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Botiss Biomaterials

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, synthetisch, allografts, collageen, korrels, blokken, membranen, soft tissue matrix) voor implantologie, 
parodontologie en kaakchirurgie onder één dak. Alles op elkaar afgestemd, voor iedere specifi eke indicatie. 
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door te kunnen voeren. Het inmiddels gewaardeerde 

bestuurslid Pieter Schoen leert u beter kennen in dit 

blad en u zult ongetwijfeld meer van hem gaan merken.

Niet in dit blad maar wel vermelding waard is de focus 

van de Inspectie Volksgezondheid op implanterende 

tandartsen. De inspectie treedt op nadat in toenemende 

mate tandartsen met implantologische interesse 

praktiseren op locaties die niet voldoen aan de normen 

van de WIP en zich niet houden aan basale normen van 

zorg en nazorg voor de patiënt. Wij konden de inspectie 

wijzen op de door ons opgestelde richtlijnen hiervoor. 

Ervan uitgaand dat de leden van onze vereniging staan 

voor zorg en kwaliteit en het hen dus niet aangaat. De 

overigen krijgen het dus terecht zwaar!

Het Kwaliteitsregister tandartsen geeft inmiddels ook 

punten voor het bijwonen van een algemene leden-

vergadering. Dit zien wij niet als lokkertje maar als 

erkenning dat vergaderen om gezamenlijk doelen na te 

streven ook behoort tot kwaliteitsverbetering.

Er is dus weer voldoende leesvoer te vinden, waarbij 

ik hoop u te mogen enthousiasmeren voor alle facetten 

van dit mooie en dynamische vakgebied.

Felix Guljé  voorzitter NVOI

Een mooie zomer na een onstuimig voorjaar met 

mogelijk een 'hete herfst' in het verschiet. Alle 

aangeschrevenen van het NZa-onderzoek hebben hun 

huiswerk inmiddels moeten inleveren. Gezien de vele 

uren die de gemiddelde algemeen practicus maakt, 

verdienen we ongetwijfeld een toeslag… afwachten maar. 

In dit bulletin weer veel wetenswaardigheden zoals 

een verslag van de promotie van Jan Willem Hoekstra 

die met 'Calcium phosphate based materials for 

bone regeneration' de keuzes voor augmentatie 

een verrassende wending geeft. Verslagen van het 

Osteology- en ITI-congres en vier abstracts kunnen uw 

verdere wetenschappelijke honger stillen. 

Aankomende congressen zijn de Icademy2013 en 

het NVOI Najaarscongres No Gums, No Glory. Wij 

denken met deze prothetische/chirurgische insteek 

een hele praktische cursus aan te kunnen bieden die u 

handvatten mee naar huis laat nemen.

Verder in dit bulletin kennismaking met de iDent35. 

De jeugd heeft de toekomst en met dit initiatief denkt 

de NVOI de nodige innovatie op aansprekende wijze 



Osteology Monaco was een mijlpaal. Het gevarieerde programma benadrukte alle aspecten in de regeneratieve tandheelkunde. 

Er waren presentaties over parodontale regeneratie, eenvoudige en complexe GBR procedures, soft tissue management, 

medisch gecompromitteerde patiënten en vele andere onderwerpen.  

uit Australië op het feit dat bij gecementeerde reconstructies 

de overtollige cementresten een risico vormen en ontstekingen 

kunnen veroorzaken. Om het implantaat te controleren dient 

de tandarts pre-apicale röntgenfoto's te maken op het moment 

van de definitieve prothetische behandeling, gevolgd door 

jaarlijkse controle. Naast de foto's zijn ook de mobiliteit van 

het implantaat, de pocketdiepte en de klinische tekenen van 

ontsteking belangrijke parameters. 

Behandelconcepten van peri-implantitis 

Giovanni Salvi uit Zwitserland en Frank Schwarz uit Duitsland 

presenteerden de huidige stand van wetenschappelijke 

kennis over de behandeling van peri-implantitis. Na een 

voorbereidende fase waarin risicofactoren als een slechte 

mondhygiëne of moeilijk schoon te maken reconstructies 

worden geëlimineerd, volgt een niet-chirurgische procedure 

met biofilm verwijdering en antimicrobiële behandeling. 

Systematische of lokale antibiotica en fotodynamische 

behandeling zijn succesvolle behandelingen. Na een of twee 

maanden wordt het defect gecontroleerd en, indien nodig, 

wordt een chirurgische behandeling uitgevoerd voor de 

verwijdering van granulatieweefsel en het reinigen van het 

implantaatoppervlak. Antibiotica kunnen worden toegediend. 

Latere implantoplasty kan hernieuwde kolonisatie van het 

implantaatoppervlak voorkomen. Het reliëf van de schroef 

van het implantaat is gepolijst en integreert terwijl deze wordt 

afgedekt. Indien men verloren weefsel wil vervangen door 

middel van regeneratie worden wetenschappelijk bewezen 

producten sterk aanbevolen. Het feit dat de ontwikkeling 

van peri-implantitis wordt bevorderd in parodontaal 

gecompromitteerde tanden, was vaak een argument om deze 

te verwijderen. Tegenwoordig wordt bij voorkeur getracht 

Het internationale Osteology Symposium van 2 t/m 4

mei 2013 in Monaco zal nog lange tijd herinnerd worden 

door alle 2.700 deelnemers. Niet alleen vanwege de vele 

verrassingen in verband met de 10e verjaardag van de 

Osteology Foundation maar ook vanwege een pre-congresdag 

met praktijktrainingen op bijna 600 varkenskaken. 

Hieronder vindt u een overzicht van de hoogtepunten.

Peri-implantitis

Preventie, diagnose en behandeling van peri-implantitis omvatte 

een centraal onderwerp voor twee sessies. Deze moeilijk 

te behandelen infectie rondom het implantaat veroorzaakt 

grote zorgen onder de behandelaars. 'De frequentie van peri-

implantitis is moeilijk in te schatten' aldus Björn Klinge uit 

Zweden. Dat komt omdat er verschillende definities zijn van 

de ziekte, alsook tegenstrijdige gegevens, tot op zekere hoogte, 

over de prevalentie in de literatuur. Een nieuw, systematisch 

literatuuronderzoek geeft aan dat na 5 tot 10 jaar 10% van 

de implantaten en 20% van de patiënten zijn aangetast door 

peri-implantitis. De infectie rond het implantaat vertoont in 

meerdere opzichten periodontitis, echter zijn er relevante 

verschillen. Voorbeeld: het parodontale ligament fungeert 

als een natuurlijke barrière bij parodontitis. De infectie is 

ingekapseld met bindweefsel en afgeschermd van het bot. 

Daarentegen zijn, volgens Tord Berglundh uit Zweden, peri-

implantitis laesies onvoldoende ingekapseld, waardoor deze zich 

agressiever verspreiden naar het bot, met resorptie van het bot 

als gevolg. Andrea Mombelli uit Zwitserland vatte samen welke 

factoren peri-implantitis kunnen bevorderen: onvoldoende 

gekeratiniseerd weefsel, onvoldoende botvolume, een kleine 

afstand tussen implantaten en een ongunstige, driedimensionale 

positie van het implantaat. Daarnaast wees Lisa Heitz-Mayfield 



elementen met groot botverlies of furcatieproblemen te 

behouden door de parodontale aandoening te bestrijden. 

Niklaus Lang uit Zwitserland presenteerde daarom een 

beslissingsschema voor de beslissing behoud vs. extractie 

van parodontaal gecompromitteerde tanden. Daaropvolgende 

sprekers toonden bemoedigende gegevens over het beheer van 

intraossale defecten en furcatieproblemen. 

