KRT voor 6 

punten. Direct online inschrijven via nvoicursussen.nl (of 

gebruikmakend van de QR-code) of schriftelijk middels het 

inschrijfformulier aan de cursusfolder.

 IMPLANTOLOGIE
I N T E G R A A L

Ondanks de eerste zonnestralen van juni, zijn er toch 

een heel aantal trouwe leden aanwezig bij de Algemene 

Ledenvergadering in Kasteel de Hooge Vuursche. 

Nadat de voorzitter, Eelco Bergsma, de ALV heeft geopend, 

volgen de mededelingen en wordt collega Wolff hartelijk 

bedankt voor het kunstwerk dat de NVOI ontvangen heeft 

tijdens het lustrum in Cascais. Vervolgens wordt het verslag 

van de vorige ledenvergadering zonder op-of aanmerkingen 

goedgekeurd. Bij agendapunt 5 (installatie van de nieuwe 

leden) wordt er zelfs onder applaus een nieuw lid 'live' 

welkom geheten waarna hij zich kort introduceert. 

Het volgende punt op de agenda betreft de aanpassing van 

het Reglement Implantoloog. De voorzitter stelt voor om 

het Reglement Implantoloog tekstueel te wijzigen omdat de 

huidige versie een aantal juridische lacunes bevat. Met nadruk 

wordt opgemerkt dat het Reglement Implantoloog inhoudelijk 

niet wordt aangepast. De eerdere doelstellingen voor (her)

registratie veranderen daarmee dus niet. Toch volgen enkele 

vragen over de inhoud. Namelijk over de verschillen in 

kwantitatieve eisen tussen de eerste registratie (150 nieuwe 

patiënten) en de herregistratie (300 nieuwe patiënten). 

De angst bestaat dat er hierdoor een mogelijke tweedeling 

ontstaat tussen beginnende en ervaren implantologen. 

Deze vragen worden beantwoord door het Consilium 

Implantologicum dat aangeeft de startende implantoloog te 

willen faciliteren in het bereiken van de NVOI accreditatie. 

Daarnaast is de kwaliteits- en kwantiteitsnormering altijd 

een dynamisch proces en blijven kwantiteitseisen arbitrair. 

De aanpassing van het Reglement Implantoloog wordt daarna 

zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

Welkom 

Pieter Schoen!



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

NO GUMS, NO GLORY
11 nonovevembmbm ere 22010 33
Hilton Hotel · Amsterdam

Voor implantologie in de esthetische zone geldt: no guts 

no glory, no gums no glory. Voor een glorieus resultaat 

moet de behandelaar soms risico's nemen of de moed 

hebben een nieuwe techniek uit te voeren. Het resultaat 

van een implantologische behandeling in de esthetische 

zone wordt in grote mate bepaald door het uiterlijk 

van de peri-implantaire mucosa. Men kan pas zegevieren 

als de mucosa in harmonie is met het tandvlees van de 

omliggende dentitie. De esthetiek van de 'gums' staat dit 

jaar centraal bij het NVOI najaarscongres.

Twee internationale sprekers van formaat betreden dit najaar 

het podium. Homa Zadeh belicht chirurgische aspecten van 

de implantologie. Een minimaal invasieve techniek voor weke 

delen augmentatie rond implantaten komt onder meer aan 

bod. Julia-Gabriela Wittneben behandelt de implantologie 

vanuit prothetisch perspectief. Zij bespreekt onder andere de 

rol van de tijdelijke kroon op weg naar het eindresultaat.

Het bestuur meent zowel met deze thematische invulling van 

het NVOI najaarscongres, als ook met beide gerenommeerde, 

internationale sprekers een boeiend programma te kunnen 

aanbieden, vol met tips en tricks voor in de dagelijkse praktijk.

Het NVOI najaarscongres No Gums, NO Glory is aangemeld 

bij het KRT voor 4 punten. Direct online inschrijven via 

nvoicursussen.nl (of gebruikmakend van de QR-code) of 

schriftelijk middels het inschrijfformulier aan de cursusfolder.

