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Directe levering implantaat
Betrouwbare oppervlaktebehandeling

     van 20 jaar klinische ervaring
Exclusieve microdraad
Asymmetrische dubbele draad

     met centrale protrusie
Smalle, actieve apex
1 enkele verbinding voor 4 protheseplatformen
1 universeel prothesegamma



Wij zijn zeer gedreven om de implantologie breed 
te behouden als behandelmoda-liteit in de algemene  
praktijk. De cursussen op maat verzorgd door onze 
PAOI staan borg voor value for money en verrijking 
van uw kunnen.

Onze Landelijke Studiedag Implantologie op 4 april 
is een ontspannen gelegenheid om met enthousiaste 
collega's  van gedachte te wisselen en nieuwe 
onderzoeken en praktische ervaringen op het podium 
te vernemen. 

De behoefte aan implantologie zal alleen maar 
toenemen. Patienten zullen graag bij een enthousiast 
artiest willen aankloppen. In dit blad weer vele items 
van implantologisch artistieke waarde, waarbij collega 
Geoff van Beek  met zijn cartoons letterlijk invulling 
geeft.

Ik wens u veel leesplezier en hoop u binnenkort op de 
Studiedag te mogen ontmoeten.

Felix Guljé  voorzitter NVOI

Mijn dochter is onlangs afgestudeerd op de 
kunstacademie te Amsterdam. Enorm trots dus op 
het afronden van deze studieopleiding. Daarvoor 
zijn technieken, historisch besef en geschoolde 
vaardigheden handvatten om de individuele artisticiteit 
te kunnen ontplooien. Wij als tandartsartiesten beleven 
dat niet anders. Ook wij willen kunnen handelen in 
vrijheid maar wel graag met als basis een beproefde en  
bewezen methodiek.

De NVOI is al enige jaren bezig evidence based 
handelen in richtlijnen te vatten. Het zal u dan ook niet 
verbazen dat wij actief betrokken zijn bij de oprichting 
van het KIMO (Kennis Instituut Mondzorg). Daarin 
waken wij voor bruikbare en praktische richtlijnen 
ter bescherming van opportunistische uitholling van 
ons vak door bijvoorbeeld commerciele belangen van 
derden.

Dat onze insteek serieus wordt genomen merken we 
aan de gesprekken met overheden die geintresseerd 
zijn in onze opinie betreffende kwaliteitscontrole en 
behoud van de overkappingsprothese in ons zorgstelsel.



Waarom richtlijnen in de mondzorg? Richtlijnontwikkeling in de mondzorg is geen doel op zich. Richtlijnen zijn een middel 
om beschikbare kennis en ervaring op het gebied van goede mondzorg in kaart te brengen en toegankelijk te maken voor 
gebruik. Praktische en compacte richtlijnen ondersteunen de zorgverlener bij het maken van afwegingen en bij de keuze voor 
de beste behandeling voor de patiënt. Bovendien kunnen richtlijnen een rol vervullen bij het informeren van patiënten over 
nut en noodzaak van een behandeling.

richtlijnen. Dat vraagt de nodige tijd en die moeten we 

hiervoor ook nemen. Een onafhankelijk instituut voor 

richtlijnen in de mondzorg is het startpunt. Daarna gaan we 

nadenken over de langetermijnvisie'.

Werkgroep 2

Het formuleren van een goede methodiek voor 

richtlijnontwikkeling was de opdracht aan Werkgroep 2. 

Hiervoor is door de werkgroep dankbaar gebruik gemaakt 

van de Richtlijn voor Richtlijnen, een breed geaccepteerde 

standaard voor het ontwikkelen van richtlijnen in de zorg. 

Werkgroep 2 heeft daarbij met name aandacht besteed 

aan specifieke karakteristieken van de mondzorg. Dirk 

Mettes, voorzitter van werkgroep 2: 'Het ontwikkelen van 

richtlijnen is geen proces van 'grote passen, snel thuis', 

want het vergt zorgvuldigheid. Richtlijnen moeten zowel 

wetenschappelijk als vooral ook praktisch getoetst worden. 

Verder is het de bedoeling dat er een continue cyclus ontstaat 

van: ontwikkeling, implementatie, evaluatie, herziening 

van richtlijnen. Een richtlijn is immers geen doel, maar een 

middel voor de best mogelijke zorg.'

Conclusies werkgroep 1
Visie op de organisatie

Werkgroep 1 is van mening dat alle kwaliteitsinitiatieven 

in de mondzorg op den duur onder één organisatie zouden 

moeten vallen. Dit is nu nog een brug te ver. Werkgroep 1 

adviseert daarom te starten met een richtlijnorganisatie die 

op termijn kan uitgroeien tot een breder kwaliteitsorgaan. 

Een stichting als rechtsvorm waarborgt de onafhankelijkheid 

en de slagvaardigheid van KiMo. De dagelijkse leiding moet 

De Gezondheidsraad trok in het rapport 'Mondzorg 

voor morgen' uit 2012 een aantal duidelijke conclusies: 

'Gegevens over de staat van de mondgezondheid zijn 

beperkt, evidence-based handelen is niet vanzelfsprekend' 

en 'er is sprake van een kloof tussen wetenschap en 

praktijk'. Alle organisaties in de mondzorg, waaronder 

de NVOI, hebben zich dit oordeel aangetrokken en 

de handschoen opgepakt.Zij werken nu nauw samen 

aan een plan dat moet leiden tot de oprichting van een 

onafhankelijke organisatie voor klinische richtlijnen: het 

Kennisinstituut Mondzorg (KiMo).

Aan de slag
Twee werkgroepen zijn begin 2013 gestart met de 

voorbereidingen voor KiMo, om een Kwartiermakersgroep 

(KG) in staat te stellen een afgewogen advies uit te brengen 

over de opzet van een onafhankelijke organisatie voor de 

ontwikkeling en implementatie van klinische richtlijnen in 

de mondzorg: KiMo.

Werkgroep 1

Deze werkgroep heeft zich bezig gehouden met een 

advies over de bestuurlijke, juridische, financiële en 

organisatorische aspecten voor het opzetten van KiMo. 

Heert Zijlstra, voorzitter werkgroep 1: 'Richtlijnen zijn er 

om professionals te ondersteunen in hun vak en niet om 

hen daarin te belemmeren. Dát wil werkgroep 1 veiligstellen 

in de structuur.' Zijlstra vindt het belangrijk dat zowel de 

stemmen van de grote als kleine beroepsorganisaties in de 

structuur kunnen doorklinken. 'De beroepsgroepen en de 

wetenschappelijke verenigingen moeten er hun expertise 

kunnen inbrengen en zich herkennen in de uiteindelijke 

Kennisinstituut Mondzorg (KiMo) wordt opgericht 
om gezamenlijk richtlijnen te ontwikkelen voor de 
mondzorg. Het is een samenwerkingsverband van de 
wetenschappelijke verenigingen, de beroeps organisaties 
en opleidingen in de mondzorg.

Voor meer informatie kennisinstituutmondzorg.nl

Samenvatting KiMo



in handen komen van een directeur/ bestuurder. Deze wordt 

aangesteld door een Raad van Toezicht (RvT), waarvan de 

leden de bij KiMo betrokken organisaties representeren. 

Deze leden moeten uiteindelijk zonder last of ruggespraak 

kunnen werken. In de opstartfase zou dit eventueel anders 

kunnen. In figuur 1 is het organogram uitgewerkt.

Governancestructuur

Het proces van richtlijnontwikkeling kent vijf 

sleutelmomenten: het initiatief, het besluit tot uitvoering, 

de ontwikkeling, de autorisatie en de implementatie. Een 

brede Richtlijnadviescommissie (RAC) neemt stappen voor 

het initiatief en geeft hierover advies aan de directeur/ 

bestuurder. Deze neemt het besluit tot uitvoering. Daarna is 

een Richtlijnontwikkelcommissie (ROC) verantwoordelijk 

voor het opstellen van de richtlijn en het bijbehorende 

implementatieplan. Voor elke richtlijn wordt een aparte 

ROC benoemd. Dan stelt de directeur/bestuurder een 

Commissie van deskundigen in voor de autorisatiefase. 

KiMo wordt eigenaar van de ontwikkelde richtlijnen 

en is daarmee verantwoordelijk voor de publicatie en 

het onderhoud ervan. Daarnaast is het ook mogelijk om 

een richtlijn die buiten KiMo is ontwikkeld, alleen te 

autoriseren door KiMo.

Financiering

Werkgroep 1 vindt dat zorgverleners zelf rechtstreeks KiMo 

moeten financieren, maar het lijkt niet haalbaar om nu op korte 

termijn een financiële bijdrage te verlangen van individuele 

zorgverleners. Toch is, zeker in de beginperiode van 2014 

tot en met 2016, financiële stabiliteit belangrijk. Daarom 

stelt werkgroep 1 voor om in deze periode de bijdrage van de 

zorgverleners via de beroepsverenigingen te innen. In deze 

aanvangsperiode kunnen de mogelijkheden voor directere 

financiering door zorgverleners nader worden onderzocht.

Conclusies werkgroep 2
Visie en uitgangspunten klinische richtlijnontwikkeling

structuurmodel en de mondzorgcyclus.

kaakchirurgen orthodontisten, mondhygiënisten en 

tandprothetici. Indirect is de mondzorg gericht op al 

diegenen die onder hun verantwoordelijkheid zorg 

verlenen.

te krijgen.