Botbehoud

Optimale behandeling begint in een vroeg stadium. Een 

van de presentatieblokken in Monaco ging derhalve over 

beslissingen die gemaakt dienen te worden vóór of direct ná 

extractie. Wat voor resorptie kan men verwachten als gevolg 

van het instorten van een extractie socket? Kan het volume 

worden behouden? Wat zijn de afwegingen die de behandelaar 

moet maken in de esthetische zone? Mariano Sanz uit Spanje 

toonde histologische data uit een preklinische studie over 

het vroege genezingsproces na extractie. Linguaal bleven 

de botverhoudingen vrijwel onveranderd, maar debuccale 

botlamel was horizontaal grotendeels geresorbeerd. De 

resultaten van de preklinische studie over botresorptie tijdens 

spontane genezing kunnen worden bevestigd in een klinische 

studie bestaande uit 120 edentate patiënten. Jan Lindhe uit 

Zweden toonde ongepubliceerde data over dit onderwerp 

in zijn lezing. Directe implantaatplaatsing kan botresorptie 

voorkomen in mediale/distale dimensie, maar niet in buccale/

palatinale dimensie. Bij ridge preservation kan door gebruik 

van biomaterialen de buccale/palatinale dimensie grotendeels 

behouden blijven. Ronald Jung uit Zwitserland besprak de 

voor- en nadelen van verschillende behandelmogelijkheden na 

extractie: directe implantaatplaatsing, latere implantaatplaatsing 

in combinatie met ridge preservation of spontane genezing. u



Indien het implantaat niet binnen drie maanden na extractie 

geplaatst kan worden, dient de extractie alveole gevuld te 

worden met biomateriaal en afgedekt te worden met een 

membraan. Indien de behandelaar de kwaliteit van het zachte 

weefsel wil verbeteren, kan hiervoor zacht weefsel uit het 

palatum of een collageen matrix gebruikt worden. Ook Dietmar 

Weng uit Duitsland heeft de voordelen van ridge preservation 

(direct) na extractie besproken. De noodzaak van grotere 

augmentaties in een later stadium is vijf maal groter dan 

wanneer geen ridge preservation is uitgevoerd. Het gebruikte 

biomateriaal moet heel langzaam resorberen, zodat het volume 

blijft behouden. Op deze manier heeft het bot voldoende tijd 

om te genezen voordat het implantaat geplaatst wordt. Om bij 

directe implantaatplaatsing onvermijdelijke resorptie tegen te 

gaan, vult dr. Weng ook de ruimte tussen het implantaat en de 

buccale botlamel met biomateriaal.  

Richtlijnen voor grotere augmentaties

Naast 'early regeneration' direct na extractie, lag de focus ook 

op 'classic bone regeneration', met name op de vraag hoe GBR 

technieken in de loop der jaren zijn veranderd. Daniël Buser 

uit Zwitserland benadrukt de grote vooruitgang in de dagelijkse 

praktijk door het gebruik van resorbeerbare membranen 

in combinatie met botvervangend materiaal. Vroege 

implantaatplaatsing (na 4 tot 8 weken) in combinatie met 

gelijktijdige contour augmentatie met botvervangend materiaal 

en autoloog bot is de best bewezen methode. Wetenschappelijk 

bewezen biomaterialen vormen een belangrijke factor voor de 

succesvolle behandelingen van Daniël Buser. Massimo Simion 

uit Italië beschreef de ontwikkeling van horizontale en verticale 

augmentatietechnieken door de jaren heen. Volgens zijn uitleg 

is het doel het vereenvoudigen van bestaande procedures.

Soft tissue management

Niet alleen de groeiende esthetische eisen van patiënten maken 

soft tissue management een belangrijk onderwerp. Voldoende 

gekeratiniseerd weefsel rondom implantaten blijkt ook van 

groot belang voor de bescherming tegen peri-implantitis. 

Daarom presenteerden de sprekers van het Osteology Symosium 

verschillende methodes voor soft tissue augmentatie. Een focus 

lag op de vraag over in welke gevallen biomaterialen gebruikt 

kunnen worden in plaats van bindweefseltransplantaten. 'Soft 

tissue uit een doosje' verlaagt zowel de behandeltijd als de pijn 

van de patiënt, omdat er geen weefsel uit het palatum geoogst 

hoeft te worden. Todd Scheyer uit de USA toonde in een 

studie dat dit voordeel leidt tot een grotere tevredenheid bij 

patiënten. Anton Sculean uit Zwitserland en Giovanni Zuchelli 

uit Italië focusten in hun presentaties op recessiebedekking. 

Indien hiervoor enkel een coronale flap wordt gevormd, is 

volledige recessie bedekking minder gebruikelijk dan wanneer 

daarnaast ook een bindweefseltransplantaat of enamel matrix 

derivate wordt gebruikt. Een alternatief voor de coronale flap is 

de gemodificeerde tunneltechniek. Bij deze methode wordt een 

bindweefseltransplantaat uit het palatum of een vergelijkbaar 

biomateriaal onder de gingiva in een tunnel getrokken en 

daar gehecht. De voordelen van deze technisch veeleisende 

procedure zijn bijna geen littekens, een betere doorbloeding 

en een perfecte kleuraanpassing. Deze procedure is vooral 

geschikt voor recessies tot Miller klasse 1 of 2. 

Orale regeneratie bij 

medisch gecompromitteerde patiënten

Een sessie onder leiding van Friedrich Neukam uit Duitsland 

behandelde orale regeneratie bij medisch gecompromitteerde 

patiënten. Zo wordt, bijvoorbeeld, diabetes geassocieerd met 

verminderde botdichtheid, vertraagde bot- en wondgenezing 

en een verhoogd risico op complicaties. Indien de ziekte 

goed onder controle is, toont deze geen contra-indicatie voor 

regeneratieve maatregelen of implantaatplaatsingen. Omdat 

de genezing langer duurt, moet men na GBR minimaal twee 

maanden langer wachten met implantaatplaatsing dan normaal, 

aldus Nikos Donos uit Engeland. Wilfried Wagner uit Duitsland 

besprak een ernstige ziekte: osteonecrose van de kaak. Deze 

ziekte komt vooral voor na tandheelkundige ingrepen bij 

patiënten die worden behandeld met intraveneuze bisfosfonaten 

in het kader van tumortherapie. Patiënten met prostaatkanker 

worden vaker getroffen dan patiënten met multipel myeloom of 

borstkanker. 'Het risico is niet het verliezen van een implantaat 

maar een deel van de kaak', verduidelijkt de spreker het 

gevaar. Augmentaties en implantaatplaatsingen dienen daarom 

te worden vermeden bij een kwaadaardige ziekte, maar ook 

bij intraveneuze toepassing van krachtige bisfosfonaten 

voor lange tijd met eventueel aanvullende chemotherapie of 

cortisone therapie. Ook al is het risico aanzienlijk kleiner, de 

orale toediening kan eveneens resulteren in osteonecrose van 

de kaak.

Wetenschap op het congres bood een blik op de toekomst

De bevordering van onderzoek over regeneratie en het 

dichter bij elkaar brengen van onderzoek en oefening 

zijn de hoofdbelangen van de Osteology Foundation. 

Dienovereenkomstig was er niet enkel een grote poster 

tentoonstelling in Monaco, maar ook twee drukbezochte 

workshops voor wetenschappers en een dagelijks 'Research 

Forum' met presentaties van huidige werken. De Osteology 

Research prijs werd uitgereikt aan het einde van het congres. 

Op preklinisch onderzoeksgebied ging de prijs naar Elena 

Martinez-Sanz uit Spanje met haar werk: 'Minimally invasive 

cleft palate repair using injectable hydrogels'. Op klinisch 

onderzoeksgebied won Mario Roccuzzo uit Italië de prijs 

met zijn werk: 'Long-term (10 years) stability of soft tissues 

around implants following ridge preservation technique by 

means of collagen-coated bovine bone'. n



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

IMPLANTOLOGIE INTEGRAAL
4 4 okko totobeber r 2020131
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 simulatie-

patiënten 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.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 juni 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 Pieter Schoen en ik behaalde 

mijn tandartsdiploma in 1990 aan de Rijks Universiteit 

Groningen. Ook de opleiding tot kaakchirurg (1997) en 

het artsdiploma (1999) werden in Groningen afgerond. 

Vanaf 2003 ben ik in Zeeland werkzaam in een maatschap 

kaakchirurgie die werkzaam is in de ziekenhuizen in 

Vlissingen en Goes en enkele ZBC's.