NVOI NAJAARSCONGRES 2013
NO GUMS, NO GLORY

D E  E S T H E T I E K  V A N  G U M S  C E N T R A A L

 NVOI  Najaar scongres  2013 

inschri jving nu met 50 euro kor ting!

Na de jaarverslagen 2012 van de secretaris en penningmeester 

(agendapunten 6 en 7), volgt het verslag van de kascommissie 

waarin geen onregelmatigheden werden geconstateerd in 

de boekhouding zowel de NVOI als de NSOI. Hierna wordt 

bij agendapunt 10 het jaarverslag 2012 van het Consilium 

Implantologicum toegelicht. Dit jaar heeft het Consilium 

de volgende stap gezet in de richting van 'kwantiteit naar 

kwaliteit'. De wijzigingen in het Reglement zijn een 

belangrijke stap naar meer kwaliteit, waarbij het handelen 

wordt getoetst en zelfevaluatie centraal staat. De ALV is 

unaniem van mening dat een meer kwalitatieve toetsing 

een evidente stap is en er is consensus dat er nog steeds 

kwantitatieve eisen moeten worden gesteld. Echter er volgt 

discussie over de huidige rigide kwantitatieve toetsing voor 

herregistratie en de wijze waarop de zorgverzekeraar de NVOI 

accreditatie gebruikt in de aanvraag- en machtigingsprocedures. 

Het Consilium geeft aan dat zij coulant is in het beoordelen 

van de aanvragen voor herregistratie, maar wanneer een 

kandidaat niet voldoet aan de gestelde eisen, uitschrijving 

volgt uit het register voor geaccrediteerde Implantologen. 

Iedere volgende aanvraag zal daarna beoordeeld worden 

als een herregistratie. Vervolgens benadrukt het Consilium 

dat de titel 'Implantoloog' van intercollegiaal belang is en 

nooit door een zorgverzekeraar als een middel mag worden 

aangewend. Een tandarts die zich bezighoudt met het plaatsen 

van implantaten moet geaccrediteerd zijn door de NVOI óf 

aan kunnen tonen over voldoende expertise te beschikken. 

De voorzitter voegt hieraan toe dat de algemene richtlijn 

Tandheelkundige implantaten een geschikt document is om 

de aanwezige expertise te onderbouwen en de communicatie 

naar de zorgverzekeraar te verbeteren. 

Bij agendapunt 14 wordt dr. Pieter Schoen, kaakchirurg uit 

Vlissingen, geïnstalleerd als nieuw lid van het NVOI bestuur. 

Eelco Bergsma draagt de symbolische ambtsketting en 

voorzittershamer over aan Felix Guljé. De nieuwe voorzitter 

overhandigt zijn voorganger de, ondertussen legendarische, 

zwarte NVOI handdoek en bedankt collega Bergsma voor zijn 

tomeloze inzet in het afgelopen decennium. 

Vervolgens leidt voorzitter Guljé voor het eerst de rondvraag 

en sluit de Algemene Ledenvergadering af, nadat hij alle leden

bedankt heeft voor hun aanwezigheid n
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Memodent B.V.    
T  +31 (0) 53 430 66 63    E  info@memodent.nl    I  www.memodent.nl    

Bereik nieuwe hoogten

Gebruik Cytoplast® titanium-reinforced membranen om uw opbouwtechniek 
en de voorspelbaarheid naar nieuwe hoogten te brengen.

Speciale 

aanbieding

Bij 5 verpakkingen 

de 6e gratis!*
* de laagst geprijsde verpakking wordt als gratis verpakking aangemerkt.

