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Tandartsen hebben iets met techniek. Zowel dames als heren 

blijken zich aangetrokken te voelen tot ingewikkelde horloges 

en/of andere mechanica veelal met wielen. Een bevriend collega 

en IWC-connaisseur heeft mij ooit aangestoken in de bijzondere 

wereld van de mechanische horlogerie. Het ITI-congres in Geneve 

was dan ook een heerlijke gelegenheid om deze lucht van precisie 

op te snuiven. Ik kon het dan ook niet nalaten naast het bijzonder 

geslaagde congres van ITI - waarover u meer gaat lezen - ook het 

Patek Philippe museum te bezoeken. Een museum waar verleden, 

heden en toekomst van een generatie excellente vakmensen te 

bewonderen valt.

Ook weer tijd om stil te staan bij de publicatieprijs. Deze eer viel 

collega Tabassum te beurt met haar artikel 'Evaluation of primary 

and secundary stability of titanium implants using different  

surgical techniques', een aanrader om te lezen.

En niet alleen voor genoemde collega een mooie tijd. De toekomst 

van ons vak lijkt - op enkele haperingen na - veilig gesteld. Het 

NVOI-bestuur heeft zich succesvol bemoeid met de toekomst van 

de overkappingsprothese. Onze inspanningen hebben opgeleverd 

dat het Zorginstituut Nederland zijn vertrouwen in het NVOI-

bestuur en zijn leden heeft uitgesproken. (Het zorginstituut heeft 

als taak de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te bewaken.) 

Zulk vertrouwen levert ook verplichtingen op. Allereerst wordt er 

nu in samenwerking met de NVMKA gewerkt aan de richtlijnen 

betreffende de edentate onder- en bovenkaak. Het doel hiervan 

is overigens geen betutteling. We zien ze als hulpmiddel om 

zichtbaar te maken wat evidence based werken is; een belangrijk 

item voor een wetenschappelijke vereniging. 

Vanuit deze richtlijnen zullen verzekeringstechnische indicaties 

gedestilleerd worden. Een zeer lastig proces waarbij de NVOI ook 

regie heeft gekregen. Dat wij onze beroepstaak serieus nemen bleek 

al uit de laatste ALV, waarin gezamenlijk besloten werd tot het ver-

vaardigen van een gedragscode. Anders dan de richtlijnen betreft 

dit de etiquette binnen onze beroepsgroep. Wij zien de invoering 

van gedragsregels niet als een frivole actie maar als een bindend 

commitment van NVOI-leden. Het is tijd om een duideljk signaal 

af te geven aan alle stakeholders waar wij als NVOI voor (in)staan. 

Tijdens de eerdergenoemde ALV hebben wij afscheid genomen van 

Leen Snel. Hij was voorzitter van het Consilium Implantologicim 

sinds 2007 en heeft een kwaliteitsslag in gang gezet betreffende 

de registratie NVOI-erkend implantoloog. Voor zijn grote inzet en 

opmerkelijk resultaat mocht hij de gouden NVOI-speld ontvangen 

tijdens de iCademy. Deze speld vertegenwoordigt een uitzonderlijk 

eerbetoon voor bijzondere verdiensten. Theo Hoppenreijs volgt 

hem op als kwaliteitsbewaker. Een samenvatting van de iCademy 

- met Marco Esposito als spreker - vindt u ook in dit bulletin. 

De NVOI blijft met precisie aan alle radertjes werken, zodat we 

gezien en gehoord blijven. 

Ik wens u een mooie zomertijd

Felix Guljé  voorzitter NVOI

20  Afsheen Tabassum wint NVOI Publicatieprijs 2013
25  Verslag iDent35 symposium met Marco Grenigt 
26  Abstracts
28  Nieuws in het kort
30  Agenda
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implantologie 2•0

Vrijdag 14 november / Hilton Hotel Amsterdam:
Het NVOI najaarscongres 2014 - be sure to save the date! 
Onder de noemer 'Implantologie 2.0', staat het NVOI najaarscongres dit jaar geheel in het teken van de meest recente 
ontwikkelingen op het gebied van de 3D technologie in de orale implantologie. Niet alleen op het gebied van diagnostiek maar 
ook in de chirurgische en prothetische fase van de behandeling is het gebruik van deze technologie niet meer weg te denken. 
'Implantologie 2.0' geeft ons een volledig nieuwe kijk op de implantologie en laat ons zien wat we tot een aantal jaren geleden 
niet voor mogelijk achtten.

    namens de congrescommissie een introductie door Bart van Oirschot & Laurens den Hartog

Het bestuur van de NVOI is er in geslaagd om voor deze 

dag een keur aan experts op één podium te verzamelen. 

In de diverse presentaties zullen zij alle facetten van de 

digitale implantologie aan bod laten komen.

De dag wordt geopend door Prof. dr. Gert Meijer. In zijn 

presentatie laat hij zien dat diagnostiek op basis van een 

Orthopantomogram (OPT) zijn beperkingen heeft. Vaak 

wordt de vraag gesteld of diagnostiek op basis van 3D 

beelden wel nodig is. Reken maar van yes. Juist binnen de 

implantologie maken deze beelden een betere diagnostiek 

en behandelplanning mogelijk. Zo worden onbegrepen 

pijnklachten ('ik kan niets zien op uw röntgenfoto'), na het 

zien van de 3D beelden opeens heel goed begrepen. Aan de 

hand van klinische voorbeelden wordt u duidelijk gemaakt 

waarin 3D beelden excelleren en hoe OPT-beelden u op het 

verkeerde been zetten.