Methodiek van klinische richtlijnontwikkeling

Figuur 2 (Proces van de ontwikkeling van een richtlijn) geeft 

het proces van de ontwikkeling van een richt-lijn weer. 

Daarbij zijn de volgende punten van belang:

samenhangende deelprocessen:

 a. Gestart wordt met inventarisatie, prioritering en 

 concretisering van onderwerpen. Dit vormt de 

 werkopdracht voor een Richtlijnadviescommissie (RAC).

 b. Een Richtlijn Ontwikkel Commissie ontwikkelt de richtlijn.

 c. Commentaarronde: alle relevante beroepsgroepen 

  leveren commentaar op de conceptrichtlijn.

 d. Een Richtlijnautorisatieraad (RAR) autoriseert de richt- 

  lijn op onafhankelijke wijze.

procedure op te stellen voor opname van 'zij-instromende' 

richtlijnen die buiten KiMo zijn ontwikkeld en herzien.

Implementatie en evaluatie van klinische richtlijnen

onderdeel van de werkopdracht van de ROC.

basis van de (kern)aanbevelingen van elke richtlijn. De 

ROC moet in het werkplan duidelijkheid verschaffen over 

wie indicatoren ontwikkelt en hoe de daarvoor benodigde 

gegevens verzameld moeten worden.

van ontwikkelde richtlijnen. Hoe dit precies moet gebeuren, 

moet nog nader worden uitgewerkt. Ook inhoudelijke en 

financiële aspecten moeten hierbij worden meegenomen.

KiMo externe expertise in het huren voor het onderdeel 

'implementatie richtlijnen'.

Meerjarenagenda 2014-2016

nieuwe en één herziene klinische EBRO-richtlijn per jaar 

zou in de beginfase een mooi resultaat zijn. Daarom adviseert 

Werkgroep 2 in 2014 te starten met een herziening van de 

EBRO-richtlijn 'Klachtenvrije geïmpacteerde 3e molaar in de 

onderkaak' (2003) en de update op te pakken van de richtlijn 

'Het antistollingsbeleid in de tandartspraktijk' (2010). u



geïnventariseerd bij de mondzorgprofessionals en de 

wetenschappelijke verenigingen. Deze kunnen een nuttig 

uitgangspunt vormen. De behoeften aan richtlijnen betreffen 

onderwerpen op het gebied van de tandheelkundig-

medische interactie en beslissingsondersteuning 

bij diagnostiek, indicatie, behandeling en nazorg.

onderwerpen de criteria van de Regieraad Kwaliteit 

van Zorg (2012) te gebruiken. Zo nodig kan de 

Richtlijnadviescommissie (RAC) aanvullende criteria voor 

de mondzorg formuleren. In samenhang hiermee zou een 

betrouwbare aanpak ontwikkeld moeten worden om de 

klinische knelpunten in het mondzorgveld adequaat en 

tijdig te herkennen.

Advies van de Kwartiermakersgroep
De Kwartiermakersgroep (KG) neemt de adviezen van werk-

groep 1 en 2 over en heeft hierop enkele aanvullingen.

Governance-structuur in opstartfase

Werkgroep 1 stelt voor om de eerste twee tot drie jaar, 

de overgangsfase, een aangepaste organisatiestructuur en 

rolverdeling in te voeren. Draagvlak en vertrouwen bij 

zorgverleners is immers juist in de eerste jaren van KiMo 

belangrijk.

De KG heeft dit voorstel op de volgende punten 

geconcretiseerd:

1. Het is belangrijk dat de directeur/bestuurder samen met de 

Raad van Toezicht een stabiele organisatie kan inrichten. 

Hiervoor kan KiMo wellicht aanhaken bij of expertise 

benutten van andere richtlijnorganisaties. Een doordachte 

communicatiestrategie en -budget zijn nodig.

2. De directeur/bestuurder moet beschikken over bestuurlijke 

competenties en materiedeskundigheid op het gebied van 

richtlijnontwikkeling.

3. De Raad van Toezicht heeft een onafhankelijke voorzitter 

met ervaring met startende organisaties en kwaliteits-

vraagstukken. De leden van de RvT overleggen met hun 

achterban, maar hebben wel een duidelijk mandaat. Ze 

functioneren in de overgangsfase 'met last en ruggespraak'

4. Zo nodig wijzigt de Raad van Toezicht zijn samenstelling 

en het functioneren na de overgangsfase. De Kwartier-

makersgroep adviseert na deze fase een nieuwe directeur/

bestuurder te benoemen.

5. De Kwartiermakersgroep stelt voor om in de overgangs-

fase een deelnemersraad in te stellen met daarin alle 

opdrachtgevers. Deze raad geeft de RvT gevraagd en 

ongevraagd advies. Op die wijze wisselen opdrachtgevers en 

RvT regelmatig van gedachten.

Financiering

Voor de korte termijnfinanciering (eerste 3 jaar)adviseert 

de KG een gezamenlijke, naar rato financiering door 

beroepsverenigingen en een startsubsidie van de overheid. De 

KG vindt twee richtlijnen per jaar een realistisch begin.

KiMo  organogram

Raad van Toezicht

Taken

Samenstelling

Bestuur

Taken

Profiel

  De Kwartiermakersgroep geeft in overweging voor de overgangsfase een Deelnemers-
raad in te richten waarin de voorzitters van de deelnemende partijen zitten. Deze Raad 
adviseert gevraagd en ongevraagd de RvT.

Raad van Toezicht

Bestuur (directie)

Bureau

Richtlijnontwikkel-
commissies

(ROC's)

Richtlijn-
authorisatieraad

(RAR)

Richtlijnadvies
commissie

(RAC)



Lange termijnvisie

De RvT en de te benoemen directeur/bestuurder moeten de 

lange termijnvisie uitwerken. De volgende punten moeten 

daarbij aandacht krijgen:

gebied van richtlijnontwikkeling;

KiMo zijn ontwikkeld (de 'zij-instromers ) te autoriseren;

in samenwerking met opleidingen, wetenschappelijke 

verenigingen en beroepsverenigingen.

Autorisatie van richtlijnen

Werkgroep 1 en 2 verschillen van mening over wie 

uiteindelijk de richtlijn vaststelt. De KG adviseert

het voorstel van werkgroep 2 over te nemen. De 

Richtlijnautorisatieraad (RAR) autoriseert de richtlijn.

Daarna stelt de directeur/bestuurder in samenspraak met de 

RvT de richtlijn vast. Hij maakt daarbij een

bestuurlijke afweging.

Richtlijnen ontwikkeld buiten KiMo

Het autoriseren van richtlijnen die buiten KiMo ontwikkeld 

zijn, geeft KiMo een bredere basis. Het verstevigt de u 

KiMo  proces van de ontwikkeling van een richtlijn

PROCES VAN RICHTLIJNONTWIKKELING

Taken 
Richtlijnenadviescommissie
(RAC)

 potentiële onderwerpen

 onderwerpen

c.q. te herziene richtlijn

 en samenstelling commissie voor
 te ontwikkelen c.q. te herziene 

richtlijn

Samenstelling
Richtlijnenadviescommissie
(RAC)

 richtlijnontwikkeling

Taken
Richtlijnontwikkelcommissie
(ROC)

 EBRO-methode

Samenstelling
Richtlijnontwikkelcommissie
(ROC)

 met affiniteit voor onderwerp

 onderhavig onderwerp

richtlijnontwikkeling

Taken directeur/bestuur KiMo

Taken directeur/bestuur KiMo

ism RvT

Samenstelling
Richtlijnautorisatieraad
(RAR)

onderhavig onderwerp

Taken Richtlijnenautorisatieraad
(RAR)

waaronder toetsing AGREE

andere richtlijnen over aanpalende 
onderwerpen
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KiMo  model voor uitvoering en governance 'ontwikkeling richtlijn binnen KiMo' gebaseerd op het advies van de Kwartiermakersgroep

Toezicht
Wat 
Wie Raad van Toezicht

Uitvoering
Wat 
Wie Directeur / Bestuur KiMo

Wat  

Wie Richtlijn Advies Commissie (RAC)

Wat  

Wie Directeur/Bestuur KiMo, in afstemming met Raad van Toezicht

Wat  Ontwikkelen richtlijn volgens EBRO systematiek
Wie Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC)

Wat  
Wie Directeur/Bestuur KiMo, bijgestaan door Richtlijn Autorisatieraad (RAR)

Wat  Vaststellen richtlijn
Wie Directeur/Bestuur KiMo in samenspraak met Raad van Toezicht (mogelijk bijgestaan door deelnemersraad)

Wat  

Wie Directeur/Bestuur KiMo

Initiatief tot te ontwikkelen/herzien richtlijn

Besluit tot ontwikkeling/herziening richtlijn

Ontwikkeling/herziening richtlijn

Authoriseren en formeel vaststellen ontwikkelde/herziene richtlijn

Formeel vaststellen ontwikkelde/herziene richtlijn

Formeel vaststellen ontwikkelde/herziene richtlijn

»

»

« »

« »

« »

« »

« »



positie van KiMo als kennisinstituut voor en van professionele 

mondzorgverleners. Er moet nog helderheid komen over:

aangemeld bij KiMo;

Implementatie

De beroeps- en wetenschappelijke verenigingen spelen een 

actieve en cruciale rol bij implementatie van de richtlijn en 

het opstellen van indicatoren. Het KG vindt de uitwerking 

van deze rol op korte termijn gewenst. De kennis en 

deskundigheid die de werkgroepen op dit gebied hebben 

opgebouwd, is hierbij bruikbaar.