Extractiegebieden met ontoereikende structurele ondersteuning, alsook horizontale 
en verticale botaugmentaties dienen vaak ondersteund te worden om de gewonnen 
ruimte te handhaven. Cytoplast® titanium-reinforced membranen bieden de modernste 
technologie in GBR. Belangrijke eigenschappen zijn: het sterkere titanium frame en 
het zeer verdichte Regentex® oppervlak, welke kan worden blootgesteld aan de 
mondholte. Bovendien zijn de membranen simpel te verwijderen.

biocomp.eu

The Natural Fit

BioComp Dental bv

T 073 - 684 72 02
info@biocomp.eu

 - Start 6 september 2013, Amerongen (totaal 9 dagdelen)

 - 6 september 2013, Amerongen (voor implantoloog en tandtechnicus) 
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Tussen patiënt, professional en producent.

www.medicalbone.nl/webshop

Deelnameprijs: €275,- excl. BTW (Reserveer vóór 13 juni en profiteer van €30,- korting)

Simply Smarter Symposium - 13 september 2013, Hotel Houten 
“Tips & Tricks die u direct in uw praktijk kunt toepassen“

Webshop is open! Plaats uw bestelling online en profiteer van de korting!*

NanoBone Easy-Graft MBCP+ EZ Cure

MedicalBone Productinformatie Informatie Aanbiedingen

Instrumentarium
*Ontvang 5% korting op uw eerste webshop order met coupon code WSBT5.
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The Midline Mandibular Lingual Canal: 
Importance in Implant Surgery

A. Oettlé, J. Fourie, R. Human-Baron, A. van Zyl
Clinical implant dentistry and related research 2013, DOI: 10.1111/cid.12080

 Inleiding  In de anterieure mandibula bevinden zich aan de linguale zijde een of meerdere kanalen, de zogeheten canalis 

lingualis.  Deze zijn gelegen ter hoogte van de middellijn van de mandibula (mediane canalis lingualis (MCL)) of ter hoogte 

van de premolaren (laterale canalis lingualis). Bij het plaatsen van implantaten in de anterieure mandibula bestaat het gevaar 

op beschadiging van deze kanalen en de bloedvaten die hierin gelegen zijn, met soms ernstige bloedingen tot gevolg. Aan de 

hand van CBCT-opnamen werd in deze studie de MCL gelokaliseerd. Er werd vervolgens beoordeeld of er een potentieel risico 

bestaat op beschadiging van de MCL bij het plaatsen van implantaten in deze regio (regio 31,41). 

 Materiaal / methode  Van 122 mandibulae van menselijke kadavers werden CBCT-opnamen gemaakt. Het betroffen zowel 

dentate als edenate mandibulae van 63 mannen en 59 vrouwen. Er werden midsagittale coupes verkregen en de MCL werd 

geïdentificeerd. Een horizontale referentielijn werd getrokken op de meest coronale plaats waar de mandibula in bucco-

linguale zin minimaal 6 mm breed was. Deze 6 mm werd beschouwd als de minimale botbreedte benodigd voor het plaatsen 

van een implantaat. Bij dentate kaken werd de horizontale lijn getrokken voorbij de apex van het gebitselement. Vervolgens 

werd een verticale lijn getrokken naar de MCL en de hoeveelheid beschikbaar bot werd gemeten. 

 Resultaten  Bij alle mandibulae kon een MCL worden geïdentificeerd. Er bleek veel verschil in beschikbaar bot t.o.v. de MCL 

tussen mannen en vrouwen en tussen dentate en edentate kaken. Bij edentate vrouwen bleek het minste bot beschikbaar 

(gemiddeld 8.2 ± 4.1). Bij dentate mannen werd voldoende bot t.o.v. de MCL aangetroffen en het risico op beschadiging van 

de MCL werd bij deze groep klein geacht. 

 Conclusie  Clinici moeten bedacht zijn op de aanwezigheid van de MCL bij plaatsing van implantaten in regio 31,41. Vooral 

bij edentate vrouwen bestaat een risico op beschadiging van de MCL, met mogelijk ernstige gevolgen. 