In 2006 heb ik mijn promotietraject in Groningen 

afgesloten met de verdediging van een proefschrift over 

onderzoek naar de rehabilitatie van hoofd-hals oncologische 

patiënten met behulp van implantaten onder leiding van 

Prof. Dr. G.M. Raghoebar, Prof. Dr. J.L.N. Roodenburg en 

Prof. Dr. A. Vissink.

 

Na een lidmaatschap van de NVOI sinds 15 jaar en lid 

van de publicatiecommissie sinds 2012 wil ik nu graag 

een bijdrage leveren aan het bestuur van deze grote 

tandheelkundige wetenschappelijke vereniging. Binnen het 

bestuur zal ik me, naast algemene bestuurlijke zaken, gaan 

bezighouden met kwaliteitsbevordering door middel van 

stimulatie van richtlijnontwikkeling en opstarten van een 

digitale leeromgeving.



De rol van de tijdelijke kroon op weg naar het  eindresultaat 

komt onder meer ter sprake. De ochtend wordt verdeeld in 

twee sessies: Provisionalization and Soft Tissue Conditioning 

with Implants in the Esthetic Zone en Prosthetic Aspects of 

Implant Restorations in the Esthetic Zone.

Homa Zadeh

Vanuit de Universiteit van Southern California ontvangen 

wij Homa Zadeh, associate professor en hoofd van de 

postdoctorale parodontologie opleiding. In de twee middag-

sessies, Transitioning of teeth to implants: biological, 

surgical and prosthetic determinants of success en Vestibular 

incision subperiosteal tunnel access (VISTA) for soft tissue 

augmentation around teeth and implants, belicht deze 

welbespraakte Amerikaan chirurgische aspecten van de 

implantologie, met als uitganspunt het verkrijgen van een 

optimaal esthetisch resultaat.

Registreren

Voor meer gedetailleerde congres- en sprekersinformatie, het 

dagprogramma en direct online inschrijven, scan de qr-code 

of ga naar nogumsnoglory.nl n

Onder de noemer No Gums, No Glory staat de esthetiek 

van de peri-implantaire mucosa centraal op het komende 

NVOI najaarscongres. 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. Op vrijdag 1 november a.s. 

betreden Julia-Gabriela Wittneben en Homa Zadeh het podium 

van het Amsterdam Hilton Hotel. Met deze gerenommeerde 

internationale sprekers biedt de vereniging u twee  absolute 

smaakmakers voor een boeiend, spraakmakend thematisch 

najaarscongres!

Julia-Gabriela Wittneben

Onze eerste gastspreker is Julia-Gabriela Wittneben, assistant 

professor op de afdeling 'fixed prosthetics' van de universiteit 

van Bern. Wittneben volgde een 3-jarige postdoctorale 

opleiding tot prothetist aan de universiteit van Harvard. Zij 

behandelt de implantologie vanuit prothetisch perspectief. 





Vanuit klinisch perspectief zijn op calciumfosfaat (CaP) 

gebaseerde botsubstituten veelbelovende materialen 

voor botvervanging in intra-orale augmentatie- en 

regeneratietechnieken voorafgaand aan tandheelkundige 

implantologie. De grootste voordelen van deze materialen 

zijn biocompatibiliteit, osteoconductiviteit en de zo goed 

als ongelimiteerde beschikbaarheid. Daarnaast zijn op 

CaP gebaseerde botsubstituten in een injecteerbare vorm 

(calciumfosfaat cement; CPC) makkelijk te hanteren in een 

(pre)klinische toepassing. Een groot nadeel van CPC echter, 

is de beperkte degradatiesnelheid en daardoor beperkte 

vervanging door nieuw gevormd botweefsel. Dit kan verbeterd 

worden door de toevoeging van poly(D,L-lactic-co-glycolic)

acid (PLGA) microsferen aan CPC (Figuur 1).

Chemische en morfologische eigenschappen van PLGA zijn 

van invloed gebleken op de degradatie van PLGA microsferen. 

Parameters als PLGA moleculair gewicht, polymeer eindgroep 

vormgeving en microsfeer morfologie zijn geëvalueerd in 

verschillende studies en bleken een substantiële invloed te 

hebben op CPC-PLGA degradatie en de vorming van nieuw 

botweefsel. Deze bevindingen zijn zowel in vitro als in vivo 

vastgesteld in preklinische studies, hoewel de klinische 

consequenties hiervan zelden zijn geëvalueerd. Daar het 

ultieme doel van regeneratieve geneeskunde in het algemeen 

de ontwikkeling van kant en klare materialen voor klinische 

toepassing is, lag de focus van dit proefschrift op het evalueren 

van de implicaties voor klinische toepassing van eerder 

verkregen resultaten met op CaP gebaseerde botsubstituten. 

Het algemene doel van dit proefschrift was de mogelijkheden 

tot optimalisatie van op CaP gebaseerde botsubstituten te 

evalueren vanuit klinisch perspectief en daarnaast om deze 

materialen te evalueren in (pre)klinische botaugmentatie 

procedures en relevante (pre)klinische modellen. 

In Hoofdstuk 2 werd de mogelijkheid voor het gebruik van 

tantalumpentoxide (Ta2O5) poeder als radiopaque stof in 

CPC geanalyseerd. De chemische gelijkenis van CPC en de 

minerale fase in bot is een probleem bij het onderscheiden 

van CPC en botweefsel met behulp van geaccepteerde, niet-

invasieve technieken (bijvoorbeeld conventionele röntgen-

opnamen of micro Computed Tomography, μCT). De 

radiopaque stof Ta2O5 werd daarom toegevoegd aan CPC.

Een distaal femoraal condyl model in volwassen mannelijke 

Wistar ratten werd toegepast. Na 6 weken implantatietijd van 

CPC werden de resultaten geanalyseerd door middel van μCT 

en histologie. Duidelijk onderscheid tussen CPC en natuurlijk 

botweefsel kon worden waargenomen (Figuur 2 en Figuur 3) 

en volume metingen bleken mogelijk te zijn met behulp van 

μCT opnamen. Daarnaast werd er geen ontstekingsreactie 

of bindweefselvorming waargenomen rondom de CPC 

implantaatmaterialen of op de overgang tussen CPC en het 

omringende botweefsel. De resultaten uit Hoofdstuk 2 lieten 

daarom zien dat de toevoeging van Ta2O5 als radiopaque 

stof aan CPC het onderscheiden van het botsubstituut ten 

opzichte van omgevend botweefsel mogelijk maakt.

Gebaseerd op de resultaten uit Hoofdstuk 2, werd 

geconcludeerd dat Ta2O5 een effectieve en biocompatibele 

toevoeging in CPC is voor in vivo evaluatie doeleinden. Het 

evalueren van CPC degradatie en ingroei van nieuw bot door 

middel van μCT vond echter niet plaats. In Hoofdstuk 3 was 



het doel derhalve het evalueren van CPC-PLGA degradatie 

en de daaropvolgende botingroei, door de radiopaciteit van 

CPC-PLGA te vergroten. Om dat te realiseren, werd Ta2O5 of 

de meer traditionele radiopaque stof BaSO4 toegevoegd aan 

CPC-PLGA (CPC-PLGA-T en CPC-PLGA-B, respectievelijk). 

Het vermogen van deze materialen om de radiopaciteit van 

CPC-PLGA te vergroten werd eerst geëvalueerd in vitro 

met behulp van μCT. Vervolgens werden beide radiopaque 

stoffen in vivo getest in een distaal femoraal condyl model 

in konijnen, met ex vivo μCT analyse en histomorphometrie 

als methoden om CPC-PLGA degradatie en botingroei te 

evalueren en vergelijken.