Van plan naar uitvoering

De Kwartiermakersgroep adviseert de volgende stappen te 

zetten:

oprichtingscommissie (OC) samen. Deze OC is 

verantwoordelijk voor oprichting van de stichting KiMo en 

voor het inrichten van een benoemingscommissie die de 

werving en inrichting van de Raad van Toezicht op zich 

neemt. De OC kan secretarieel worden ondersteund door 

personen uit de (voormalige) kwartiermakersgroep.

Raad van Toezicht waarin ten minste de volgende 

competenties en kennis aanwezig zijn: inzicht in het 

vakgebied, financiële en juridische kennis, bestuurlijke 

ervaring, gezag en slagkracht.

De Kwartiermakersgroep heeft haar advies voor richtlijn-

ontwikkeling samengevat in een model (figuur 3 - 

model voor uitvoering en governance 'ontwikkeling 

richtlijn binnen KiMo' gebaseerd op het advies van de 

Kwartiermakersgroep).

Aansluiting nieuwe partijen
Partijen die zich nog niet hebben aangesloten bij het KiMo, 

kunnen dit alsnog doen. Zij stemmen dan in met de adviezen 

van de werkgroepen 1 en 2 en de Kwartiermakersgroep die 

op 10 februari 2014 zijn gepresenteerd.  n 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 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 
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 iCademy 2014 is Dr. Marco 
Esposito van de universiteit van Göteborg (Zweden).

iCademy 2014 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. 

LET OP: tot 2 mei a.s. inschrijven met € 50 korting!

iCademy 2014
 woensdag 11 juni 2014
Kasteel de Wittenburg · Wassenaar

2014
Dr. Marco Esposito



Hoofdstuk 3 beschrijft de in vitro occlusale slijtage van 

tijdelijke implantaatgedragen kronen. De slijtage van de geteste 

materialen (polymethylmethacrylaat, bis-acryl composiet en 

indirect composiet) varieerde tussen de 24 en 237 μm/200000 

cycli en was afhankelijk van het percentage vulstof.  De slijtage 

van indirect composiet was significant lager dan die van de 

andere geteste materialen. Bis-acryl composiet heeft een hogere 

weerstand tegen slijtage dan polymethylmethacrylaat. Hieruit 

werd geconcludeerd dat het verstandig is om indirect composiet 

te gebruiken wanneer een tijdelijk implantaatgedragen kroon 

voor langere tijd in functie moet zijn.

Hoofdstuk 4 omvat een prospectieve klinische studie naar de 

radiografische, klinische en esthetische uitkomsten alsmede de 

patiënt tevredenheid van casus behandeld met een platform-

swiched implantaatgedragen kroon in de esthetische zone van 

de bovenkaak. Bovendien werden de invloed van botaugmentatie 

drie maanden voor implanteren alsmede de invloed van de 

bevestiging van de kroon (verschroefd of gecementeerd) 

onderzocht. Bij 60 patiënten met een ontbrekend element in 

de esthetische zone van de bovenkaak werd een Straumann 

Bone Level Implantaat geplaatst. Bij 29 deelnemers werd drie 

maanden voor implanteren een botaugmentatie uitgevoerd. Drie 

maanden na implanteren werden de implantaten opgezocht en 

belast. Zeven en achttien maanden na implanteren vond follow-

up plaats. De peri-implantaire mucosa en de esthetiek van de 

implantaatgedragen kroon werden beoordeeld met behulp van 

de Implant Crown Aesthetic Index (ICAI) en de Pink Esthetic 

Score-White Esthetic Score (PES-WES). Er zijn geen implantaten 

verloren gegaan gedurende de follow-up. Na 18 maanden 

bedroeg het gemiddelde botverlies 0,10 ± 0,27 mm met een 

gemiddelde gesondeerde pocket diepte van 2,6 mm. Er werden 

Het succes van een implantaatgedragen kroon wordt, dankzij de 

hoge gerapporteerde overleving, tegenwoordig vooral bepaald 

door de esthetische uitkomst. Dit houdt in dat de kroon en de 

peri-implantaire mucosa in harmonie zijn met de omringende 

dentitie. Een tijdelijke implantaatgedragen kroon kan gebruikt 

worden om de ontwikkeling van de peri-implantaire mucosa te 

beïnvloeden tijdens de maturatie van deze weefsels. Meestal 

wordt de tijdelijke implantaatgedragen kroon gedurende drie 

maanden gebruikt, maar dit kan bijvoorbeeld langer zijn als de 

restauratie deel uitmaakt van een uitgebreid restauratief plan 

of omdat een orthodontische behandeling nog niet is afgerond. 

Tijdelijke implantaatgedragen kronen dienen bestand te zijn 

tegen de functionele krachten die inspelen op de restauratie 

gedurende functie (hoge breuksterkte, lage slijtage) en dienen 

niet schadelijk zijn voor de omliggende weefsels. In de 

literatuur is weinig informatie beschikbaar over de hierboven 

genoemde onderwerpen. Het doel van dit promotieonderzoek 

was het bepalen van een aantal  materiaaleigenschappen van 

tijdelijke implantaatgedragen kronen in de esthetische zone 

van de mond.

In hoofdstuk 2 is de in vitro breuksterkte van met 

composiet geveneerde tijdelijke abutments van titanium 

en polyetheretherketoon (PEEK) geëvalueerd met behulp 

van een universal testing machine. Zowel de titanium als 

PEEK abutments braken bij krachten die hoger lagen dan 

de in de literatuur genoemde gemiddelde kauwkrachten. 

Verder presteerde geen enkele groep minder goed dan de 

controlegroep bestaande uit definitieve porselein/zirkonium 

implantaatgedragen kronen. Hieruit werd geconcludeerd dat 

de geteste titanium en PEEK abutments geschikt zijn voor 

gebruik in de mond.



geen verschillen gevonden tussen geaugmenteerde en niet-

geaugmenteerde locaties. (p=0,28). De ICAI liet bevredigende 

resultaten zien in 67% van de patiënten voor de mucosa tegen 

75% voor de kroon. De gemiddelde PES-WES score bedroeg 14.4. 

De scores van zowel ICAI mucosa (p=0,004) als PES (p=0,02) 

waren significant minder goed voor de geaugmenteerde locaties 

vergeleken met de niet-geaugmenteerde locaties. Er werd geen 

verschil gevonden tussen verschroefde en gecementeerde kronen. 

De patiënttevredenheid was hoog (8,9 ± 1,1 op de VAS-score). 

Uit deze prospectieve klinische studie werd geconcludeerd dat 

het Straumann Bone Level implantaatsysteem een uitstekende 

overleving, minimaal botverlies en goede klinische en esthetische 

resultaten biedt. Daarentegen werden na botaugmentatie 

minder fraaie esthetische resultaten gezien vergeleken met 

niet-geaugmenteerde locaties. Ten slotte werd er geen verschil 

gevonden tussen gecementeerde en verschroefde kronen. 

Hoofdstuk 5 richt zich op biofilm op tijdelijke implantaatgedragen 

kronen. De 60 deelnemers van de in hoofdstuk 4 van dit 

proefschrift beschreven studie werden willekeurig toegewezen 

aan één van vier groepen. De patiënten ontvingen of een 

verschroefde tijdelijke kroon bestaande uit een PEEK abutment 

geveneerd met indirect composiet of een verschroefde kroon 

gemaakt van een zirkonium abutment met opgebakken 

porselein. De deelnemers gebruikten of tandpasta met 0,243% 

NaF (NaF groep) of tandpasta met 0,454% SnF2 (SnF2 groep). 

Na drie maanden werden deze kronen voorzichtig uit de mond 

gehaald waarna de biofilm werd verzameld. Het totale aantal 

bacteriën werd bepaald met behulp van een telkamer en een 

fase contrast microscoop. De bacteriële viabiliteit werd bepaald 

met behulp van fluorescentie microscopie  na kleuring met 

LIVE/DEAD oplossing. Onze studie liet een significant hoger  u 
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aantal levende bacteriën zien op de PEEK/composiet kronen 

vergeleken met de zirkonium/porselein kronen (p<0,001). Het 

totale aantal levende bacteriën was significant hoger in de NaF 

groep vergeleken met de SnF2 groep (p=0,044). Hieruit werd 

geconcludeerd dat er significant meer bacteriën op PEEK/

composiet leven dan op zirconium/porselein. Het is echter niet 

bekend wat de klinische  implicaties van deze bevinding zijn. 

In hoofdstuk 6 wordt een nieuwe methode voor het ontwerp 

en de fabricage van een tijdelijke implantaatgedragen kroon 

beschreven. Het toepassen van Computer Aided Designing 

(CAD en Computer Aided Manufacturing (CAM) leidt tot 

versimpeling van de productie van tijdelijke kronen zonder 

de sterkte te verminderen. Verder vergemakkelijkt deze 

methode het individueel ontwerp van de tijdelijke kroon. In het 

klinische rapport wordt een behandeling beschreven waarbij 

een verloren gegane centrale incisief wordt vervagen door een 

CAD-CAM geproduceerde tijdelijke implantaatgedragen kroon.