Vervolgens informeert Rutger Schepers u over het toe-

nemende gebruik van 3D behandelplanning in de mond- 

kaak- en aangezichtchirurgie. Het vertalen van een 3D 

behandelplanning naar de operatiekamer kan op verschillende 

manieren plaatsvinden. In de implantologische chirurgie 

kan gebruik worden gemaakt van digitaal geplande 

boormallen om de implantaten te plannen. In de 

reconstructieve chirurgie kan dit worden gecombineerd 

met een zaagmal om het bottransplantaat op maat te zagen. 

Een nieuwe ontwikkeling op dit gebied is de  CAD-CAM 

gefreesde reconstructieplaat. Naast het bottransplantaat 

kan ook de reconstructieplaat digitaal worden gepland 

waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. 

In de presentatie van Dr. Ali Tahmaseb staat guided 

implant surgery centraal. Hij zal laten zien dat door nieuwe 

ontwikkelingen de accuraatheid en toepasbaarheid van 

deze techniek is verbeterd. Echter, de nauwkeurigheid 

van guided surgery is wisselend.  In deze lezing wordt 

aan de hand van klinische  casuïstiek nadruk gelegd op de 

mogelijke redenen van onnauwkeurigheden en mogelijke 

oplossingen ervan. 

Vervolgens is het de beurt aan Wiebe Derksen. Hij 

neemt u mee naar de wereld van de intra-orale scanners 

en de toepassing ervan in de orale implantologie. Door 

 Diagnostiek met CBCT    3D reconstructie | Rohner procedure   Guided Implant Surgery   

      Digitaal afdrukken    Digitalisering & Software   Looking at the digital future
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implementatie van CAD-CAM in de tandheelkunde is vooral de 

tandtechnische kant revolutionair veranderd. De digitalisatie 

binnen de tandartspraktijk laat echter langer op zich wachten. 

Dit terwijl de CAD-CAM juist pas goed tot zijn recht komt 

wanneer ook de afdruk bij de patiënt digitaal tot stand komt. 

De verschillende opties en ontwikkelingen van digitaal 

afdrukken zullen worden getoond. Tevens worden strategische 

beslissingen over abutment keuze en suprastructuren belicht 

die nodig zijn in deze digitale wereld.

Daarna belicht Gerrit van Dijk de mogelijkheden van de 3D 

technologie binnen de tandtechniek. De volgende vragen 

passeren daarbij de revue: heeft het beste laboratorium 

tegenwoordig de beste software? Maakt CAD-CAM de tand-

technicus gezonder? Is er nog plaats voor twee rechterhanden 

en wordt de ambachtsman of -vrouw dental-engineer? 

Tot slot sluit Prof. dr. Daniël Wismeijer de dag af met zijn 

presentatie 'Een auto is meer dan een snellere fiets'. Hij 

zal ons laten zien dat nieuwe technologieën ook specifieke 

problemen met zich mee kunnen brengen. Daarnaast wordt er 

dieper ingegaan op de vraag in hoeverre deze nieuwe digitale 

tools in onze praktijk toepasbaar zijn.  

Hebben we uw zinnen geprikkeld? Schrijf u dan nu in 

en laat u meenemen op een reis door de digitale toekomst 

van de orale implantologie. Voor meer gedetailleerde 

congres- en sprekersinformatie, het dagprogramma en 

direct online inschrijven (nu met 50 euro korting!), ga naar 

nvoinajaarscongres.nl. 

Prof. dr. Gert Meijer   hoogleraar

Vakgroep Implantologie & Parodontologie, 

afdeling MKA, Radboudumc, Nijmegen

Rutger Schepers   MKA-chirurg

Afdeling MKA, UMCG, Groningen 

Dr. Ali Tahmaseb   tandarts-implantoloog

Afdeling Orale Implantologie en Prothetische Tandheelkunde, 

ACTA Amsterdam

Wiebe Derksen   tandarts-implantoloog i.o.

Afdeling Orale Implantologie en Prothetische Tandheelkunde, 

ACTA Amsterdam

Gerrit van Dijk   tandtechnieker

Tandtechnisch en Maxillofaciaal Laboratorium, 

Groningenn

Prof. dr. Daniël Wismeijer   hoogleraar

Afdeling Orale Implantologie en Prothetische Tandheelkunde, 

ACTA Amsterdam

 Diagnostiek met CBCT    3D reconstructie | Rohner procedure   Guided Implant Surgery   

      Digitaal afdrukken    Digitalisering & Software   Looking at the digital future
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implantaten en 3. peri-implantitis, nam de wetenschappelijke 

bewijslast, zoals door hem zelf trouwens aangegeven, met elk 

nieuw onderwerp wel steeds verder af. Hieronder volgt een 

samenvatting van de belangrijkste punten uit zijn lezing.

Antibiotica gebruik 
ter preventie van vroeg implantaat verlies
Zo'n 2-6% van de implantaten groeit niet vast in het bot (vroeg 

implantaat verlies). Ondanks dit relatief lage percentage gaat 

het toch om hoge aantallen en is er een 2e ingreep nodig 

om een en ander te herstellen. Niet zelden dienen er, naast 

de verwijdering van het implantaat, extra maatregelen te 

worden genomen. Vervelend en belastend voor patiënt en 

Het prachtige weer, het sfeervolle kasteel met mooie 

tuin in Wassenaar, overigens naast de basisschool 

waar onze prinsesjes naar school gaan, de zeer goed 

verzorgde en smakelijke hapjes, het buffet en de 

drankjes en een  internationaal gerenommeerde spreker 

bleken ingrediënten voor een succesvolle middag en 

avond. Esposito gaf een overzichtelijk, professioneel 

én vermakelijk verhaal, waarbij onder meer 'bunga 

bunga' - hij woont naast Berlusconi - en testikel etende 

vegetarische piranha's de revue passeerden ... u had erbij 

moeten zijn! 