De resultaten van Hoofdstuk 3 lieten zien dat de toevoeging van 

Ta2O5 dan wel BaSO4 leidde tot een verhoogde radiopaciteit 

van CPC-PLGA in vitro (Figuur 4). Het in vivo experiment 

liet zien dat geen van de radiopaque stoffen veranderingen 

teweeg bracht in biologisch gedrag in vergelijking met puur 

CPC-PLGA (Figuur 5). De histomorphometrische analyse van 

CPC-PLGA degradatie en botingroei liet daarnaast gelijke 

waarden zien voor alle experimentele groepen, waaruit 

geconcludeerd kan worden dat beide radiopaque stoffen 

als veilig en biocompatibel beschouwd kunnen worden. 

Interessant genoeg liet μCT analyse zien dat evaluatie van 

CPC-PLGA degradatie mogelijk is met beide radiopaque 

stoffen, hoewel BaSO4 meer nauwkeurigheid liet zien in 

vergelijking met Ta2O5.

In Hoofdstuk 4 werd het biologisch gedrag van twee 

injecteerbare CPC materialen met PLGA microsferen met 

verschillende eigenschappen geëvalueerd in een maxillair 

sinusbodemelevatie model in schapen. PLGA microsferen  u 



bestonden uit laag moleculair gewicht (LMW; ~17 kDa) acid-

terminated PLGA (PLGAL-AT) of hoog moleculair gewicht 

(HMW; ~44 kDa) end-capped PLGA (PLGAH-EC) en werden 

gemengd met CPC. Acht vrouwelijke Swifter schapen 

ondergingen maxillaire sinusbodemelevatie procedures 

middels een extra-orale benadering. In alle dieren werden 

beide materialen aangebracht, wisselend geïnjecteerd in 

de linker en rechter sinus maxillaris (split-mouth model) 

en er werd een tijdspunt van 12 weken aangehouden. 

Het biologisch gedrag werd geanalyseerd met behulp van 

histologie, histomorphometrie en sequentiële fluorochrome 

labeling.

De resultaten van Hoofdstuk 4 lieten zien dat beide typen 

CPC-PLGA biocompatibel zijn en direct bot-CPC contact 

mogelijk maken (Figuur 6). CPC-PLGAL-AT liet een 

significant hogere degradatie afstand zien ten opzichte van 

CPC-PLGAH-EC (1949 ± 1295 μm versus 459 ± 267 μm; 

p=0.0107). Daarnaast liet CPC-PLGAL-AT significant meer 

botvorming zien (26.4 ± 10.5% versus 8.6 ± 3.9% voor 

PLGAH-EC; p=0.0009) en significant minder resterend CPC 

materiaal (61.2 ± 17.7% versus 81.9 ± 10.9% voor PLGAH-

EC; p=0.0192).

Gebaseerd op de resultaten uit Hoofdstuk 4, werd 

geconcludeerd dat zowel CPC-PLGAL-AT als CPC-PLGAH-EC 

veilige materialen zijn voor maxillaire sinusbodemelevatie 

procedures in een groot diermodel. Beide materialen zijn 

biocompatibel en laten direct botcontact toe. Met betrekking 

tot materiaal gedrag liet CPC-PLGAL-AT significant snellere 

degradatie en significant meer botvorming zien in vergelijking 

tot CPC-PLGAH-EC.



Het best presenterende type PLGA uit Hoofdstuk 4 

(moleculair gewicht van ~17 kDa en acid-terminated 

eindgroep vormgeving) werd verder onderzocht en 

geanalyseerd in Hoofdstuk 5, waarin getracht werd om meer 

inzicht te krijgen in materiaal degradatie en daaropvolgende 

botvorming bij het gebruik van CPC-PLGA met verschillende 

PLGA microsfeer morfologieën (hol versus dens, zie ook 

Figuur 1). Behalve zuiver PLGA, werd ook het laden van 

PLGA microsferen met de groeifactoren platelet derived 

growth factor (PDGF) en insulin-like growth factor (IGF) 

onderzocht. In totaal werden er 4 verschillende CPC-

PLGA groepen aangebracht in éénwandige botdefecten 

in de mandibulae van Beagle honden om deze materialen 

zo te kunnen evalueren als kandidaat voor alveolaire 

botregeneratie (Figuur 7 en 8). De materialen bestonden uit 

CPC met holle of dense PLGA microsferen, met of zonder 

de toevoeging van de groeifactorcombinatie PDGF-IGF 

(CPC-hPLGA, CPC-dPLGA, CPC-hPLGAGF, CPC-dPLGAGF). 

Histologische evaluatie liet significant meer botvorming 

in CPC-dPLGA zien dan in CPC-hPLGA. De combinatie 

PDGF-IGF vergrootte de botvorming in CPC-hPLGA, maar 

significant meer botvorming trad op bij CPC-dPLGA met of 

zonder de toevoeging van groeifactoren. 

De resultaten van Hoofdstuk 5 lieten zien dat CPC met dense 

PLGA microsferen biologisch gezien de beste materialen zijn 

voor gebruik als kant en klaar klinisch toepasbaar product 

vanwege de goede biocompatibiliteit, vergrote degradatie en 

superieure botvorming. 

De invloed van microsfeergrootte van acid-terminated, 

dense PLGA microsferen met een moleculair gewicht van 

~17 kDa zoals toegepast in Hoofdstuk 5, werd onderzocht 

in Hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk was het doel om het effect 

van verschillende dense PLGA microsfeergrootten (klein: 

~20 μm versus groot: ~130 μm) en van het effect van CaP 

samenstelling (CaP met di-calcium fosfaat anhydrous [DCP] 

óf calcium sulfaat dehydraat [CSD]) op CaP biodegradatie 

en daaropvolgende botingroei te evalueren. Om dit doel te 

bereiken werden mandibulaire defecten in minipigs gevuld 

met vooraf vervaardigde CaP-PLGA schijfjes (DCP-S(mall); 

DCP-L(arge); CSD-S en CSD-L), autoloog bot werd gebruikt 

als controlegroep (AUT).

Uit de resultaten van Hoofdstuk 6 bleek dat autoloog bot na 4 

weken een grotere hoeveelheid bot liet zien in het gecreëerde 

defect dan de CaP-PLGA groepen (Figuur 10). Na 12 weken 

was er echter sprake van substantiële botvorming in alle 

CaP-PLGA groepen (variërend van 46.9 ± 24.6% tot 62.1 

± 14.5%), hetgeen gelijk was aan de hoeveelheid bot in de 

autologe bot groep (81.9 ± 8.5%) behalve voor de DCP groep 

met grote PLGA microsferen (46.9 ± 24.6%) (Figuur 11).

Gebaseerd op de resultaten uit Hoofdstuk 6, werd 

geconcludeerd dat binnen de huidige studieopzet het verschil 

in PLGA microsfeergrootte en CaP samenstelling tot gelijke 

resultaten leidde met betrekking tot CaP degradatie en 

daaropvolgende botingroei. Daarnaast bleken alle CaP-PLGA 

groepen effectief te zijn als botsubstituut na 12 weken.

In Hoofdstuk 7 werden er bilaterale maxillaire 

sinusbodemelevatie procedures uitgevoerd in 8 Swifter 

schapen. In ieder dier werd de linker en rechter sinus 

maxillaris afwisselend gevuld met bifasisch calcium fosfaat 

(BCP) granulaat (>90% beta-tricalcium fosfaat and  10%   u



hydroxy apatiet) of leeg gelaten na elevatie van de 

Schneiderse membraan (controlegroep).

De resultaten van maxillofaciale CT, histologie, histo-

morfometrische analyse en sequentiële polychrome 

fluorescentie labeling in Hoofdstuk 7 lieten zien dat BCP 

granulaat een matrix vormt voor celingroei en botvorming 

(Figuur 12). Na een implantatieperiode van 12 weken 

liet het BCP granulaat een gemiddeld totaal botvolume 

van 43% en significante degradatie van granules zien. In 

de controlegroep werd slechts een beperkte botvorming 

waargenomen. Gebaseerd op de bevindingen van Hoofdstuk 7

werd geconcludeerd dat BCP granulaat een geschikt 

botsubstituut is voor maxillaire sinusbodemelevatie 

procedures. Dit materiaal werd daarom verder geëvalueerd 

in een klinische toepassing in Hoofdstuk 8.