De belangrijkste onderzoeksresultaten worden besproken en 

aanbevelingen voor toekomstig onderzoek worden gedaan 

in hoofdstuk 7. De resultaten van de in vitro onderzoeken 

lieten zien dat met indirect composiet geveneerde tijdelijke 

implantaatgedragen kronen geschikt zijn voor langdurig gebruik in 

de mond met betrekking tot breeksterkte en occlusale slijtage. We 

concludeerden dat er meer bacteriën (zowel dood als levend) op met 

indirect composiet geveneerde implantaatgedragen kronen leven 

vergeleken met implantaatgedragen kronen van zirkonium met 

opgebakken porselein. De klinische relevantie van deze bevinding 

is echter onbekend. Additionele klinische studies zijn nodig om 

te kunnen verzekeren dat tijdelijke implantaatgedragen kronen 

geschikt zijn om voor langere tijd in de mond te functioneren. n



Ik vroeg hem hoe het ooit zo is gekomen dat hij de illustraties 

voor de flyer van de Studiedag is gaan tekenen en waar hij 

zijn inspiratie vandaan haalt.

'Eigenlijk is dat tekenen pas echt tijdens mijn studie 

begonnen, ik heb toen mijn eerste boek - Dental Morphology, 

an Illustrated Guide - geschreven én alle illustraties getekend. 

Het boek kwam uit vóór ik afstudeerde, mijn advies: doe dat 

niet. Je leraren vinden je een eigenwijs, ook in Engeland.

In Nederland tekende ik in het tandheelkundig tijdschrift 

Dentellect de cartoons van Karel & Diederik. Later tekende ik 

ook voor het blad van de ANT de cartoons. Voor Ronnie Goené 

heb ik in 1996 de illustratie voor de uitnodiging voor Bugs 

in Concert getekend, ter ere van het lustrum van de Kliniek 

voor Parodontologie in Amsterdam. Marco Cune vroeg mij in 

2000, toen als bestuurslid van de NVOI, of ik een cartoon 

voor de flyer van de Studiedag wilde tekenen. Het moest 

een tafelgenootschap zijn, in zwart wit, dat was het begin'. 

Over de illustratie van 2012 - een groepsportret in kleur met 

Jan Willem Wolf, Ronnie Goené, Daniël Wismeijer, Gerry 

Raghoebar en Chris ten Bruggenkate - zei Geoff eerder: 

'De Studiedag vindt altijd plaats rond Pasen, hoogtij dagen 

voor het ei. Het was mijn toenmalige leraar implantologie, 

Chris ten Bruggenkate, die perfect een sinuslift techniek kon 

uitleggen met behulp van een ei, en hoe je moest proberen een 

luikje  te maken zonder het binnenvlies te beschadigen. Een 

tikkeltje overdreven misschien maar de treffende vergelijking 

is wel een beetje zijn handelsmerk. Daar hij redelijk dichtbij 

een punt in zijn leven komt waarbij hij het scalpel zal gaan 

neerleggen, vond ik het belangrijk om hem daarom dit keer 

centraal te plaatsen.'

Binnenkort opent het Hilton Amsterdam weer haar deuren voor de NVOI 

met inmiddels de 9e editie van de Landelijke Studiedag Implantologie. 

Uitnodigingen voor dit tweejaarlijkse evenement voor en door leden, worden 

sinds jaar en dag gekenmerkt door opvallende bijdragen van de hand van een 

collega NVOI lid: Geoffrey C. van Beek, tandarts te Rotterdam en de man 

achter de illustraties op de flyers van de NVOI studiedag.

Eigenlijk waren we, Jan Willem Vis (art-director en 

verantwoordelijk voor ongeveer alle NVOI media uitingen) 

en ik, benieuwd naar waar Geoff de inspiratie voor de 

tekeningen vandaan haalde. Op zijn vraag waar we wilden 

afspreken - in de praktijk in Rotterdam of thuis? - riepen wij 

meteen thuis!

  

Thuis is voor Geoff en zijn partner Doris von der Aue het 

Brabantse Loon op Zand. Samen in mijn Mini verdwaalden 

we toch natuurlijk in de landelijke omgeving rond zijn huis 

en arriveerden bij een groot bord op een hek dat ons laat 

weten dat Doris, gediplomeerd Equine Dental Technician, 

thuis haar praktijk heeft. We worden welkom geheten 

door Geoff, twee katten en twee prachtige soort barokke 

kippen, die bijna de keuken in komen om een ei voor je te 

leggen. Het huis ademt de sfeer van het oude Engeland, ook 

bijna een beetje middeleeuwsachtig met allemaal hoekjes, 

prachtige meubels en een landelijk uitzicht op hun paarden 

in de wei. Mijn fantasie slaat meteen op hol.

 

Geoff, geboren en getogen in Engeland, studeerde 

tandheelkunde van 1970 tot 1976 aan de universiteit van 

Bristol.



Het ei (of was het de kip...) vormde dus zijn primaire 

inspiratiebron. 'Ik had ook het idee om iemand dezelfde 

procedure als Chris te laten doen maar dan met zijn duim per 

ongeluk dwars door het ei heen. Het zou het beste zijn als ik 

daarvoor mijzelf zou hebben getekend als klungel, maar dan 

had ik terecht kritiek gekregen om mijzelf te durven plaatsen 

tussen zulke implantologie iconen. Maar subtiele grappen met 

een Paul & Shark logo, in 2010 verruild voor dat van Ralph 

Lauren, zorgen slechts voor serieuze klachtbrieven naar het 

bestuur. Dus deze keer toch maar wat voorzichtig en alles 

zo neutraal mogelijk gehouden, vooral ook uit het enorme 

respect dat ik heb voor de personen die ik uiteindelijk heb 

getekend. Hun gezichten waren niet erg makkelijk te doen 

gelijken, ik heb dan ook verschillende pogingen verwezen 

naar de prullenbak. Zoiets is misschien makkelijk voor een 

Da Vinci, maar voor mij niet. Enfin, in the end een verhaal 

van niets dus eigenlijk, maar wel in de hoop hiermee een 

vrolijk Pasen in te luiden. Zonder dan ook maar enige verdere 

vergelijking met eieren te treffen!'

Ook dit jaar heeft hij op verzoek van de organisatie weer zijn 

tekendoos geopend ten behoeve van opnieuw een unieke 

prent, waarover hij het volgende zegt: 'Implantologie is niet 

anders dan goochelen, alles moet kloppen om tot een geslaagd 

en voorspelbaar resultaat te komen. In de praktijk telkens weer 

'a hell of a job'!' En daarmee stond de centrale figuur binnen 

de tekening voor dit jaar voor hem al vast: de goochelaar.

Maar er speelde meer door het hoofd van onze creatieve 

collega. Hem was ter ore gekomen dat 'ons Hilton' dit jaar 

mogelijk ingeruild zou gaan worden voor een nieuwe locatie. 

Als trouwe fan van de vereniging meende hij het vaste NVOI-

honk voor eens en altijd vast te moeten leggen in één van 

zijn prenten. Daarnaast vond hij het tijd dat de vereniging 

zelf ook eens centraal geplaatst mocht worden. 'De NVOI 

is een fantastisch en zeer waardevol instituut voor onze 

beroepsgroep gebleken. Vooruitstrevend, op het hoogste 

niveau en oog voor elk detail of nieuwe ontwikkeling binnen 

ons vakgebied.'

 

'Langzaam ben ik in de loop der jaren van de cartoon over-

gegaan naar de karikatuur, dit was toevallig omdat ik bij 

de allereerste tekening Maarten Kaptein per ongeluk een 

beetje als karikatuur had getekend. Een karikatuur teken ik 

als mijn impressie van een persoon. Een foto is slechts een 

geheugen steun. Het moet iets zeggen over de persoon en 

de situatie. Lichaamstaal is ook belangrijk. De verhoudingen 

van ogen, neus en mond moeten kloppen, dan kun je de 

rest van het lichaam groter of kleiner maken. Bijzondere 

karakteristieken worden belicht door de proporties te 

overdrijven, en juist hiermee maak je niet altijd vrienden. 

Maar zonder dit te doen heb je maar een portret en geen 

karikatuur. De anonimiteit van een cartoon is wat dat betreft  

veiliger,  maar nu beginnen de leden ernaar uit te kijken wie 

zij nu kunnen herkennen. Kijk uit, je weet nooit wie het 

volgende slachtoffer wordt!'

Waarom ben je tandheelkunde gaan studeren?

 'Dat kwam doordat ik een beugel kreeg en van mijn tandarts, 

die dat toen zelf deed, mocht ik altijd langskomen op de dag 



dat ik voetbal, rugby of cricket met de klas had. Ik hoefde dan 

niet bang te zijn want er werd niet geboord, de beugel werd 

alleen bijgesteld en ik kreeg een briefje mee naar school als 

verklaring waarom ik niet bij de sportmiddag aanwezig kon 

zijn. Eigenlijk had ik de verkeerde vakken op school 

gekozen om tandheelkunde te kunnen gaan studeren, mede 

omdat ik tegelijkertijd bezig was met een part-time studie 

op de kunstacademie.  De school wilde mij daardoor duwen 

richting technisch tekenaar of graficus.'