Dr. Marco Esposito (o.a. Editor van de Cochrane Oral Health 

Group, Professor in Biomaterialen aan de Universiteit van 

Göteborg en Editor in Chief van de European Journal of 

Oral Implantology) is een van de leading experts op het  

gebied van de orale implantologie. Geweldig dat de organi-

satie van de iCademy 2014 hem naar Nederland heeft weten 

te halen om in deze prachtige setting zijn verhaal te houden 

over:

 

1.  Antibiotica gebruik ter preventie van vroeg implantaat 

 verlies 

2.  Het gebruik van korte implantaten als alternatief voor een 

 botopbouw  

3.  Peri-implantitis

 

Zijn exposé begon met een pleidooi voor evidence-based 

practice en een uitleg van de principes van evidence-based 

care. Als editor van de Cochrane Oral Health Group en 

de EJOI een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. Voor 

wat betreft de onderwerpen 1. antibiotica gebruik, 2. korte 

coverstory

Dr. Marco Esposito
Paradigm Shifts in Implant Dentistry

Verslag van iCademy 2014
1 1 juni 2014 - Kasteel de Wittenburg - Wassenaar

een verslag door Willem Nesse / foto's Michiel Nijland
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de behandelaar, daarnaast een verspilling van tijd, energie 

en geld. Antibiotica gebruik laat in enkele studies een 

positief effect zien (verlaagt het percentage vroeg implantaat 

verlies), maar dit is niet significant. Er kleven nadelen aan 

antibioticum gebruik, met name antibioticumresistentie (een 

toenemend wereldwijd probleem) en bijwerkingen variërend 

van milde maag - darm problematiek tot levensbedreigende 

anafylactische shock (gelukkig zeer zeldzaam). Vandaar het 

belang van een goed wetenschappelijk onderbouwd antwoord 

op de vraag of het gebruik van antibiotica zinvol is ter 

preventie van vroeg implantaat verlies. 

Esposito heeft daartoe zelf een systematische literatuur 

studie en meta-analyse uitgevoerd waarvan hij de resultaten 

presenteerde. Het behelst een kwalitatieve (risico van 

vertekening van de onderzoeksresultaten ten gevolge van 

zwaktes in de onderzoeksopzet) en kwantitatieve (maat en 

getal) analyse van de beschikbare informatie uit randomised 

controlled clinical trials (RCTs) waarin het gebruik van 

antibiotica is vergeleken met een placebo of een groep die 

simpelweg geen antibioticum kreeg. Uiteindelijk konden 6 

studies worden geïncludeerd, 3 RCTs met een hoog risico op 

bias (vertekening van de resultaten, dus minder betrouwbaar) 

en 3 RCTs met een laag risico op bias (dus betrouwbare 

resultaten). Wanneer de data van deze 6 studies op een 

hoop worden gegooid, ontstaat er als het ware een grote 

studiegroep waarop nieuwe statistische analyses kunnen 

worden uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het eenmalig toedienen 

van 2 of 3g Amoxicilline 1 uur voor de ingreep het risico op 

vroeg implantaat falen met 4,5% verlaagt. Dit betekent voor 

de praktijk dat u naar schatting 25 mensen met Amoxicilline 

moet behandelen om bij 1 persoon implantaat verlies te 

voorkomen. Gezien de geringe kans op bijwerkingen en 

het beperkte risico op antibiotica resistentie bij eenmalige 

toediening (naar zeggen van Esposito), lijkt het er dus op 

dat het best beschikbare bewijs pleit voor het gebruik van 

antibiotica (eenmalig 2-3g Amoxicilline 1 uur pre-operatief) 

ten behoeve van het voorkomen van vroeg implantaat verlies. 

Grote RCTs met een klein risico op vertekening dienen deze 

resultaten overigens nog te bevestigen.

Het gebruik van korte implantaten 
als alternatief voor een botopbouw 
Na de koffie, thee en een frisse neus in de kasteeltuin, besprak 

Esposito het gebruik van korte implantaten als alternatief 

voor een procedure waarbij bot elders wordt geoogst en op 

de beoogde implantaat locatie wordt aangebracht ten behoeve 

van het plaatsen van lange implantaten. Eerst besprak hij wat 

nou eigenlijk een kort implantaat is. Waar vroeger 10mm 

als kort werd beschouwd en zo lang mogelijke implantaten 

werden geplaatst, lijkt kort steeds korter te worden: van 

10mm naar 8mm, toen 6,5mm en nu 4mm. Esposito trekt 

de grens voor een kort implantaat arbitrair bij een maximale 

lengte van 8mm. Geen meta-analyse dit keer (dus minder 

zware bewijslast voor uw praktijkvoering!), maar een reeks 

RCTs met kleine patiënten aantallen werden door Esposito 

gepresenteerd. 

Belangrijkste conclusie van zijn verhaal is dat korte implantaten 

het beter dan, of even goed doen als, lange implantaten na een 

botopbouw qua implantaatoverleving. Wat, met dit gegeven 

in het achterhoofd, uitpakt in het voordeel van het gebruik 

van korte implantaten, want het vermijdt de met botopbouw 

geassocieerde klachten (pijn, zwelling), kosten en    
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complicaties. In de onderkaak betreffen de complicaties van  

een botopbouw paresthesie van de nervus mentalis (vaker na 

botopbouw met plaatsing van lange implantaten ten opzichte 

van het plaatsen van korte implantaten vlak boven de nervus 

alveolaris inferior), falen van de botopbouw (bot verlies), 

optreden van slijmvlies dehiscenties of een sublinguaal 

hematoom (zeldzaam, maar potentieel levensbedreigend). 

Het lijkt er dus op dat het gebruik van korte implantaten (4-

6mm) in de mandibula met een 5-8mm kaakhoogte boven 

de nervus alveolaris inferior een beter resultaat geeft, dan 

het gebruik van lange implantaten na een interpositie graft. 