BCP granulaat werd in Hoofdstuk 8 toegepast als een 

botsubstituut in humane maxillaire sinusbodemelevatie 

procedures. Er werden biopsieën genomen na een 

inhelingsperiode van 5 maanden en de resultaten van de 

eerste 3 geïncludeerde patiënten werden beschreven 

(Figuur 13).

De histologische coupes van alle 3 de patiënten lieten 

osteoclast gemediëerde actieve cellulaire resorptie zien van 

de BCP granules (Figuur 14). Er werd nieuwe botvorming 

waargenomen in nauw contact met de BCP granules, 

hoewel de snelheid van botvorming verschilde per patiënt. 

Osteoclast activiteit verminderde met de voortschrijdende 

BCP granulaat degradatie, welke afhankelijk was van de 

aanwezigheid van bot in de nabije omgeving. 



Gebaseerd op de resultaten van Hoofdstuk 8, werd er 

geconcludeerd dat het BCP granulaat zoals gebruikt in de 

huidige studie zowel veilig als effectief is voor humane 

maxillaire sinusbodemelevatie procedures. Analyse van de 

laatste 7 patiënten die geïncludeerd werden in deze studie 

en de kwantificatie van botvorming is echter noodzakelijk 

om de veiligheid en het biologisch gedrag van BCP granulaat 

in humane maxillaire sinusbodemelevatie procedures 

volledig vast te kunnen stellen.

Met inachtneming van de resultaten van dit proefschrift, 

kan er geconcludeerd worden dat op CaP gebaseerde 

botsubstituten veelbelovend zijn voor botvervanging 

in intra-orale augmentatie technieken voorafgaand aan 

tandheelkundige implantologie. Meer specifiek is het 

injecteerbare CPC-PLGA het materiaal van eerste keuze 

met betrekking tot klinische hanteerbaarheid en biologisch 

gedrag. Met gelijke resultaten aan autoloog bot na een 

klinisch relevante implantatietijd van 12 weken (Hoofdstuk 

6), moet CPC met acid-terminated dense PLGA microsferen 

met een moleculair gewicht van ~17 kDa beschouwd worden 

als het materiaal van eerste keuze. De volgende stap zou 

derhalve toepassing van dit materiaal in humaan onderzoek 

moeten zijn.  n

Met betrekking tot zijn proefschrift kunt u direct contact 

leggen met Jan Willem Hoekstra via het volgende e-mailadres: 

j.hoekstra@dent.umcn.nl



In het bruisende Antwerpen werd op vrijdag 19 en zaterdag 20 april 2013 het derde ITI Congres Benelux gehouden. De 

Waagnatie vormde als industrieel complex het indrukwekkende decor voor het congres en stond mooi in contrast met het 

thema 'Digitale Workflow in de Implantologie'.

Gerenommeerde sprekers uit zowel België als 

Nederland deelden hun ervaring en expertise met de 

deelnemers. Internationale sprekers, waaronder dr. 

Irena Sailer uit Zwitserland, dr. Paolo Casentini uit 

Italië en dr. German Gallucci uit de VS, gaven hun 

visie op de digitale ontwikkelingen en trends en hoe 

deze de implantologie beïnvloeden. In dit verslag staat 

een terugblik van het congres.

Vrijdag 19 april 2013

Namens de Belgische en Nederlandse ITI-sectie heette 

Education Delegate van de Belgische ITI-sectie dr. Didier Blase 

alle deelnemers, sprekers en sponsors van harte welkom. Hij 

stelde dat op deze eerste dag de focus zou liggen op de planning 

van de behandeling die essentieel is voor het behalen van 

optimale functionele en esthetische resultaten.  'De plaatsing 

van het implantaat moet door prothetiek worden gestuurd en 

niet omgekeerd. Bij elke stap, van diagnose tot plaatsing van 

het implantaat en prothetische restauratie, kan het digitale 

proces helpen om het uiteindelijke resultaat te verbeteren.'

Prof. Dr. Alain Brabant, verantwoordelijke prothetische 

tandheelkunde aan het Saint Luc in Brussel, beet het 

spits af met de lezing  'Prosthetically driven treatment 

planning: what to do and what to avoid?'. Hij benadrukte 

dat in de samenwerking tussen de diverse tandheelkundige 

professionals rekening moet worden gehouden met de diverse 

'behoeften'. 'Er zijn niet alleen prothetische rechten en 

chirurgische verplichtingen, maar ook chirurgische rechten 

en prothetische verplichtingen' volgens prof. dr. Brabant.  

In de lezing 'Implications of CBCT image artefacts on 

accuracies of the digital workflow for implant guided 

surgery' ging dr. Bassam Hassan in op de verschillen tussen 

de moderne CBCT-systemen in beeldkwaliteit en de invloed 

daarvan op de nauwkeurigheid van de Guided Surgery 

workflow. De boodschap van zijn voordracht was dat: 'De 

keuze van een bepaalde CBCT-scan veldgroot en instelling is 

medebepalend voor de precisie van de integratie tussen de 

CBCT 3D kaak modellen enerzijds en de intra-orale scanners 

3D tanden modellen anderzijds'. Het blijft de uitdaging van 

de komende jaren om de integratie tussen deze twee 'zeer 

verschillende' scan modaliteiten te kunnen realiseren. 

Na de koffiepauze kondigde Chairman van de Belgische ITI-

sectie en moderator dr. Geert Orbie enthousiast de volgende 

drie sprekers aan. Als eerste sprak dr. Bart Vandenberghe. 

Hij is als wetenschappelijk medewerker bij de afdeling 

prothetische tandheelkunde van de Katholieke Universiteit 

Leuven actief en werkt daarnaast in zijn Centrum voor 

Orale Beeldvorming, Advimago in Brussel. Hij heeft net 

een onderzoek afgerond in 3D Cone Beam beeldvorming 

en presenteerde zijn bevindingen in zijn lezing met als titel 

'Digital planning procedures: advantages, disadvantages, 

limitations and traps of the virtual patient'.

Vervolgens was het woord aan dr. Ali Tahmaseb, Section 

Communications Officer van de Nederlandse ITI-sectie 

en verbonden aan het ACTA. Dr. Tahmaseb is al sinds het 

begin van zijn carrière geïnteresseerd in computergestuurde 

chirurgie. Verschillende systemen heeft hij onderzocht en 

bekeken om te ontdekken waar en welke fouten ze vertonen. 

Zijn ervaringen deelde hij met het publiek in zijn lezing 

'Guided surgery: from easy to complex cases'. 



Dr. Jan D'haese, tandarts-specialist parodontologie en 

implantologie en gastinstructeur aan het Universitair 

Ziekenhuis in Gent, toonde in zijn presentatie 'Problems 

and pitfalls when using guided surgery: the story behind the 

fairytale' de resultaten van zijn onderzoek over de precisie 

van computer guided surgery. 'Verschillende niveaus van 

precisie kunnen worden bereikt wanneer boormallen op 

natuurlijke tanden, mondslijmvlies, het kaakbot of tijdelijke 

implantaten worden geplaatst.'

Na de lunch betrad de eerste internationale spreker, dr. Paolo 

Casentini, het podium. Hij werd met trots aangekondigd 

door Education Delegate van de Nederlandse ITI-sectie 

en moderator prof. dr. Daniel Wismeijer. Dr. Casentini is 

o.a. gespecialiseerd in geavanceerde implantologie en 

esthetische casuïstiek. Hij hield de deelnemers in zijn 

presentatie 'Prosthetically driven bone and soft tissue 

reconstruction' voor dat het belangrijk is om te begrijpen 

wat de voordelen, mogelijkheden en beperkingen zijn van 

de diverse behandeltechnieken. De samenwerking met de 

tandtechnicus is telkens essentieel. 'We moeten ideeën 

uitwisselen als we tot een goed esthetisch resultaat willen 

komen.'  