 

Na de middelbare school startte hij met de studie architec-

tuur waarmee hij reeds na twee weken stopte. Omdat Geoff 

goede cijfers had gehaald voor de vakken op de middelbare 

school, kon hij in één jaar de drie B-vakken scheikunde, 

natuurkunde en biologie doen, om toegelaten te kunnen 

worden tot de studie tandheelkunde.

 

Van een wijze man kreeg hij advies: 'Doe kunst als hobby 

en iets anders om je brood mee te verdienen.' Mijn eerste 

twee jaren waren zwaar, vooral vakken als biochemie en 

medische fysica. 

Hoe kom je eigenlijk als Engelsman in Nederland terecht? 

'De 6-jarige opleiding in Bristol was behoorlijk lang en 

uitgebreid. Na mijn afstuderen in 1976 werkte ik in 

Engeland als associé. Maar dat hield ik al gauw voor gezien, 

ik wilde meer maar in Engeland kreeg je geen lening om een 

eigen praktijk te kunnen beginnen.'

Geoff heeft een Engelse vader en een Nederlandse moeder, 

die elkaar vlak na de oorlog in Rotterdam hebben ontmoet. 

'Mijn vader bleef om de 'cadeautjes' van de Duitsers op 

te ruimen, de mijnen en de bommen in de kuststreek 

van Nederland. Toen de klus geklaard was is ze met hem 

meegegaan naar Engeland.'

Mijn moeder zag dat ik ongelukkig was met de werksituatie 

en vond dat ik zo mijn beste jaren verspilde. Zij vertelde dat 

het in Nederland anders ging.' 

Omdat de tweetalige opvoeding mislukt was door zijn afkeer 

tegen Jip en Janneke en de vreselijke illustraties van deze 

gedrochten, moest Geoff eerst Nederlands leren. Toen dat 

gelukt was vertrok hij naar Rotterdam waar zijn moeders 

familie woonde, werd er met open armen door de bank 

ontvangen en kocht een praktijk in Rotterdam Centrum 

waar hij nog steeds werkt.

Met de implantologie is hij in 1989 begonnen met leraren 

zoals Frans de Wijs, Chris ten Bruggenkate en Gert de Lange 

en is al vroeg lid van de NVOI geworden. 

Omdat ik Geoff en Doris in prachtige kledij op de foto's aan 

de muur zie, er op de tafel zilveren lepels liggen, die hij 

zelf gemaakt blijkt te hebben en ik weet dat hij een Vintage 

Bentley heeft, ben ik natuurlijk wel heel erg benieuwd naar 

wat hij zoal verder naast de tandheelkunde en het tekenen 

van de illustraties doet.

'Ik werk samen met mijn team vier en een halve dag in de 

praktijk en daar is de vrijdagmorgen mijn hobby ochtend. 

Dan neem ik ruim de tijd voor leuke behandelingen 

die moeilijk in te schatten zijn. Dat vind ik een prettige 

afronding van de week.

Daarnaast scherm ik, dat leerden we op school in Engeland, 

hebben we paarden en maken Doris en ik veel mooie tochten 

door de duinen en het bos hier achter het huis. Daarnaast 

doen we aan historische dans, hou ik van boogschieten 

en natuurlijk Engelse klassieke auto's [red.: Geoff is trotse 

eigenaar van de oudste nog rijdende 4-wiel Morgan uit 1936 

in de wereld] en ben ik geregistreerd zilversmid'

Geoffrey van Beek is een bevlogen en zeer veelzijdige man 

van wie ik hoop dat hij nog vele illustraties voor de NVOI  

wil tekenen. n





Zoals elk jaar komt op initiatief van Dentsply Implants een groep kaakchirurgen bijeen om te discussiëren over implantologie, 
waarbij naast één of meerdere lezingen door (inter)nationale opinieleiders een aantal specifieke onderwerpen uitgediept 
worden door de groep aan de hand van wetenschappelijke literatuur en eigen klinische ervaring. 

Er waren dit jaar diverse thema's gekozen welke in 

een viertal groepen werden bediscussieerd, waarbij de 

volgende onderwerpen centraal stonden:

Wekedelen chirurgie, zowel voor de edentate als dentate 

situatie. De focus lag op lange termijn resultaten en de 

klinische ervaringen (do's en dont's)

Wat te doen naar extractie? Opvullen of wachten? Direct 

implanteren of een aantal weken wachten? 

De onderwerpen zijn in groepen voorbereid op basis van 

uitgebreide literatuursearch en gepresenteerd. Vervolgens 

werd getracht een consensus te bereiken op basis van 

de stand van zaken vanuit wetenschap en klinische 

ervaringen. 

Dit jaar werd gestart met een bezoek aan de praktijk van 

dr. Mariano Sanz in Madrid. Dr. Mariano Sanz is medisch 

directeur van de kliniek 'Sanzmar-Cambra' en tevens 

professor en voorzitter van de afdeling Parodontologie aan 

de universiteit van Madrid. Dr. Sanz hield een lezing over 

de het beslissingsproces nadat een tand geëxtraheerd is. 

Welke opties hebben we al behandelaar wanneer het gaat 

over tandvervanging met een implantaat? Wat kunnen we 

verwachten en waar dienen we rekening mee houden? 

Een boeiend betoog waarin een uitgebreid overzicht aan 

literatuur besproken werd aangevuld met de klinische 

ervaring van dr. Sanz. Een prima kapstok voor het vervolg 

van de studiereis. 

Joost Frenken, Klaas de Vries, Jeroen Fennis, Sophie 
Kuijpers en Theo Hoppenreijs 
Weke delen chirurgie – edentaat: lange termijn 
resultaten, klinische ervaringen (de do's en dont's)
Resorptie van de processus alveolaris in de edentate onderkaak 

leidt tot een versmalling van de zone van aangehechte en 

gekeratiniseerde mucosa, verstrijken van het vestibulum, 

relatieve verschuiving van aanhechting van brides meer 

naar de top van de processus alveolaris en puilen van de 

mondbodem.   



In de edentate bovenkaak wordt het verlies van de processus 

alveolaris niet zelden gecompenseerd door weke delen 

hypertrofie,  in de vorm van een flabby ridge in het frontgebied 

of een hypertrofisch tuber maxillare.

De conditie van de weke delen rond implantaten in de 

edentate kaak wordt bepaald door mate van beweeglijkheid 

van de mucosa, keratinisatie van de mucosa, de dikte van de 

mucosa en het type weefsel.

1. Beweeglijke mucosa leidt tot meer irritatie en gevoeligheid 

van het slijmvlies rond implantaten hetgeen weer kan leiden 

tot een perimucositis.   

De beweeglijkheid van de mucosa kan worden verkleind door 

excisie van de spiervezels van de aangezichtsmusculatuur en 

musculus mentalis bij een kamincisie,  dan wel door middel 

door een locale vestibulumplastiek volgens Edlan & Mejchar.  

Deze lokale vestibulumplastiek heeft iets meer ongemak 

in de eerste dagen maar leidt tot voldoende aangehechte 

mucosa rond implantaten,  zeker bij vergaande atrofie van 

de onderkaak.

2. Het  belang van gekeratiniseerde mucosa rondom 

implantaten wordt niet door eenieder onderschreven. Een 

botreconstructie in boven- maar ook onderkaak kan leiden 

tot een verschuiven van de toch al smalle gekeratiniseerde 

mucosa naar respectievelijk palatinaal en linguaal.    

Schrott et al (2009) rapporteerden bij een gekeratiniseerde 

zone minder dan 2 mm rondom implantaten meer plak-

ophoping,  meer bloeding en meer recessie vorming na 5 jaar.

Bij het vrijleggen van implantaten in een 2-fase protocol kan 

de gekeratiniseerde mucosa terug verplaatst worden of kan 

een  slijmvliestransplantaat van het palatum durum worden 

aangebracht.

3. Een mucosa dikte rond de implantaten tussen de 2 en 4 

mm wordt nagestreefd. Vervaeke et al (2012) rapporteerden 

bij een weke delen dikte minder dan 2 mm, meer marginaal 

botverlies. Dit was terug te voeren tot een gewenste 

biologische breedte van 3 tot 4 mm rondom implantaten. 

Een excisie bij dikte van meer dan 4mm, of een aanvullend 

bindweefseltransplantaat staan ons ter beschikking om de 

mucosa dikte aan te passen.

4. Aangehechte gekeratiniseerde mucosa geniet de voorkeur 

rond implantaten. Indien een slijmvliestransplantaat nodig 

is, dan bij voorkeur van het palatum durum. Indien reeds 

na een eerdere vestibulumplastiek wangslijmvlies of huid 

rond implantaten is aangebracht, behoeft dit niet direct 

chirurgische correctie mits de mondhygiëne op orde is.

Lange termijn problemen met weke delen zijn 

weefselhyperplasie op basis van irritatie door plaque 

ophoping en tandsteen afzetting,  maar aan de ander kant 

recessie door peri-mucositis van de weke delen; overgaand 

in peri-implantitis met locale infectie, aanhechtingsverlies en 

botresorptie.   