Samenvatting door Laurens den Hartog, Curacao

Interventions for replacing missing teeth: 
different times for loading dental implants

Esposito M, Grusovin MG, Maghaireh H, Worthington HV
Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 3, Art. no.: CD003878. DOI:10.1002/14651858.CD003878.pub5.

 Inleiding  Doelen van deze systematische review waren het evalueren van het effect van 1) immediaat (binnen 1 week), vroeg 

(tussen 1 week en 2 maanden) en conventioneel (na twee weken) belasten van implantaten; 2) immediaat occlusaal versus 

niet-occlusaal belasten en vroeg occlusaal versus niet-occlusaal belasten; 3) direct belasten versus progressief belasten, zowel 

immediaat, vroeg als conventioneel. 

 Methode  De Cochrane, MEDLINE en EMBASE elektronische databases werden doorzocht op gerandomiseerde klinische 

studies (RCT's) met een follow-up van 4 maanden tot 1 jaar, waarin implantaten van hetzelfde type immediaat, vroeg of 

conventioneel, occlusaal of niet-occlusaal, progressief of niet progressief belast werden. Auteurs van gepubliceerde studies 

werden benaderd om eventueel nog niet gepubliceerde RCT's te achterhalen. Uitkomstmaten waren prothese- en implantaatfalen 

en veranderingen in marginaal botniveau.

 Resultaten  Er werden 45 RCT's geïdentificeerd, waarvan 26 studies met een totaal van 1217 patiënten en 2120 implantaten 

konden worden geïncludeerd. Gemiddeld implantaatverlies was 2,5%. In 7 studies was er helemaal geen implantaat verloren 

gegaan gedurende het eerste jaar en in 9 studies was er geen prothesefalen opgetreden. Uit de 15 RCT's waarin immediaat 

met conventioneel belasten werd vergeleken, bleek geen verschil in prothesefalen (RR 1,90; 95%CI 0,67 tot 5,34; 8 studies) 

of implantaatverlies (RR 1,50; 95%CI 0,60 tot 3,77; 10 studies), maar wel een klein verschil in botverlies in het voordeel van 

immediaat belasten (gemiddeld botverlies -0,10 mm; 95%CI -0,20 tot -0,01; p=0,03; 9 studies). Er waren onvoldoende studies 

beschikbaar voor een vergelijking tussen vroege en conventionele belasting, immediate en vroege belasting, niet-occlusale 

versus occlusale belasting en progressieve belasting. 

 Conclusie   Er is geen overtuigend bewijs voor het bestaan van een klinisch significant verschil in prothesefalen, implantaatverlies 

of botverlies op basis van verschillende belasting-termijnen of methoden. Het beschikbare bewijs is beperkt en vertoont een 

hoog risico op bias. Een grote primaire stabiliteit (ten minsten 35 Ncm) lijkt één van de voorwaarden voor het succesvol 

immediaat of vroeg belasten van implantaten.

Samenvatting door Yvonne de Waal, UMCG
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Complication and Failure Rates with Implant-Supported Fixed Dental 
Prostheses and Single Crowns: A 10-Year Retrospective Study

J. Wittneben, D. Buser, G. Salvi, W. Bürgin, S. Hicklin, U. Brägger
Clinical implant dentistry and related research 2013, DOI: 10.1111/cid.12066

 Inleiding  Er zijn slecht weinig studies verschenen die rapporteren over de lange termijn resultaten van implantaat-gedragen 

constructies. Het doel van deze retrospectieve lange termijn studie was te bepalen hoeveel mechanische/technische 

complicaties er optraden bij implantaat-gedragen bruggen (IB) en implantaat-gedragen kronen (IK) bij een grote patiëntengroep 

van partieel dentate patiënten. 

 Materiaal / methode  Er werden 303 partieel dentate patiënten met implantaten onderzocht. Allen werden behandeld op de 

kliniek van de universiteit van Bern tussen 1997 en 2001. De suprastructuren werden onderzocht op mechanisch/technische 

complicaties. Verder werd een occlusale analyse uitgevoerd en werd beoordeeld of er al dan niet sprake was van attritie. 