Ook de volgende spreker kreeg van prof. dr. Wismeijer een 

enthousiaste introductie. Frank Andriessen is zijn oud-

student en is nu zelf docent Masterclass Implantologie aan 

het ACTA. Hij is tevens tandarts-implantoog bij het Tandheel-

kundig Centrum Wilhelminapier in Rotterdam. De nieuwste 

generatie intraorale scanners stond centraal in zijn lezing 

'Impression techniques: analogue vs. digital' waarin hij een 

overzicht gaf van de voor- en nadelen van de traditionele 

afdruktechniek vergeleken met de huidige intraorale 

scantechnologieën en –technieken. 

Dr. Irena Sailer, professor restauratieve tandheelkunde aan 

de universiteit van Zürich, is een graag geziene gastspreker 

op het ITI Congres Benelux gaf prof. dr. Wismeijer aan. Twee 

jaar geleden was zij ook een van de internationale sprekers. 

Dr. Sailer heeft veel ervaring met de digitale workflow en 

haar ervaringen presenteerde zij in haar betoog 'digital vs. 

analog workflow (milling vs. casting)'. 

Volgens haar was een groot voordeel van de digitale 

workflow de kwaliteitscontrole. Reconstructies worden 

gemaakt in gecentraliseerde productiefaciliteiten die erg 

efficiënt zijn en hoge kwaliteit bieden. Daarnaast zijn er 

weinig verschillen in de levensduur van metalen versus 

keramische geïndividualiseerde abutments. Er is echter 

wel minder research gedaan over de laatste en er zijn nog 

geen klinische gegevens beschikbaar over de levensduur 

op de lange termijn. Met de beperkingen in de data die 

er nu zijn, is de keuze van het materiaal gebaseerd op het 

esthetische vereiste. Als de tand wit en translucent moet 

zijn, is keramiek de beste optie. Een belangrijk voordeel van 

keramische abutments is dat ze kunnen worden ingekleurd 

en de kleur precies kan worden aangepast.

Als laatste was Stijn Hanssen, Business Unit Manager 

Dentwise aan de beurt met 'Digital prosthetics: From 

hardware to software… and back!' In zijn presentatie 

besprak hij o.a. de verschillende productietechnieken en 

hun voor- en nadelen. Hij sloot zich bij dr. Sailer aan als 

het gaat om gecentraliseerde productie: 'De voordelen van 

gecentraliseerde productie zijn de industriële machines en 

de bijhorende mogelijkheden. Daarnaast heb je de garantie 

van de fabrikant. Het frezen met vijf assen geeft een erg 

accuraat resultaat.'

Zaterdag 20 april 2013

De tweede congresdag werd geopend door prof. dr. Ignace 

Naert, voorzitter van het Scientific Program Comittee van 

het ITI Congres en vervolgd met lezingen van dr. Cees 

Kleverlaan, dr. Amélie Mainjot en dr. German Gallucci. 

Dr. Cees Kleverlaan is docent en onderzoeker materiaalkunde 

aan het ACTA. In zijn lezing 'Framework and (aesthetic) 

materials: titanium, zirconium, alloys, ceramics, resins, 

composites' legde hij het verschil uit tussen 'Zirkonium' en  u





'Zirconia'. 'Zirkonium' is een metaal dat lijkt op titanium. 

'Zirconia' is het witte poeder waarvan het dentale materiaal 

is gemaakt en heeft als eigenschap dat het erg hard en sterk 

is. Volgens hem is het belangrijk om te werken naar een 

metaalvrije tandheelkunde om de schadelijke stoffen zoals 

paladium in metalen te vermijden. 

In haar betoog 'Zirconia in prosthodontics: State of the art 

and research outcomes' pleitte dr. Amélie Mainjot voor 

meer onderzoek over zirconia. Zij hield een steekproef 

onder de deelnemers. Bij de eerste vraag 'wie van u 

gebruikt zirconia?' gingen veel handen de lucht in. Toen de 

vraag 'wie van u vertrouwt zirconia?' werd gesteld, waren 

aanzienlijk minder handen te zien. 'Zirconia is een zeer 

interessant materiaal: het is biocompatibel, sterk en heeft 

optimale optische kenmerken. Daarom is het een goed 

alternatief voor metaal. Er is tijd nodig om zirconia in detail 

te onderzoeken.' Dr. Mainjot is docent aan de universiteit 

van Luik en werkt momenteel aan een studie over dentale 

keramiek in het Laboratorium van Biomaterialen aan de 

universiteit van Parijs. Dit verhaal krijgt dus zeker een 

vervolg. 

Na de koffiepauze kondigde moderator dr. Tahmaseb de  

laatste spreker van dit tweedaagse congres aan. Dr. 

German Gallucci is hoofd Regeneratieve en Implantologie-

wetenschappen aan het departement restauratieve 

tandheelkunde en biomedische wetenschappen aan de 

universiteit van Genève.  Dr. Gallucci vertelde in zijn lezing 

'Evidence-based loading protocols in the digital era' dat 70% 

van de implantaatafdrukken door hen digitaal wordt gedaan. 

Dit vereist kennis over de digitale workflow waarbij het 

succes in de eerste plaats niet gebaseerd is op de gebruikte 

technologieën maar op de training van de teamleden over 

deze digitale technologieën.

Tot slot bedankte prof. dr. Wismeijer de sprekers voor hun 

interessante voordrachten en vatte hun presentaties samen 

in enkele krachtige kernzinnen. De digitale workflow is 

steeds duidelijker aanwezig in de implantologie en onderzoek 

hiernaar is dan ook essentieel. n
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IMPLANTOLOGIE DE VERDIEPING
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Kasteel De Vanenburg · Putten

 Als vervolg op de NVOI cursussen 

Het Overzicht (v/h Breed Belicht) en 

Integraal is een 2-daagse cursus ontwikkeld 

als brug naar klinische cursussen, waarin 

implanteren en prothetiek worden onderwezen. 

In de cursus Implantologie De Verdieping wordt

specifi eke stof met betrekking tot een groot aantal 

implantologie thema's gepresenteerd, onontbeerlijk als 

kennis bij het toekomstig implantologisch handelen.

De cursus is ingedeeld in thema's die op elk indicatiegebied 

van toepassing zijn en die elk in een aparte presentatie 

worden uitgewerkt: algemene gezondheid en medicatie, 

kenmerken implantaatsystemen, de chirurgische procedure 

en osseointegratie, röntgendiagnostiek en digitale planning, 

pre-implantologische chirurgie, alternatieven voor autoloog 

bot, direct plaatsen van implantaten na extractie, evidence 

based (implant) dentistry, korte implantaten, CADCAM in de 

prothetiek, overkappingsprothetiek, titanium versus zirkonium 

bij implantaten en abutments, prothetiek in de zijdelingse 

delen en prothetiek in de esthetische regio.

Docenten voor deze 2-daagse cursus zijn Prof. dr. Chris ten 

Bruggenkate, Prof. dr. Marco Cune, Ronnie Goené, Prof. dr. 

Gert Meijer, Prof. dr. Henny Meijer, Prof. dr. Gerry Raghoebar 

en Prof. dr. Daniël Wismeijer.

Implantologie De Verdieping is aangemeld bij het KRT voor 

11 punten. 

Direct online inschrijven via nvoicursussen.nl (of gebruik-

makend van de QR-code) of schriftelijk middels het 

inschrijfformulier aan de cursusfolder.

THEMATIEK VOOR IMPLANTOLOGISCH HANDELEN

'Jong geleerd is oud gedaan' luidt het gezegde. Om op 

basis van kennis en ervaring te kunnen handelen moet 

je deze eerst opdoen. De NVOI is een wetenschappelijke 

vereniging die zich bezig houdt met het bevorderen en 

verbreiden van de kennis der orale implantologie. Als je 

deze kennis kan meenemen vanaf de start in je carrière 

profiteer je niet alleen zelf, maar ook de patiënt en je 

collega's. 