De meest optimale weke delen kunnen worden verwacht bij 

goede benige basis. Een correcte positie van implantaten,  

verstandige keuze van suprastructuur, een adequate 

mondhygiëne en   postoperatieve nazorg zijn zeker zo 

belangrijk.

Het verdient aanbeveling de weke delen verhoudingen 

rondom het plaatsen van implantaten    zo gunstig mogelijk 

te maken om te voorkomen dat correcties achteraf nodig zijn.  

Het corrigeren van weke delen achteraf is erg lastig, zeker als 

al enig marginaal botverlies is opgetreden.
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Ignaz van der Tol, Andreas Jovanovic, Bauke van 
Minnen, Jan-Peter Wymenga en Gerald Springer 
Na extractie alveole opvullen of wachten?
De fysiologische processen die zich afspelen in een extractie-

alveole werden in de jaren '30 van de vorige eeuw voor 

het eerst beschreven. Amler (1960) legde de basis voor de 

moderne kennis over het herstelproces in en rondom een 

extractie-alveole. Cardaropoli (2003) beschreef het herstel 

van de extractie-alveole gedetailleerd in de tijd. 

Er is in de literatuur consensus over het optreden van verlies 

van dimensies van de processus alveolaris na verwijdering 

van een gebitselement. De gemeten hoeveelheid botverlies 

is niet in alle onderzoeken gelijk.  Deze verschillen kunnen 

deels worden verklaard door verschillen in meetmethodes 

en de locatie van het verwijderde gebitselement. Het is wel 

duidelijk dat er vooral in de eerste 3 tot 6 maanden na extractie 

substantiële veranderingen optreden in de dimensies van de 

resterende processus alveolaris.  Het gemiddelde horizontale 

botverlies bedraagt 4-6mm, het verticale verlies ongeveer 1 mm. 

Het is logisch te veronderstellen dat een optimale 

implantologische behandeling start met het toepassen van 

een vorm van ridge preservation. Er wordt momenteel zelfs 

gesteld dat je als implantoloog een patiënt tekort zou doen 

als je geen ridge preservation techniek toepast in dezelfde 

zitting als de extractie van een element. Het is de vraag of de 

literatuur deze stelling ondersteunt.

Er zijn veel verschillende behandelmethoden beschreven die 

als doel hebben de verticale en horizontale veranderingen 

in de processus alveolaris te beperken. Er wordt regelmatig 

gesproken over 'socket preservation'. De term 'ridge 

preservation' past echter beter bij het doel van een dergelijke 

behandeling. Meestal wordt bot of een botsubstituut, al 

dan niet in combinatie met een membraan,  aangebracht 

om resorptie van de processus tegen te gaan (Pagni 2012, 

Darby 2009, Vignoletti 2012). Er zijn echter ook methoden 

beschreven waarbij BMP's worden aangebracht in de verse 

alveole. 

Er zijn diverse vergelijkende studies waarbij ridge preservation 

behandelingen worden vergeleken met fysiologisch herstel 

van de alveole. De reviews van Darby (2009) en Vignoletti 

(2012) laten zien dat de verschillende ridge preservation 

procedures effectief zijn als het gaat om het beperken van de 

verticale en horizontale resorptie van de alveolaire botkam na 

extractie. Nagenoeg alle studies laten een significant bredere 

en hogere botkam zien na ridge preservation. Er is geen 

bewijs dat de ene techniek superieur is aan de andere.

Wanneer wordt gekeken naar de mogelijkheid voor het 

plaatsen van een implantaat kan worden gesteld dat ook bij 

het ontbreken van ridge preservation implantaten kunnen 

worden geplaatst. Er is dan wel vaker een aanvullende 

augmentatie nodig, tegelijkertijd met het plaatsen van het 

implantaat. Lange termijn data over stabiliteit van de botkam 

en implantaat-overleving zijn niet beschikbaar. Ook zijn er uit 

deze studies geen data te reproduceren over de finale esthetiek 

van de implantologische behandeling na ridge preservation 

in vergelijking met implantologische behandelingen zonder 

ridge preservation.

Conclusie

Er is op basis van de huidige studies voldoende bewijs dat 

ridge preservation procedures de resorptie van de processus 

alveolaris beperken. Het klinisch belang hiervan is op 

dit moment nog niet goed vast te stellen, omdat er geen 

overtuigend bewijs is dat het gebruik van een dergelijke 

techniek de mogelijkheden voor het plaatsen van implantaten 

verbetert. Ook is er geen bewijs dat implantaten, die geplaatst 

zijn na ridge preservation, een betere overleving hebben of 

tot een beter esthetisch resultaat leiden. 
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Implanteren direct na extractie versus na enkele weken
Bij dit onderwerp is in eerste instantie naar bestaande 

literatuur gekeken en dan vooral naar de bewijslijst. Er zijn 

verschillende definities voor handen. De volgende van Daniel 

Buser en Stephan Chen is als meest relevante referentie en als 

uitgangspunt gekozen: 'Type I is an immediate placement of 

an implant in an extraction socket with no healing of bone or 

soft tissues'. Daarnaast is vanuit het klinisch perspectief ook 

de vraag gesteld waarom immediate plaatsing. Is het de vraag 

van de markt? Vraagt men om een verkorte behandelduur? 

Zijn de kosten lager? Met andere woorden wat zijn de prikkels 

om dit behandelconcept toe te passen? 

Er blijkt uit de literatuur dat de volgende voordelen te 

definiëren zijn wanneer er gekozen wordt voor immediate 

plaatsing. Gedurende de behandeling vinden er minder 

interventies plaats. De overall behandeltijd is in het algemeen 

korter. Bot wordt maximaal behouden (hoeveel bot), wat 

ook leidt tot een vaak optimalere esthetiek en weke delen. 

Uiteraard zijn er ook nadelen te definiëren. Het esthetische 

resultaat is niet voorspelbaar in alle gevallen. Daarnaast is een 

uitgebreidere patiënten voorlichting noodzakelijk. 

Als vroege plaatsing als uitgangssituatie wordt genomen 

dan de volgende voordelen te benoemen. Er zijn voldoende 

weke delen voor handen voor primaire sluiting. De 

voorspelbaarheid van het esthetisch resultaat neemt in 

veel gevallen toe. De nadelen van vroege plaatsing zijn als 

volgt. Een opgetreden resorptie van de processus  alveolaris 

ten opzichte van immediate plaatsing. Daarnaast is een 

aanvullende botaugmentatie vaak noodzakelijk. Vergeleken 

met immediate plaatsing zijn er meer interventies nodig. 

Tenslotte is de overall behandeltijd langer in vergelijking met 

immediate plaatsing. 

Vervolgens werd de vraag gesteld welke kritische 

succesfactoren van invloed zijn op het besluit om voor 

immediate of vroege plaatsing te kiezen. De factoren die 

hierop van invloed zijn: 

De groep trok de volgende conclusies die bevestigd werden 

tijdens de discussie. Het doel van immediate plaatsing is een 

optimale esthetiek met een verkorte behandeltijd en minder 

ingrepen.

Immediate  plaatsing van een tandwortelimplantaat in de 

esthetische zone lijkt in geselecteerde gevallen een succesvolle 

behandelingsmethode. Echter, er ontbreken prospectief groot 

opgezette RCT's om dit te ondersteunen.
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Sinds de invoering per 1 januari 2011 van het nieuwe 

Reglement Implantoloog, wordt 2014 het derde jaar 

waarin door het Consilium een jaarverslag van alle 

implantologen NVOI wordt verlangd. Na enige 

onwennigheid in het begin, heeft het Consilium gemerkt 

dat inmiddels een groot deel (ca 70%) van de geregistreerde 

implantologen de jaarverslagen op tijd en correct instuurt. 

Het merendeel van deze implantologen maakt daarbij 

gebruik van het format jaarverslag, zoals te vinden op 

het besloten deel van de website implantoloognvoi.nl 

(Formulieren w Log in w Het jaarverslag). Na invulling 

dient u dit te mailen naar implantoloog@nvoi.nl.

Meetlat
Omdat het Consilium Implantologicum zich realiseerde 

dat met de invoering per 1 januari 2011 van het nieuwe 

Reglement Implantoloog (aangenomen op de ALV van 7 

december 2010) een lastige transitieperiode aanbrak, met 

name ook ten aanzien van de introductie van het jaarverslag, 

heeft het Consilium zich tot nog toe redelijk coulant 

opgesteld ten opzichte van niet of niet tijdig of incorrect 

aangeleverde jaarverslagen. In die gevallen hebben de 

desbetreffende implantologen daarover bericht ontvangen 

van het Consilium. 

Het Consilium Implantologicum vindt dat de transitie- en 

gewenningsperiodeperiode inmiddels ten einde is gekomen; 

het Consilium is daarom voornemens om in 2014 uitsluitend 

de meetlat van het nieuwe Reglement Implantoloog te 

hanteren bij de jaarverslagen. 

Het wordt dus zaak de jaarverslagen 2013 vóór 1 mei 2014 

correct, dus bij voorkeur via het daarvoor bestaande format 

op de NVOI-website, aan te leveren.  