Opvallend is daarbij dat een kroon tot implantaat ratio van 

zelfs 3 staat tot 1 geaccepteerd kan worden.

 

Voor de maxilla met 3-7mm hoogte geldt ook dat korte 

implantaten (5-8mm) het qua overleving even goed lijken 

te doen als lange implantaten na een sinusbodem elevatie. 

Daarmee lijkt het pleit voor korte implantaten beslecht, daar 

zij de met de sinusbodem elevatie geassocieerde morbiditeit, 

kosten en langere behandelduur vermijden. Opvallend hier 

is dat gemiddeld 3.8mm bothoogte (na plaatsen van een 

5mm implantaat gevolgd door 1.2mm botverlies) genoeg 

lijkt voor een adequate stabiliteit van het implantaat in de 

bovenkaak. Let wel, het betreft hier studies met relatief 

kleine patiëntenaantallen (20-30 per groep) en relatief korte 

follow-up van 3-5jaar. De bewijslast is dus minder zwaar dan 

voor antibioticum gebruik.

 

Omdat het vooral de botopbouw lijkt te zijn die het probleem 

vormt, worden op dit moment studies verricht die het 

succes van korte versus lange implantaten onderzoeken bij 

voldoende bothoogte. Het paradigma dat langer altijd beter is, 

staat dus ter discussie. 

 

Peri-implantitis
Tot slot volgde, na een uitstekend buffet, het minst door  

bewijs ondersteunde deel van Esposito's drieluik, het gedeelte 

over peri-implantitis. Het begon basaal met de vergelijking 

tussen gingivitis en peri-mucositis enerzijds (ontsteking 

zonder botverlies) en parodontitis en peri-implantitis 

anderzijds (ontsteking met botverlies). Opvallend was wel 

zijn opmerking dat pocketdiepte geen absoluut afkappunt 

heeft voor het al dan niet bestaan van peri-implantitis. Een 

pocket rond een implantaat mag best diep (>4mm) zijn, zolang 

die verder gezond is. Afwezigheid van bloeden bij sonderen 

is indicatief voor gezond en stabiel peri-implantair weefsel. 

De aanwezigheid van bloeding moet daarentegen altijd in 

samenhang met de röntgenbeelden geïnterpreteerd worden, 

aangezien bloeden in gezond peri-inplantair weefsel door 

sonderen kan worden geïnduceerd. Mobiliteit ten gevolge 

van peri-implantitis treedt pas zeer laat in het ziekteproces 

op. De prevalentie van peri-implantitis op basis van de door 

Esposito aangehaalde studie is 16% van de patiënten en 7% 

van de implantaten. Patiënten die in deze studie aan de 

follow-up van 5 jaar ontsnapten, kenden een relatief hoog 

percentage peri-implantitis. Vandaar dat Esposito vermoedde 

dat 16% een onderschatting is en dat de ware prevalentie 

rond 20% van onze patiënten (1 op de 5!) en 10% van de 

implantaten ligt. 

 

Voor de behandeling van peri-implantitis bestaat feitelijk 

weinig bewijs. Het is mogelijk om peri-implantitis te 

behandelen, maar daarbij bestaat geen enkel bewijs dat 

de ene behandelmodaliteit beter is dan de andere. Erger 

is dat het beschikbare bewijs vaak een teleurstellend 

behandelresultaat laat zien. Doel van de behandeling is het 

stoppen van voortschrijdend botverlies door de hoeveelheid 

plaque accumulatie te minimaliseren. Op zijn beurt wordt 

dat doel bereikt door herstel van een dusdanige wekedelen, 

implantaat en kroon morfologie dat adequate handhaving 

van de mondhygiëne plaats kan vinden. Een aantal 

aandachtspunten betreffen achtergebleven cementresten, 

ruimtes tussen implantaat, abutment en kroon, een fractuur 

van het implantaat en eventueel overhangend kroon- en 

brugwerk werden nog als mogelijke veroorzakers van peri-

implantitis van de hand gedaan. Overigens vormen roken 

en parodontitis in de voorgeschiedenis nog steeds de 

belangrijkste risicofactoren voor peri-implantitis. Gezien de 

teleurstellende behandelresultaten is preventie nog steeds 

het toverwoord! Geef daartoe te allen tijde gedetailleerde en 

adequate reinigingsinstructies. 

 

Concluderend bestaat er een lage bewijslast voor slechts 

beperkte percentages behandelsucces door middel van het 

opklappen van mucoperiost en chirurgisch debriment waarbij 

de morfologie ten behoeve van het reinigen van de implantaten 

optimaal wordt gemaakt. Bij verticale komvormige defecten 

kan eventueel autoloog bot of een botsubstituut met een 

membraan worden gebruikt om het verloren bot na reiniging 

weer aan te vullen. Voor overige therapieën (licht afhankelijke 

desinfectie door middel van fotodynamische therapie, lasers, 

antibiotica, glad maken implantaat oppervlak, etsen van het 

implantaat oppervlak met zuren etc.) bestaat vooralsnog 

onvoldoende wetenschappelijk bewijs of is bewezen dat ze 

geen toegevoegde waarde hebben. 

Kortom
1.  2 of 3g amoxicilline 1 uur pre-operatief lijkt 4,5% 

 reductie van vroeg implantaat verlies te bewerkstelligen 

 (25 patiënten behandelen voorkomt vroegtijdig implan- 

 taat verlies bij 1 patiënt) 

2.  Ten opzichte van het plaatsen van lange implantaten, 

 voorafgegaan door een botopbouw, lijkt er redelijke 

 wetenschappelijke bewijsvoering te zijn voor het gebruik 

 van korte implantaten.

3.  Er is beperkt bewijs voor lage percentages behandelsucces 

 van peri-implantitis door middel van het opklappen van 

 mucoperiost en chirurgisch debriment waarbij de 

 morfologie ten behoeve van het reinigen van de 

 implantaten optimaal wordt gemaakt. Preventie is de 

 sleutel tot succes.