Okay, je bent jong en je wilt wat. Met implantologie om 

precies te zijn. Na je opleiding of studie kom je in de praktijk 

vaak genoeg zaken tegen die je aan het denken zetten. De 

NVOI iDent35-groep - een initiatief van de NVOI junior 

commissie - is voor iedereen toegankelijk die een bijzondere 

interesse voor de orale implantologie heeft. Voor het gemak 

is de grens op 35 jaar of jonger gesteld. Uiteraard zijn van een 

bepaalde leeftijd af alle mensen even oud en ben je uiteraard 

net zo jong als je je voelt.

De NVOI iDent35-groep staat voor I(mplantologie) en Dent(al) 

met de mogelijkheid om je eigen IDENTiteit te ontwikkelen 

op dit gebied. Het is een platform waar je met vragen of ideeën 

over de orale implantologie terecht kunt. In de implantologie 

gaan ontwikkelingen snel. De stap van wetenschap naar 

kennis en ervaring is leuk om met leeftijdsgenoten te delen. 

NVOI pre-conference night 2013

Speciaal voor jonge tandartsen/kaakchirurgen en studenten 

tandheelkunde organiseert de NVOI ident35-groep op 31 

oktober a.s. een unike pre-conference night in The College 

Hotel in Amsterdam. 

Implantoloog Haakon Kuit zal een tip van de sluier lichten als 

het gaat om no gums, no glory! In het esthetisch gebied is het 

niet altijd eenvoudig om te implanteren en restaureren. Waar 

je op moet letten en rekening mee moet houden als je met de 

implantologie begint. 

De seminarkosten bedragen slechts € 35,00 per deelnemer. 

Deelnemers kunnen zich direct online inschrijven via de 

website ident35.nvoi.nl n



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

IMPLANTOLOGIE HET VERVOLG
1313 dd ececemmbeeb rr 2001313
Kasteel De Vanenburg · Putten

Centraal binnen de cursus Implantologie Het Vervolg staat 

de zorg voor de patiënt in het vervolgtraject nadat bij hen 

implantaten en/of daarop geplaatste suprastructuren zijn 

geplaatst.

De cursus is ontwikkeld voor tandartsen en kaakchirurgen die 

in de praktijk te maken hebben met, al dan niet door henzelf 

geplaatste implantaten en/of suprastructuren. Binnen de cursus 

staat met name de zorg voor de patiënt in het vervolgtraject 

voorop.

Na het plaatsen van prothetische constructies op implantaten 

volgt een traject van levenslange nazorg. De implantologische 

behandeling is succesvol verlopen en dat wil iedereen graag 

zo houden. In de cursus wordt ingegaan op de inhoud van 

periodiek preventief onderzoek met betrekking tot implantaten, 

mogelijke complicaties en de behandeling ervan. Zowel peri-

implantaire complicaties met een chirurgische behandeling als 

complicaties met een prothetische component komen aan de 

orde. Tevens zullen de docenten met u een blik in de toekomst 

werpen: hoe ziet het vervolg van de implantologie er uit?

Docenten voor deze cursus zijn Ronnie Goené, Prof. dr. Henny 

Meijer, Prof. dr. Gerry Raghoebar en Prof. dr. Fridus van der 

Weijden.

Implantologie Het Vervolg is aangemeld 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.

PAT I Ë N T E N Z O R G  I N  H E T  V E RVO L G T R A J E C T

Het project Kamer Mondzorg verzorgt sinds kort elke 

maand een nieuwsbrief. Hiermee wil zij u op de hoogte 

houden van de vorderingen van het project. In augustus 

verscheen de eerste nieuwsbrief. Hierin staat uitgelegd 

wat de achtergrond is van het project en wat de plannen 

zijn voor de komende maanden.

De NVOI participeert actief in het project en nodigt u hierbij 

uit om de nieuwsbrieven te volgen. Deze worden telkens 

gepubliceerd op de NVOI website. De eerste 

nieuwsbrief kunt u lezen via de volgende link: 

nvoi.nl/nieuws/3396/nmt-nieuwsbrief-15-

augustus-2013.html (of gebruik de qr-code)  n

Als lid van de vereniging is het van essentieel belang uw stem 

te laten horen, alleen dan kan het bestuur gehoor geven aan 

uw ideeën en wensen. De Algemene Ledenvergaderingen van 

de NVOI zijn daar bij uitstek geschikt voor. Sinds kort wordt 

uw aanwezigheid aldaar bovendien beloond door Kwaliteits 

Register Tandartsen met 2 punten. Uw stem laten horen loont 

dus meer dan de moeite! n

Op 4 april 2014 organsieert de NVOI de 9e Landelijke 

Studiedag Implantologie in het Amsterdam Hilton Hotel, 

van oudsher hét podium van de leden, voor de leden!

 

U kunt zich nu al via de NVOI website aanmelden als spreker. 

De aanmelding voor uw presentatie dient te zijn voorzien van 

een titel én een kort abstract. Met name op basis van dit abstract 

zal de organisatie uw aanmelding als spreker 

beoordelen. Ga voor het inschrijfformulier naar: 

nvoi.nl/agenda/aanmelden-spreker-studiedag

of gebruik deze qr-code. n
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 Inleiding  Er bestaat tot op heden nog onduidelijkheid over de associaties tussen roken, radiotherapie, diabetes en osteoporose 

en het risico op implantaatverlies. Met behulp van deze meta-analyse werd getracht hier meer duidelijkheid over te krijgen.  

 Methode  De MEDLINE en EMBASE elektronische databases werden doorzocht op observationele studies waarin het 

risico op implantaatverlies in rokers, radiotherapie-, diabetes- en/of osteoporose-patiënten vergeleken werd met een niet-

risicogroep (controle-groep, respectievelijk niet-rokers, niet-radiotherapie-, niet-diabetes- en niet-osteoporose-patiënten). 

Studieselectie, data-extractie en kwaliteitsbeoordeling van studies werden onafhankelijk en in duplo uitgevoerd. Door 

middel van meta-analyses werden samengevoegde relatieve risico's (RR) en bijbehorende 95%-betrouwbaarheidsintervallen 

(CI) berekend. 

 Resultaten  Er werden 51 studies geïncludeerd, waarin in totaal meer dan 40.000 implantaten waren geplaatst. Er bleken 

directe associaties te bestaan tussen het risico op implantaatverlies en respectievelijk roken (n=33; RR=1,92; 95%CI 1,67-

2,21) en radiotherapie (n=16; RR=2,28; 95%CI 1,49-3,51), terwijl er geen negatieve effecten van diabetes (n=5; RR=0,90; 

95%CI 0,62-1,32) en osteoporose (n=4; RR=1,09; 95%CI 0,79-1,52) bleken te bestaan. Subgroep-analyses lieten zien dat de 

uitkomsten niet werden beïnvloed door studie-design, geografische locatie, duur van follow-up, groepsgrootte of gemiddelde 

leeftijd van de geïncludeerde patiënten.

 Conclusie  Roken en radiotherapie zijn geassocieerd met een verhoogd risico op implantaatverlies. De relaties tussen implantaat-

verlies en respectievelijk diabetes en osteoporose dienen verder onderzocht te worden vanwege beperkt beschikbaar bewijs.   

 Inleiding  Bij verschroefde suprastructuren kan er via het schroefgat (micro)lekkage optreden naar het implantaat en 

het omliggende weefsel. Hoewel er bij implantaten met een externe implantaat-abutment verbinding meer microlekkage 

naar het implantaat optreedt, wordt dit ook bij de huidige generatie implantaten met een interne implantaat-abutment 

verbinding waargenomen. De mate van microlekkage hangt af van het materiaal waarmee het schroefgat is afgedicht. 

Het doel van deze studie was het evalueren van de mate van microlekkage via het schroefgat bij verschillende 

vulmaterialen.

 Materiaal / Methode  Op een implantaat met een interne hexagonale implantaat-abutment verbinding (Osstem implantaat, 

Zuid-Korea) werd een tijdelijk abutment met een composietkroon geschroefd. De kroon had de vorm van een bovenmolaar. 