Waarom een jaarverslag? 
In het project 'van Kwantiteit naar Kwaliteit' heeft het 

Consilium Implantologicum veel zelfevaluatieaspecten 

aangebracht. Het Consilium veronderstelt dat alle leden van 

de NVOI hiervan op de hoogte zijn gezien de artikelen die 

sinds 2008 over dit onderwerp zijn gepubliceerd in het NVOI-

bulletin. Bovendien is dit onderwerp een vast agendapunt 

geworden op de Algemene Leden Vergaderingen (ALV). Het 

leitmotiv van het project 'van Kwantiteit naar Kwaliteit' is 

gebaseerd op de moderne visies op kwaliteitsregistratie 

en -visitatie, zoals ook gehanteerd door vrijwel alle 

wetenschappelijke verenigingen in de medische sector. 

Zelfreflectie en zelfevaluatie zijn daarbij de basiselementen.

Het jaarverslag is bij uitstek een instrument voor zelfevaluatie. 

Door het telkenjare invullen van het jaarverslag krijgt een 

implantoloog tussentijds inzicht in het reilen en zeilen van 

zijn implantologische bezigheden en niet pas op het moment 

dat hij aan herregistratie toe is. Met andere woorden: 

eventueel -noodzakelijk tussentijds- bijstellen wordt mede 

door het jaarverslag mogelijk. 

Het moge duidelijk zijn dat het jaarverslag ook handig blijkt 

bij een volgende herregistratie; trouw opstellen (en versturen) 

van de jaarverslagen zal de invulling van de aanvraag voor een 

volgende herregistratie -in combinatie met het op de site van 

de NVOI geïnstalleerde formatten- veel makkelijker maken.. 

Het Consilium Implantologicum ziet met veel vertrouwen de 

tijdige aanlevering van de jaarverslagen  tegemoet. 

Namens het Consilium Implantologicum 

L.C. Snel  voorzitter  n

Alle geregistreerde implantologen NVOI hebben in februari 2014 een brief ontvangen van het Consilium Implantologicum (CI) 
met het verzoek om het jaarverslag 2013 vóór 1 mei 2014 toe te zenden aan het secretariaat van de NVOI.
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Het TRIP Nationaal bureau voor hemo- en biovigilantie 

registreert in samenwerking met alle Nederlandse 

ziekenhuizen en andere gezondheidsinstituten, meldingen 

van bijwerkingen en voorvallen bij de toepassing van menselijk 

lichaamsmateriaal en bloedtransfusies. In 2013 heeft TRIP de 

toepassing van menselijk lichaamsmateriaal in zelfstandige 

behandelcentra en door erkende implantologen in Nederland 

geïnventariseerd, met de bedoeling een nog beter overzicht 

te krijgen van instellingen die menselijk lichaamsmateriaal 

toepassen. Deze activiteiten vallen, indien sprake is van 

allogeen menselijk lichaamsmateriaal, onder de reikwijdte 

van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl). 

Dit houdt onder meer in dat een toepassende behandelaar of 

instelling, in geval van een ernstige bijwerking of voorval met 

een mogelijke relatie tot de kwaliteit of veiligheid van het 

materiaal, moet melden aan de leverende weefselinstelling. 

Jaarlijks wordt door TRIP een overzicht opgesteld van 

dergelijke meldingen ten behoeve van verplichte rapportage 

door Nederland aan de EU. Hierbij hoort ook een opgave 

van aantallen toegepaste producten en hiermee behandelde 

patiënten. Meer informatie over de meldingen is te vinden 

op tripnet.nl. 

Met medewerking van de NVOI hebben de erkende 

implantologen, alsmede alle zelfstandige behandelcentra 

met relevante specialismen, in 2013 een brief ontvangen 

waarin gevraagd werd naar de toepassing van menselijk 

lichaamsmateriaal. Ook is gevraagd naar de herkomst 

(leverancier) van lichaamsmateriaal. In totaal zijn 401 

reacties ontvangen (responspercentage 64,7%), waaronder 

253 van implantologiepraktijken. In het merendeel (83,7%) 

van de behandelcentra en implantologiepraktijken wordt 

geen menselijk lichaamsmateriaal toegepast. In 43 (13,9%) 

implantologiepraktijken wordt gebruik gemaakt van autoloog 

of allogeen menselijk lichaamsmateriaal. Autoloog of allogeen 

botweefsel wordt door implantologen met name toegepast 

voor botopbouw in de kaak. Huidweefsel wordt toegepast 

voor recessie-bedekking. Voorbeelden van allogene humane 

producten zijn: Puros botkorrels (Implacom/Zimmer), 

MinerOss Cancellous (BioHorizons) en AlloDerm Regenerative 

Tissue Matrix (BioHorizons). Door 8 implantologiepraktijken 

werd dierlijk materiaal vermeld; het is niet duidelijk of dit ten 

onrechte werd aangemerkt als menselijk lichaamsmateriaal. 

Dierlijke producten zijn bijvoorbeeld Bio-Oss BoneCeramic 

en CopiOss Pericardium Membrane. 

Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat in 

het merendeel van de klinieken en implantologiepraktijken 

geen menselijk lichaamsmateriaal wordt toegepast. In totaal 

passen 43 implantologiepraktijken menselijk lichaamsweefsel 

toe dat valt onder de reikwijdte van de Wvkl. Deze praktijken 

zullen, samen met de al bekende ziekenhuizen en klinieken, 

jaarlijks door TRIP aangeschreven worden voor opgave 

van toegepast menselijk lichaamsmateriaal en het aantal 

ontvangers ten behoeve van de rapportage aan de Europese 

Commissie. 

Wij verzoeken aan implantologiepraktijken die in de toekomst 

allogene humane producten gaan toepassen met TRIP contact 

op te nemen, zodat ook hun gegevens meegenomen kunnen 

worden. n



Eind vorig jaar startte de vereniging een grootschalige 

actie ten behoeve van de digitalisering van de  NVOI 

ledenadministratie. Honderden leden vulden de daartoe 

ontworpen formulieren in.  

Bij inzending voor 31 december maakten leden kans op twee 

iPad mini's met Retina scherm. Uit alle inzendingen kwamen 

M.A.O.W Zoon en J.W. Dijkhuizen als gelukkige winnaars 

uit de bus. De iPads worden op 4 april a.s. in Amsterdam 

uitgereikt tijdens de 9e Landelijke Studiedag Implantologie. 

Voor hen die nog geen gehoor hebben gegeven 

aan de oproep hun gegevens door te geven, 

verwijzen graag nogmaals naar het digitaal in 

te vullen formulier op de NVOI website n 

Vrouwen verliezen minder vaak een implantaat dan man-

nen. Dat blijkt uit een studie naar de slagingspercentages 

van implantaten in Duitsland, meldt ZWP online.

Voor de studie weden 3000 patiënten gevolgd. Zij hadden 

sinds 1991 in totaal 10.000 implantaten gekregen. De 

patiënten verloren maar weinig implantaten. Ongeveer 90% 

van de implantaten bleek na 20 jaar nog aanwezig te zijn.

Uit de studie bleek ook dat implantaten vooral in het eerste 

jaar worden verloren. De slagingskans van een implantaat 

werd door verschillende factoren beïnvloed. De kans op 

verlies was het kleinst bij:

implantaten zonder opbouw.

Bron: ZWP online / dentalinfo.nl n

Op vrijdagmiddag 6 juni a.s. organiseert de NVOI 

juniorcommissie een nieuwe bijeenkomst voor jonge, 

enthousiaste tandartsen en kaakchirurgen (of studenten in 

opleiding daartoe) tot en met 35 jaar. 

Op het programma staat eerst een leuke spreker, vervolgens 

een forum waar gedachten en ideeën met elkaar uitgewisseld 

worden, met tot slot een gezellige afsluitende borrel. Kortom 

opnieuw een enerverend programma met iDent35! 

Voor meer nieuws, kijk binnenkort op ident35.nl  n

De NVOI is een wetenschappelijke vereniging en het 

stimuleren van onderzoek is één van haar kernactiviteiten. 

Graag maken wij u attent op het NVOI Stipendium, een 

beurs die jaarlijks ter beschikking wordt gesteld voor 

wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de orale 

implantologie. De beurs kan worden toegekend aan een 

persoon of instelling en bedraagt max. € 15.000,- p/ jaar.

Vorig jaar werd het eerste NVOI Stipendium uitgereikt tijdens 

het lustrumcongres in Cascais. Tijdens het najaarscongres in 

2014 zal opnieuw een beurs worden toegekend. 

Om in aanmerking te komen voor het NVOI 

Stipendium, kunt u een onderzoeksaanvraag 

indienen via het Aanvraagformulier NVOI 

Stipendium. Dit formulier is te downloaden 

via een een link op de website van de NVOI, die u vindt 

onder het kopje 'Nieuws'. Ook treft u hier aan de criteria 

waaraan de aanvraag moet voldoen.

Aanvragen worden onder meer beoordeeld op relevantie, 

uitvoerbaarheid, originaliteit en duidelijkheid. 

Uw aanvraag dient uiterlijk 1 juli 2014 op het secretariaat 

van de NVOI aanwezig te zijn. n
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 Inleiding  Het geven van goede voorlichting zou patiënten in staat moeten stellen om zelf een weloverwogen beslissing te nemen 

aangaande een voorgestelde  implantologische behandeling. Er zijn echter aanwijzing dat de informatievoorziening tekortschiet.