De PAOI commissie, die de avond georganiseerd heeft, mag 

op een zeer geslaagde avond terugkijken.
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Gouden NVOI speld voor oud-Consilium voorzitter Leen Snel
De NVOI kent sinds haar oprichting in 1983 de mogelijkheid om leden die zich bijzonder hebben ingespannen voor de vereniging te 

onderscheiden in de vorm van een bijzondere, zichtbare erkenning. Deze bijzondere erkenning - een speld met het NVOI-logo in goud - 

werd tijdens de iCademy 2014 op 11 juni voor de 16e keer uitgereikt, dit maal aan collega aan Leen Snel.

meningen. Door zijn grote ervaring vanuit de diverse functies 

die hij heeft bekleed én zijn grote netwerk, heeft hij gezag. 

'Als voorzitter wist je wat je aan hem had. Hij had geen 

dubbele agenda, liet een ieder binnen het consilium in zijn 

waarde en gaf iedereen de tijd z'n zegje te doen' aldus een der  

collega's. Dit maakte dat de vergaderingen in een prettige sfeer 

verliepen maar wel vaak langer duurde dan gepland. Leen is 

de mening toegedaan dat de kwaliteit van de implantologie 

moet verbeteren: dat er onder zijn voorzitterschap al veel is 

bereikt, maar dat het nog beter zou moeten.

Het voorzitterschap van het Consilium Implantologicum is 

onlangs overgedragen aan Theo Hoppenreijs.  

Leen Snel is zes jaar lang voorzitter geweest van het 

Consilium Implantologicum. Recentelijk heeft hij dit 

voorzitterschap overgedragen, vandaar dat hem het 

kleinnood als dank voor de verrichte inspanningen werd 

opgespeld door NVOI voorzitter Felix Guljé.

 

Onder het voorzitterschap van Leen Snel zijn tal van zaken 

binnen het consilium ontwikkeld. Zo is onder meer het 

project 'van kwantiteit naar Kwaliteit' neergezet en zijn ook 

de visitaties verder geprofessionaliseerd. 

Dat er in relatief korte tijd veel is gedaan kwam door het 

doelgerichte werken van Leen. Hij liet zich leiden door 

feiten en niet afleiden door kritieken die gestoeld waren op 

Digitalisering NVOI ledenadministratie vraagt meer tijd
tijdelijke oplossingen voor overzichtslijsten online

Ondanks zorgvuldige voorbereidingen en een fasegewijze invoering van de beoogde digitalisering van de NVOI 

ledenadministratie, is gebleken dat enkele details binnen onze plannen nader dienen te worden onderzocht. 

Dit heeft helaas tot gevolg dat inmiddels enige vertraging is ontstaan, met name als het gaat om de online 

presentaties van de lijsten 'Erkende implantologen' en 'TSVI-p leden'. Op verzoek is hiervoor ondertussen een 

tijdelijke oplossing gevonden d.m.v. PDF's met overzichten, welke via de site zijn te downloaden. De online commissie 

biedt haar excuses aan voor het ontstane ongemak. 
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O V E R  B O T ,  B O T S U B S T I T U T E N  &  A U G M E N T A T I E S

ééndaagse  masterc lass  -  m a x .  20  dee lnem ers
voor  tandar tsen  en  kaakch i rurgen  m et  e r va r ing  in  de  im p la nto log ie
i nc lus ie f  hands -on  t ra in ingen  op  ka davers

d o o r
C h r i s  te n  B r u g g e n ka te
Ro n n i e  G o e n é
H e n ny  M e i j e r
G e r r y  Ra g h o e b a r

ex t ra  c u r s u s d a t u m
v r i j d a g  1 9  s e p te m b e r  20 1 4

l o c a t i e
Ka s te e l  D e  Va n e n b u rg ,  P u t te n

€  74 5 , 0 0  a l l - i n  ·   7  k r t  p u n t e n 

p ro g ra m m a  e n  i n s c h r i j v e n
n v o i c u r s u s s e n . n l
i m p l a n t o l o g i e h e t f u n d a m e n t . n l

  het fundament
 implantologie 2014 

n v o i  ·  p o s t  a c a d e m i s c h  o n d e r w i j s  i m p l a n t o l o g i e
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Tijdens de succesvolle en welbezochte 9e Landelijke Studiedag 

Implantologie in het Amsterdamse Hilton Hotel werd het podium 

weer vrijgemaakt voor een keur aan sprekende collega's, maar 

werd het spits afgebeten door keynote speaker Ionica Smeets. 

Daarnaast werden de gelukkige winnaars van de NVOI iPad-

actie voor het voetlicht gehaald en kregen zij uit handen van 

Pieter Schoen hun tablets uitgereikt.

In het kader van de voortgaande digitalisering van onder meer 

de NVOI ledenadministratie en de toename van communicatie 

per email vanuit de vereniging naar haar leden is het essentieel 

dat wij over de juiste en meest up-to-date gegevens van u 

beschikken. Om deze reden is eind vorig jaar een actie gestart  

waarbij u werd opgeroepen uw gegevens te actualiseren. 

 

Voor diegenen die voor 31 december reageerden waren er twee 

iPad mini's met retina scherm te winnen. Door loting werden 

uit de vele inzendingen twee gelukkige winnaars getrokken. 

De winnaars waren mevrouw M.A.O.W. Zoon uit Esch en de heer 

J.W. Dijkhuizen uit Utrecht. De prijs van mevrouw Zoon werd 

aangenomen door haar partner de heer J.W. Verhoeven

 

Ondanks het succes van de actie so far, blijkt helaas ook dat een 

groot aantal van onze leden nog steeds niet heeft gereageerd. 