Complicaties die zich in de tijd hadden voorgedaan, werden genoteerd. 

 Resultaten  In totaal werden 395 suprastructuren onderzocht op 511 implantaten, waarvan 268 IK's en 127 IB's. Na gemiddeld 

10,8 jaar van functioneren (range 8,4 – 13,5 jaar) bleken 18 constructies te hebben gefaald, waarvan 6 constructies door 

verlies van een implantaat. De meest voorkomende complicatie betrof porselein chipping (20,3%), gevolgd door losse occlusale 

schroeven (2,6%) en verlies van retentie (2%). In de tijd raakte één abutment los en fractureerden twee abutments. Er trad 

geen breuk op van de occlusale schroeven. Het totale percentage mechanische/technische complicaties bedroeg 24,7%. Er 

bleek een relatie tussen gegeneraliseerde attritie en porselein chipping. Ook trad meer porselein chipping op bij IB's. De 

locatie van de constructie (anterieur of posterieur), geslacht en wel of geen cantilever waren niet gerelateerd aan chipping. 

 Conclusie  Na gemiddeld 10,8 jaar van functioneren, bleek een hoge overlevingspercentage voor implantaat-gedragen 

constructies. Porselein chipping was de meest frequente complicatie en werd vooral gezien bij patiënten met attritie en bij 

implantaat-gedragen bruggen.  

Samenvatting door Laurens den Hartog, Curaçao

Necessity of keratinized tissues for dental implanta: 
a clinical, immunological and radiographic study

Buyukozdemir Askin S, Berker E, Akincibay H, Uysal S, Erman B, Karabulut E.
Clin Implant Dent Relat Res. 2013, doi:10.1111/cid/12079.[Epub ahead of print]

 Inleiding  Tot op heden is nog steeds niet duidelijk wat de rol is van de aanwezigheid van gekeratiniseerde mucosa (KM) 

op de gezondheid de peri-implantaire weefsels. Doel van deze studie is het evalueren van het effect van (de breedte van) 

gekeratiniseerde mucosa op de peri-implantaire weefsels 

 Methode  Achttien patiënten met in totaal 60 implantaten die tenminste 1 jaar in functie waren, werden geïncludeerd. 

De implantaten werden onderverdeeld in een groep met voldoende KM (>2 mm midbuccal van het implantaat; controle 

groep) en een groep met een tekort aan KM (≤2 mm). Deze laatste groep werd verder (gerandomiseerd) onderverdeeld in 

een nazorg-groep en een behandelgroep. De implantaten in de behandelgroep werden voorzien van een bindweefselgraft 

om de hoeveelheid KM te doen toenemen. Bij alle drie groepen werden op baseline en na 1, 3 en 6 maanden klinische, 

röntgenologische en immunologische parameters gemeten. 

 Resultaten  Het aanbrengen van een bindweefselgraft (behandelgroep) resulteerde in significante verbeteringen in klinische 

en immunologische parameters tussen baseline en 1, 3 en 6 maanden na de behandeling. Er bleken significante verschillen 

te bestaan tussen de nazorg- en behandelgroep in de gingiva-index (lagere waarden voor de behandelgroep) op alle follow-

up momenten en in sulcusvloeistof-volume op 6 maanden. Hoewel voor de overige parameters lagere waarden werden 

geobserveerd voor de behandelgroep, bleken de verschillen niet significant te zijn.

 Conclusie  Het aanbrengen van een bindweefselgraft ter vergroting van de hoeveelheid gekeratiniseerde mucosa bij implantaten 

met een tekort aan gekeratiniseerde mucosa, leidt tot significante verbeteringen in klinische en immunologische parameters. 