 Materiaal / Methode  Alle door patiënten(n=40) gestelde vragen tijdens een voorlichtingsgesprek over een implantologische 

behandelplan werden gedocumenteerd. Vervolgens werd drie maanden later vastgelegd of de patiënt daadwerkelijk voor 

de voorgestelde behandeling heeft gekozen. Vervolgens werd de invloed van de  volgende factoren op de beslissing wel 

of niet akkoord te gaan met het voorgestelde implantologische plan bepaald:  geslacht en leeftijd van de patiënt, het type 

verzekering, het aantal gestelde vragen, het aantal geplande implantaten en de noodzaak voor augmentatie.

 Resultaten  Vijfenzestig procent van de patiënten stemden in met het voorgestelde implantologische behandelplan. Een van 

de factoren die de keuze voor het behandelplan beïnvloedde is de noodzaak voor augmentatie. Van de patiënten die akkoord 

gingen met het voorgestelde behandelplan had 54% een augmentatie nodig.  Bij de patiënten die afzagen van het plan lag de 

noodzaak voor augmentatie op 84%. De noodzaak voor augmentatie werd geassocieerd met een hoger aantal vragen tijdens 

het voorlichtingsgesprek (3.7 vs. 2.5).  Verder stelden de patiënten die akkoord gingen met het behandelplan significant 

minder vragen (2.5) dan de patiënten die het plan afwezen (4.4). Geslacht en leeftijd van de patiënt, het type verzekering 

en  het aantal geplande implantaten had geen effect op het maken van de keuze.

 Conclusie  Patiënten die veel vragen stellen tijdens de voorlichting zijn eerder geneigd af te zien van implantologische 

behandeling.  De noodzaak voor augmentatie is geassocieerd met een hoger aantal weigeringen van het voorgestelde 

implantologische plan. De resultaten suggereren dat zorgvuldige informatieverstrekking aan patiënten bij wie augmentatie 

noodzakelijk is extra belangrijk is.

 Inleiding  Bisfosfonaten (BF's) zijn medicijnen die botafbraak remmen. Er bestaan orale en intraveneuze BF's. Orale 

BF's worden onder andere voorgeschreven bij osteoporose en intraveneuze BF's bij kanker om metastasen, fracturen, 

tumorgroei en pijn tegen te gaan. De intraveneuze BF's worden dan vaak gecombineerd met een corticosteroïd, zoals 

dexamethason. Bij gebruik van intraveneuze BF's in het bijzonder, bestaat een risico op het ontstaan van osteonecrose 

van de kaak. Dit kan spontaan optreden of na een chirurgische ingreep, zoals het plaatsen van implantaten. Ook zou het 

gebruik van BF's van invloed kunnen zijn op de osseointegratie. Deze dierexperimentele studie onderzocht de invloed van 

intraveneuze stikstof bevattende BF's (zoledroninezuur) in combinatie met of zonder dexamethason op de integratie van 

implantaten. 

 Materiaal / Methode  27 ratten werden verdeeld in drie groepen: groep 1 ontving injecties zoledroninezuur, groep 2 

injecties zoledroninezuur en dexamethason en groep 3 injecties fysiologisch zout. Bij elk proefdier werden in de tibia 

twee implantaten geplaatst. Na 7, 14 en 28 dagen vond opoffering plaats van telkens drie proefdieren. Er werden coupes 

gesneden die vervolgens histologisch en histomorfometrisch werden onderzocht. Ook werd gekeken naar het ontstaan van 

osteonecrose.  

 Resultaten  Er bleek op alle tijdstippen geen verschil tussen de groepen betreft percentage bot-implantaatcontact en 

botdichtheid rond het implantaat. Er werden geen tekenen van necrose of ontsteking waargenomen. Histologisch onderzoek 

liet zien dat na 14 en 28 dagen er duidelijk minder nieuw corticaal bot was gevormd rond de implantaten uit groep 1 en 

2. Er bleek geen verschil tussen groep 1 (BF's zonder dexamethason) en groep 2 (BF's met dexamethason). 

 Conclusie  De BF's die in deze dierexperimentele studie werden onderzocht, interfereerden niet met de osseointegratie. 

Echter, er bleek duidelijk minder vorming van nieuw corticaal bot. Dit kan verklaard worden door een lagere activiteit van 

osteoclasten en een verstoring van de botremodeling. Op lange termijn zou dit de prognose van het implantaat negatief 

kunnen beïnvloeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Inleiding  Peri-implantitis is een infectie die wordt veroorzaakt door adhesie van bacteriën aan de oppervlakte van implantaat 

of suprastructuur. Een glad oppervlak bemoeilijkt adhesie van bacteriën en bevordert verwijdering van de bacteriële biofilm 

door de patiënt. Het is van belang dat bij kronen die op een abutment worden gecementeerd, het cement de randspleet goed 

opvult en een glad oppervlak heeft. Deze studie vergelijkt de topografie van drie verschillende soorten adhesieve cementen 

bij de kroon-abutment overgang.

 Materiaal / Methode  Twaalf CAD-CAM vervaardigde lithium disilicaat kronen (IPS e.max, Ivoclar Vivadent) werden 

gecementeerd op standaard conische titanium abutments. De kronen waren voorzien van een schroefgat. Na uitharden 

van het cement werden de kronen losgeschroefd en werd de kroon-abutment overgang afgewerkt en gepolijst. De volgende 

soorten cement werden onderzocht: RelyX Unicem (3M ESPE), Panavia F 2.0 (Kuraray) en NX3 (Nexus Kerr). Van elk type 

cement waren vier proefmodellen beschikbaar. De oppervlakteruwheid van het cement ter plaatse van de randspleet en de 

grootte van de randspleet werd met behulp van een stereomicroscoop en driedimensionale profilometrie onderzocht. 

 Resultaten  Alle cementen bleken in staat om de randspleet tussen kroon en abutment goed op te vullen. RelyX liet echter 

een significant lagere oppervlakteruwheid zien dan NX3. Er bestond geen significant verschil in ruwheid met Panavia. 

De randspleet van de kronen gecementeerd met Panavia was significant groter dan die van RelyX en NX3 (Panavia 149 

± 108 μm, RelyX 64 ± 34 μm, NX3 71 ± 45 μm). 

 Conclusie  Bij gecementeerde implantaatkronen die buiten de mond worden afgewerkt, vertoont het cement RelyX de 

laagste oppervlakteruwheid en de kleinste randspleet. 

 Inleiding  In een poging om botvolume te behouden na extractie, wordt er soms voor gekozen om de extractie-alveole op te 

vullen met bot of een botsubstituut. Doel van deze studie was het onderzoeken van de weefselsamenstelling van extractie-

alveoles die opgevuld werden met botsubstituut (Bio-Oss®) en 6 maanden konden genezen. 

 Methode  Vijfentwintig personen die gepland stonden voor extractie van één element en vervolgens plaatsing van een 

implantaat, werden geselecteerd. Na extractie van het element werden patiënten gerandomiseerd toegewezen aan de test- 

of controlegroep. Bij patiënten in de test groep werden de extractie-alveoles opgevuld met Bio-Oss® en afgedekt met een 

membraan (Mucograft®), bij patiënten in de controle groep werden de extractie-alveoles leeg gelaten (afgezien van het 

bloedstolsel) en alleen afgedekt met een membraan (Mucograft®). Na 6 maanden werd een biopsie genomen vanuit het 

midden van de voormalige extractie-alveole. De hoeveelheden gemineraliseerd bot, osteoid (gedeeltelijk gemineraliseerde 

bindweefselmatrix), beenmerg, fibreus weefsel en Bio-Oss partikels werden bepaald. Voor de test groep werden de 

weefselverhoudingen  zowel ex- als inclusief botsubstituut bepaald (respectivelijk T1 en T2).  

 Resultaten  Het gedeelte gemineraliseerd bot bedroeg 57,4 ± 12,4% in de controle groep en 48,9 ± 8,5% in de test groep (T1). 

De hoeveelheden osteoid (C: 7,3 ± 4,9%, T1: 1,9 ± 2,1%) en beenmerg (C; 7,1 ± 6,1%, T1: 2,1 ± 3,1%) waren vijf keer groter 

in de controle groep dan de test groep. Het fibreuze weefsel besloeg respectivelijk 23,1 ± 16,3%  en 40,0 ± 11,9%.. Indien het 

botsubstituut werd meegenomen in de berekeningen (T2) waren de weefselverhoudingen: gemineraliseerd bot 39,9 ± 8,6%; 

osteoid 1,6 ± 1,8%; beenmerg 1,8 ± 2,5%, fibreus weefsel 32,4 ± 9,2% en Bio-Oss 19,0 ± 6,5%.   

 Conclusie  Het plaatsen van Bio-Oss in een extractie-alveole leidt tot een beperktere genezing. De Bio-Oss partikels worden 

niet geresorbeerd, maar slechts omringd door nieuw bot. Op die manier blijft het volume van de extractieplek wel behouden, 

maar is de botkwaliteit minder.   
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Dit interactieve congres wordt gemodereerd door  (implantoloog, parodontoloog, 
vice-voorzitter NMT). Met de onderstaande sprekers bieden wij u een boeiend dagprogramma aan:
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U kunt zich aanmelden op www.implantcollege.eu en www.implacademy.nl. 
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