Graag zouden wij hen nogmaals willen oproepen zijn/haar 

gegevens z.s.m. te updaten. Dit kan eenvoudig via de website of 

gebruikmakend van de qr-code. 

Na invulling van het digitale formulier worden de 

gegevens direct verzonden naar het secretariaat 

en ontvangt u een afschrift voor uw eigen 

administratie.

Ionica Smeets enthousiast aan het woord...

Met dank aan de sprekers (sessie III) 

Pieter Schoen met de collega Jeroen Dijkhuizen... 
en met de heer J.W. Verhoven

In Bulletin #3 wordt uitgebreid verslag gedaan van de 9e Landelijke Studiedag Implantologie
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Verslag van uw algemene ledenvergadering - 3 juni 2014
De drukbezochte algemene ledenvergadering van 3 juni j.l. in Kasteel de Hooge Vuursche te Baarn werd om 20.00 uur 
geopend door voorzitter Guljé. Op de agenda stonden maar liefst 17 punten waaronder een met een vraagteken: Gaan we iets 
nieuws doen? (Implant Quality Groups).

een verslag door Eric Santing, penningmeester NVOI en NSOI / foto's Bart van Oirschot en ArtDirected 

Collega Kers trad af en collega Hoeksema werd benoemd als 

lid van de Publicatieprijscommissie.

 

Vervolgens werden collegae dr. Blijdorp, prof. dr. de Putter 

en Wolf gedechargeerd, werden prof. dr. Cune en prof. dr. 

Raghoebar herbenoemd en prof. dr. Ten Bruggenkate en Snel 

geïnstalleerd als lid van de Raad van Advies. Verder werden 

de bestuursleden dr. Heijdenrijk en mevr. van de Poll voor 

twee jaren herbenoemd.

 

Voorzitter Guljé lichtte vervolgens de plannen rondom het 

vormen van Implant Quality Groups toe: om de kwaliteit 

van de implantologische zorg in Nederland nog verder 

te verbeteren is door het bestuur het idee opgevat om 

verspreid door het land implantologische studieclubs op te 

richten (‘Implant Quality Groups’). Van de deelnemers wordt 

verwacht dat zij minstens eenmaal per jaar een casus aan de 

leden van de club presenteren. Ook vindt onderlinge visitatie 

plaats bij elkaar in de praktijk. Tijdens deze visitatie wordt 

gescreend op hanteren van de WIP-richtlijn, de Algemene 

richtlijn tandheelkundige implantaten, documentatie en 

afspraken met verwijzers. Omdat de samenstelling van een 

studieclub divers mag zijn (kan bestaan uit tandartsen of 

kaakchirurgen met veel of weinig ervaring met implanteren 

of uit tandartsen die alleen prothetisch met de implantologie 

bezig zijn), ontstaat er een ideaal leerklimaat. De aantekening 

Het verslag van de ALV van 10 december 2013 werd 

zonder wijzigingen goedgekeurd en er werden 29 nieuwe 

leden geïnstalleerd. Het secretarieel jaarverslag van  

dr. den Hartog werd zonder vragen goedgekeurd 

waarna het financieel jaarverslag werd behandeld. 

Penningmeester dr. Santing meldde dat zowel de NVOI 

alsook de NSOI het jaar met een klein verlies hebben 

afgesloten. Er werden verder geen vragen gesteld en het 

verslag werd goedgekeurd.  

 

De kascommissie, die de boekhouding over 2013 goedkeurde, 

werd na dechargering  bedankt voor hun inspanning. Collega 

Spaargaren werd benoemd en collega Wiertz werd herbe-

noemd als lid van de kascommissie voor het komende jaar.

 

Het jaarverslag van het Consilium Implantologicum werd 

door voorzitter Snel kort toegelicht. Vervolgens werd collega 

Bossers herbenoemd als lid van het Consilium. Collega Snel 

nam afscheid van het Consilium en dr. Hoppenreijs werd 

benoemd als nieuw lid (voorzitter). Collega Snel werd 

uitgebreid bedankt voor zijn inzet en belangrijke bijdrage 

aan het Consilium.

 

Ook binnen de commissies vonden mutaties plaats: dr. 

Hoekstra trad af als voorzitter van de Juniorcommissie en 

collega Derksen werd geïnstalleerd als nieuwe voorzitter. 
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die een lid van een studieclub kan krijgen bij actieve 

participatie, stimuleert aansluiting bij een studieclub. Een 

lid kan zijn bekwaamheid richting zorgverzekeraar of patiënt 

hiermee aantonen. Een registratie tot Implantoloog NVOI is 

lang niet voor alle tandartsen of kaakchirurgen te realiseren 

en lidmaatschap van een ‘Implant Quality Group’ is daarmee 

een goed alternatief. 

 

Na deze inleiding vond een actieve discussie plaats over dit 

voorstel. De ALV vroeg zich af of er geen sprake was van 

de vorming van een “implantoloog light”. Voorzitter Guljé 

legde vervolgens uit dat het bestuur absoluut geen nieuw 

“soort” implantoloog wil creëren. Er werd opgemerkt dat 

het grote probleem van verzekeraars is dat er onvoldoende 

zorg en nazorg wordt geleverd. Het is soms onduidelijk wie 

precies waar verantwoordelijk voor is en wie de nazorg moet 

leveren. Er is behoefte aan een document die dat beschrijft 

en de kwaliteit waarborgt, een soort gedragscode. Implant 

Quality Groups zijn daarmee niet nodig. Het opstellen 

van een dergelijke gedragscode werd door de ALV breed 

gedragen. Prof. dr. Wismeijer en prof. dr. Meijer boden 

spontaan aan te willen participeren in het opstellen van een 

gedragscode.

De vergadering werd gesloten om 21:45 uur, waarna aan de 

bar nog gezellig werd nagepraat. 