Het apicale deel van het schroefgat werd voor 6.5 mm gevuld met één van de volgende materialen: wattenbolletjes 

(controlegroep), vinyl polysiloxaan (Regisil rigid, Dentsply), siliconen sealing materiaal (EZ Seal, Megagen) en guttapercha 

(Dia-pro, via laterale condensatie). De bovenste 3 mm van het schroefgat werd opgevuld met composiet. De kronen werden 

16.000 keer cyclisch belast met 21 N bij 1 Hz in een basische oplossing met fuchsine (rode kleurstof). In totaal werden 40 

samples onderzocht, 10 per vulmateriaal. Vervolgens werd de fuchsine dat zich in het abutment en het vulmateriaal bevond 

opgelost in methyl alcohol. Door middel van spectrofotometrie werd de mate van microlekkage bepaald. 

 Resultaten  Bij de wattenbolletjes trad de meeste microlekkage op, gevolgd door siliconen sealing materiaal, vinyl 

polysiloxaan en guttapercha. De lekkage bij de guttapercha verschilde niet significant van die van vinyl polysiloxaan. 

De wattenbolletjes die zich apicaal in het schroefgat bevonden, waren niet verkleurd door fuchsine, in tegenstelling tot 

de coronaal gelegen bolletjes. Dit betekent dat de lekkage vanaf coronaal optrad, dus via het schroefgat en niet via de 

implantaat-abutmentovergang ('de randspleet'). 

 Conclusie  Het afdichten van het schroefgat met guttapercha of vinyl polysiloxaan helpt microlekkage te verminderen. 



 Inleiding  Bij het cementeren van implantaat-gedragen restauraties bestaat het risico dat er overtollig cement achterblijft 

in de peri-implantaire sulcus/weefsels. Dit overtollige cement kan mogelijk leiden tot een ontstekingsreactie van de peri-

implantaire weefsels, met aanhechtingsverlies tot gevolg. Doel van deze studie was het evalueren van de respons van de 

peri-implantaire weefsel na cementeren en het vaststellen van mogelijke risicofactoren die bijdragen aan het achterblijven 

van cementresten.   

 Methode  Tussen april 2009 en februari 2010 zijn op 188 implantaten bij 105 patiënten implantaatgedragen restauraties 

(kronen en bruggen) geplaatst. De restauraties waren gecementeerd met een tweecomponenten methacrylaat cement (Premier 

Implant Cement, Premier® Dental Products Company). Tussen april en november 2010 werden alle patiënten opnieuw 

opgeroepen. Uiteindelijk waren 71 patiënten met 128 implantaten beschikbaar voor her-evaluatie. In alle gevallen zijn de 

suprastructuren inclusief abutments verwijderd en zijn de bevindingen gedocumenteerd (bloeding na sonderen, pusafvloed, 

aan-/afwezigheid van cementresten, botniveau in relatie tot implantaatschouder, implantaattype, implantaatdiameter, 

implantaatlocatie).  

 Resultaten  Bij implantaten met een grotere diameter bleken significant meer cementresten achtergebleven te zijn dan bij 

implantaten met een kleinere diameter. Implantaattype en locatie vertoonden geen significante relatie. Overtollig cement was 

significant geassocieerd met bloeding na sonderen, pusafvloed en peri-implantair aanhechtingsverlies. Bij afwezigheid van 

cementresten vertoonden 58,8% van de implantaten geen aanhechtingsverlies versus 37,3% bij aanwezigheid van cementresten. 

Langdurigere aanwezigheid van cementresten leidde tot meer peri-implantair aanhechtingsverlies (trend, net niet significant). 

 Conclusie  Implantaatdiameter is significant geassocieerd met het achterblijven van cementresten in peri-implantaire weefsels. 

Mogelijke consequenties van het achterblijven van cementresten zijn een toename in bloeding na sonderen, pusafvloed en 

mogelijk peri-implantair aanhechtingsverlies.   

 Inleiding  Implantaten van zirconiumdioxide (zirconia) zijn biocompatibel en hebben goede esthetische eigenschappen. Er is 

alleen weinig bekend over de stabiliteit van zirconia implantaten op de lange termijn. Vergeleken met titanium implantaten, 

kunnen zirconia implantaten vatbaardere zijn voor breuk. Deze studie evalueert gefractureerde zirconia implantaten door 

middel van klinisch, macroscopisch en electromicroscopisch (SEM) onderzoek. 

 Materiaal / Methode  Na gemiddeld 37 maanden van belasten, fractureerden 37 van de 170 geplaatste zirconia 

implantaten (‘one-piece Z-Look3 implantaten). Na verwijdering werden deze implantaten geprepareerd en macroscopisch 

en microscopisch onderzocht.

 Resultaten  12 van de 13 implantaten hadden een diameter van 3.25 mm en 1 implantaat een diameter van 4.0 mm. 

Alle gefractureerde implantaten bevonden zich in het front van maxilla of mandibula. De patiënt met het gefractureerde 

implantaat van 4.0 mm in diameter, was een bruxist. Buigkrachten bleken veelal verantwoordelijk voor het fracturen. 

Elektronmicroscopisch onderzoek toonde aan dat alle fracturen werden veroorzaakt door mechanische overbelasting en 

niet door materiaalmoeheid. De fracturen ontstonden vanuit kleine inkepingen en krasjes op het implantaatoppervlak. Deze 

oneffenheden zijn het gevolg van zandstralen van het implantaatoppervlak ter bevordering van osseointegratie. 

 Conclusie  De meeste implantaten die fractureerden, betroffen implantaten met een diameter van 3.25 mm. Het gebruik 

van deze implantaten wordt door de auteurs ontraden. Zij verwachten dat door verbetering van het keramische materiaal 

en aanpassing van het implantaatontwerp, de kwaliteit van smalle zirconia implantaten kan worden verhoogd. 



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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 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,

 RonnieGoené en 

 Prof. dr. Henny Meijer

Kosten  € 475,00

KRT  6 punten

Informatie implantologieintegraal.nl

Nobel Biocare
Meteen door!
Locatie Louwman automusseum, Den Haag

Datum vrijdag 11 oktober 2013

Sprekers T.A. Staas, E. Groenendijk en

 Prof. dr. G.M. Raghoebar

Kosten  gratis

KRT  in aanvraag

Informatie nobelbiocare.com

Mail naar marketing.netherlands@

 nobelbiocare.com

NVOI iDent35
pre-conference night 2013
Locatie The College Hotel,  Amsterdam

Datum donderdag 31 oktober 2013

Spreker Haakon Kuit

Kosten  € 35,00

KRT  2 punten

Informatie ident35.nl

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

Datum vrijdag 1 november 2013

Sprekers Julia-Gabriela Wittneben en

 Homa Zadeh

Kosten  € 345 (leden) / € 395 (niet-leden)

KRT  4 punten

Informatie nogumsnoglory.nl

NVOI cursus 
Implantologie De Verdieping
(tweedaagse cursus met overnachting) 

Locatie Kasteel De Vanenburg, Putten

Datum donderdag 21 november 2013

 en vrijdag 22 november 2013

Docenten Prof. dr. Chris ten Bruggenkate, 

 Prof. dr. Marco Cune, Ronnie Goené, 

 Prof. dr. Gert Meijer, Prof. dr. Henny

 Meijer, Prof. dr. Gerry Raghoebar en

 Prof. dr. Daniël Wismeijer

Kosten  € 945,00

KRT  12 punten

Informatie implantologiedeverdieping.nl

NVOI cursus 
Implantologie Het Vervolg
Locatie Kasteel De Vanenburg, Putten

Datum vrijdag 13 december 2013

Docenten Ronnie Goené, Prof. dr. Henny Meijer,

 Prof. dr. Gerry Raghoebar en 

 Prof. dr. Fridus van der Weijden

Kosten  € 445,00

KRT  5 punten

Informatie implantologiehetvervolg.nl

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

Data vrijdag 14 maart 2014

 zaterdag 15 maart 2014

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

 

NVOI
9e Landelijke Studiedag Implantologie
Data vrijdag 4 april 2014

Locatie Hilton Hotel, Amsterdam

Speaker Ionica Smeets

Sprekers NVOI leden (op inschrijving)

Kosten  € 200,00 

KRT  4 punten

Informatie nvoistudiedag.nl