Samenvatting door Yvonne de Waal, UMCG
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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      implantologiebreedbelicht.nl
        maak kennis met de klinische mogelijkheden van de implantologie

        voor tandartsen, mondhygiënisten, assistenten en tandtechnici

Implantologie Het Overzicht      implantologiehetoverzicht.nl
        hedendaagse implantologie in de dagelijkse praktijk

        voor tandartsen, mondhygiënisten, assistenten en tandtechnici

Implantologie Integraal      implantologieintegraal.nl
        implantologie als integraal onderdeel van het totale behandelplan

        workshops voor tandartsen en kaakchirurgen

Implantologie De Verdieping     implantologiedeverdieping.nl
        implanteren en prothetiek in de basis als brug naar klinische cursussen

        2-daagse themacursus voor tandartsen en kaakchirurgen

Implantologie Het Fundament      implantologiehetfundament.nl
        over bot, botsubstituten en augmentaties

        themacursus voor tandartsen en kaakchirurgen, inclusief hands-on training!

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

        thematiek voor tandartsen en kaakchirurgen

iCademy     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

.....................
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...
...
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                                       om op te bouwen

 IMPLANTOLOGIE
HET OVERZICHT

NVOI cursus
Grand Hotel Karel V

Utrecht

www.nvoicursussen.nl 

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



 1 0 0 %  G E A C C R E D I T E E R D

NVOI CURSUS

KRT-PUNTEN

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 implantologieintegraal.nl

No Gums, No Glory
NVOI Najaarscongres 2013
Locatie Hlton Hotel,  Amsterdam

Datum vrijdag 1 november 2013

Sprekers Julia-Gabriela Wittneben

 en Homa Zadeh

KRT  4 punten

Informatie nogumsnoglory.nl

NVOI cursus 
Implantologie De Verdieping
Locatie Kasteel De Vanenburg, Putten

Datum donderdag 21 november 2013

 en vrijdag 22 november 2013

Docenten Rutger Batenburg, Alwin van Daelen, 

 Ronnie Goené en Prof. dr. Henny Meijer

KRT  6 punten

Informatie implantologiedeverdieping.nl

Cursus Implantologie voor gevorderden
Datum start 6 september 2013

Locatie Diverse locaties

Spreker Diverse sprekers

duur totaal 9 dagdelen

Kosten € 2.300,00 excl BTW

KRT/Q 29 punten / 13 punten 

Informatie implantcollege.eu

Starten met Implantologie
Data 12 september t/m 17 oktober 2013

Locatie Garderen

Docenten Drs. W.P. van der Schoor

 Drs. J. Deurloo

Kosten  € 2995,00 

KRT 18 punten

Informatie info@implacademy.nl

NVOI cursus
Implantologie Het Fundament
(ééndaagse cursus met hands-on training)

Data vrijdag 13 september 2013

 zaterdag 14 september 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 implantologiehetfundament.nl

1e Simply Smarter Symposium 
Datum vrijdag 13 september 2013

Locatie Hotel  Van der Valk, Houten,

Sprekers Dr. P. Peña, Drs. J.w. Vaartjes

 en Dr. P. Fairbairn

Kosten € 275,00

KRT 5 punten

Informatie implantdirect.nu/tripless

NVOI cursus
iCademy 2013
(exclusief voor implantologen)

Datum dinsdag 17 september 2013

Locatie Kasteel de Wittenburg, Wassenaar

Spreker Domingo Martin

KRT 4 punten

Informatie icademy2013.nl

Nobel Biocare Najaarssymposium 
Highlights 
Datum 20 september 2013 

Locatie DeFabrique, Utrecht

Sprekers: Prof. dr. Jan de Lange, 

 Prof. dr. Edwin Winkel, Dr. Erik Baas ,  

 Dr. Rutger Batenburg,

 Dr. Wouter Kalk, 

 Prof. dr. Gerry Raghoebar, 

 Prof. dr. Arie-jan van Winkelhoff en

 Dr. Theo Hoppenreijs

Kosten € 100,00

KRT 5 punten 

Informatie nobelbiocare.com/education
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