Laat uw stem horen op de algemene ledenvergadering! 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld en bovendien nog 

eens beloond met 2 KRT punten.

De volgende algemene ledenvergadering staat gepland voor 

dinsdag 9 december 2014 in Kasteel De Hooge Vuursche te 

Baarn. De aanvang is om 20:00 uur precies!  

Ongeveer drie weken voorafgaand aan elke algemene ledenvergadering ontvangt ieder NVOI- lid per post de daartoe benodiigde stukken 
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KNOWLEDGE IS KEY
Verslag van het ITI World Symposium - Genève 24- 26 april 2014
'Knowledge is key' was het motto van het vierjaarlijkse ITI World Symposium dat dit keer in Genève (Zwitserland) plaatsvond. 
De verwachtingen waren hoog gespannen, zeker toen dr. Stephen Chen het congres 'Het meest prestigieuze evenement in de 
implantologie' - het meest gerenommeerde evenement in de tandheelkundige implantologie - noemde. Dr. Chen (Melbourne, 
Australië)  was de voorzitter van deze editie van het ITI-congres en verwelkomde op het symposium van 24 tot 26 april meer 
dan 4.200 deelnemers uit 84 landen en 47 internationale sprekers. Het grootste ITI World Symposium tot op vandaag…

   Verslag door Jacqueline van Dam / foto's vanuit Straumann

Het congres vond plaats in het welbekende Palexpo in Genève 

vlakbij de luchthaven. De deelnemers die al eerder in Genève 

waren aangekomen konden naast de drie congresdagen 

het Pre-Symposium Corporate Forum bezoeken waarbij 

nieuwe ontwikkelingen in de industrie werden voorgesteld 

door Morita, Geistlich en Straumann. Dr. Stephen Chen 

en dr. Daniel Buser gingen daarbij dieper in op nieuwe 

mogelijkheden op regeneratief gebied met behoud van de 

alveolaire kam na extractie en gaven een update van de GBR-

technieken. Daarnaast kwamen nieuwe implantaatmaterialen 

zoals bijvoorbeeld het keramische implantaat aan bod.

Op donderdagmiddag werd het symposium geopend 

met een korte excursie in de ruimte. Keynote spreker 

Claude Nicollier, Zwitserlands eerste en enige astronaut, 

toonde daarbij indrukwekkende beelden van de aarde en 

nam de toeschouwer mee in de ontwikkelingen van de 

ruimtetechnologie. Vervolgens werd het publiek weer 

met beide voeten op de grond gebracht door de praktische 

lezingen, presentaties en paneldiscussies. De basis voor 

de lezingen vormden de meest actuele wetenschappelijke 

bevindingen die steeds werden getoetst aan de ITI filosofie 

van proefondervindelijk of 'evidence-based' behandeling. De 

drie congresdagen waren opgesplitst in drie themagebieden 

met voor iedere deelnemer wat wils. Het symposium opende 

met het vandaag actuele vraagstuk 'Digital implant dentistry', 

gevolgd door 'Prevention and management of biological and 

technical complications' en sloot af met het spannende thema 

'New approaches, challenges and limitations in esthetics'.

Onderwerpen die werden aangesneden tijdens de eerste con-

gresdag klonken de Benelux toeschouwers bekend in de oren. 

Nederland is een toonaangevende markt wat betreft digita-

lisering in de implantologie en het symposium verwelkomde 

met Prof. dr. Daniel Wismeijer, Dr. Ali Tahmaseb en Stijn 

Hanssen drie Benelux-sprekers. Guided surgery, intra oraal 

scannen, de tandtechnicus van de toekomst en ook de digi-

tale workflow in de patiëntbehandeling passeerden de revue. 
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Het ITI had bij de verschillende symposiathema's duidelijk 

aandacht voor de uitdaging van de implanterende tandarts in de 

praktijk die in een steeds sneller tempo wordt geconfronteerd 

met nieuwe materialen, technieken en technologieën. Daarbij 

werden deze tijdens het symposium door de sprekers op hun 

effectieve en duurzame bruikbaarheid getoetst. Zo startte prof. 

Lisa Heitz-Mayfield, Perth, Australië, haar openingstoespraak 

in het tweede thematische blok met op het scherm het woord 

'complicaties' in 30 talen. 

Onderwijs en opleiding zonder grenzen, een van de 

hoofddoelen van het ITI, dat op dit moment meer dan 

16.500 leden heeft in meer dan 100 landen en een breed 

scala aanbiedt aan nationale evenementen, Studieclubs en de 

uitgave van nuttige publicaties zoals de bekende ITI Treatment 

Guides. Het belang van het ITI voor het behandelen van 

complicaties in de praktijk, in situaties waarin literatuur niet 

beschikbaar is, is niet te onderschatten. 'We willen geen in 

beton gegoten denkwijze, we willen stimuleren, discussie 

stimuleren, inspireren en provoceren', aldus ITI voorzitter 

prof. David Cochran, San Antonio, Texas.

Deze instelling vormt de basis voor de nieuwe ITI Online 

Academy, die in het najaar van 2014 wordt gelanceerd. 'Ons 

belangrijkste thema 'Knowledge is keyl' onderstreept het 

belang dat het ITI toekent aan evidence-based informatie 

voor gebruik in de dagelijkse klinische praktijk,' zei dr. 

Stephen Chen. 'Dit geldt niet alleen voor het ITI World 

Symposium, maar ook heel bijzonder voor het nieuwe ITI 

e-learning platform, de ITI Online Academy, die we tijdens 

het ITI World Symposium voor de eerste keer kunnen 

demonstreren.'  
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foto's rechts
v.b.n.o.:

Stephen Chen
Claude Nicollier

Ali Tahmaseb
Lisa Heitz-Mayfield

David Cochran
Daniël Wismeijer
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25
ANNIVERSARIES

Met het gebruik van Roxolid®-implantaten kunt u uw praktijk 
differentiëren. Dankzij hun uitstekende mechanische en bio- 
logische eigenschappen zijn Roxolid®-implantaten ontworpen 
om:

•	 meer behandelmogelijkheden met smallere en kortere 
implantaten te bieden;

•	 bot te behouden en invasieve augmentatieprocedures te 
verminderen; 

•	 de patiëntacceptatie te verhogen door minder invasieve 
procedures.

Meer informatie: (030) 600 89 00,
verkoop@straumann.com, www.straumann.nl.

More than solid – Roxolid®.
Reducing invasiveness.
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in te winnen over alle mogelijke dentale producten. Na 

de interessante lezingen trokken veel bezoekers naar het 

centrum van Genève, bezochten het meer met de fontein of 

namen deel aan een van de vele nevenactiviteiten. Op vrijdag 

organiseerde industriële partner Straumann een grandioos 

feest voor haar 60-jarige bestaan. Er werd een flitsend 

overzicht gegeven van alle belangrijkste ontwikkelingen in die 

6 decennia. De band zorgde voor een uitgelaten sfeer. Om het 

congres in schoonheid te beëindigen vond op zaterdagavond 

het ITI Gala Dinner plaats in het Starling hotel. 

En vanaf dat moment was het weer uitkijken naar het volgende 

interessante congres. Het ITI Benelux Congres vindt plaats in 

2016 en voor het volgende ITI World Symposium is het nog 

wachten tot 2017.  

25
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Met het gebruik van Roxolid®-implantaten kunt u uw praktijk 
differentiëren. Dankzij hun uitstekende mechanische en bio- 
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•	 meer behandelmogelijkheden met smallere en kortere 
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•	 bot te behouden en invasieve augmentatieprocedures te 
verminderen; 
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In tegenstelling tot veel online platforms is het gebruik van 

de ITI Online Academy kosteloos. Na een self-assessment, 

kan de gebruiker individuele leermodules samenstellen of 

zich zogenaamde 'Pathways' door het ITI laten voorschrijven. 

Daarnaast kunnen eigen casussen met collega's worden 

besproken en krijgt de gebruiker toegang tot een steeds 

groeiende pool van wetenschappelijke en klinische data uit de 

hele wereld. 'Daarmee herdefiniëren we de postuniversitaire 

opleiding in de tandheelkundige implantologie geheel 

opnieuw,' onthulde dr. Charlotte Stilwell, Londen, met 

tastbaar enthousiasme voor dit ambitieuze, open en 

toekomstgerichte project. Naast onderwijs zet het ITI zich 

in voor implantologisch onderzoek. In dat kader werd 

op vrijdagmiddag aan dr. Jia-Hui Fu uit Singapore de 19e 

Andre Schroeder Research Prize uitgereikt voor haar paper 

'A Randomized Clinical Trial Evaluating the Efficacy of the 

Sandwich Bone Augmentation Technique in Increasing Buccal 

Bone Thickness During Implant Placement Surgery. I. Clinical 

and Radiographic Parameters'. Dr. Fu, universitair docent en 

onderzoeker aan de Nationale Universiteit van Singapore, 

kreeg de prijs,  ter waarde van 20.000 Zwitserse frank, uit 

handen van ITI voorzitter prof. dr. David Cochran. 

Dr. Fu en coauteurs Oh, Benavides, Rudek en Wang hebben 

een gerandomiseerde klinische studie uitgevoerd om de 

effectiviteit van de sandwich-botaugmentatietechniek te 

onderzoeken bij toenemende buccale botdichtheid tijdens 

implantatie chirurgie. Het eerste deel van de studie, waarvoor 

de prijs werd toegekend, was gewijd aan het verzamelen van 

klinische en radiologische parameters. 'Het is een grote eer 

om deze zeer gerespecteerde prijs te winnen en deel uit te 

maken van een zo vooraanstaande onderzoek gemeenschap,' 

zei dr. Fu. 'Deze officiële erkenning van ons werk stimuleert 

onze motivatie en enthousiasme voor het uitvoeren van 

verder onderzoek in het veld.'

Tussen de lezingen door hadden de symposiumbezoekers 

de mogelijkheid om het beursgedeelte te bezoeken met 

50 standhouders uit de industrie en daar meer informatie 
Couleur locale

Knowledge is key onderstreept het belang dat het ITI toekent aan
evidence-based informatie voor gebruik in de dagelijkse klinische praktijk
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I M P L A N T O L O G I E  I N  H E T  B E H A N D E L P L A N

ééndaagse  workshop  -  m a x .  32  dee lnem ers
voor  tandar tsen  en  kaakch i rurgen 
t ra in ing  in  het  ver vaard igen  va n  in tegra le  beha nde lp la nnen
aan  de  hand  van  s imu la t iepa t iën ten

d o o r
Ee l co  B e rg s m a
A l w i n  va n  D a e l e n
Ro n n i e  G o e n é
H e n ny  M e i j e r

d a t u m
v r i j d a g  3  o k to b e r  20 1 4

l o c a t i e
Ka s te e l  D e  Va n e n b u rg ,  P u t te n

€  4 75 , 0 0  a l l - i n  ·   6  k r t  p u n t e n

p ro g ra m m a  e n  i n s c h r i j v e n
n v o i c u r s u s s e n . n l
i m p l a n t o l o g i e i n t e g r a a l . n l

  integraal
 implantologie 2014 

n v o i  ·  p o s t  a c a d e m i s c h  o n d e r w i j s  i m p l a n t o l o g i e
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De donderdagmorgen werd door de docenten Rutger 

Batenburg, Ronnie Goené, Henny Meijer en Gerry Raghoebar  

geopend met een viertal heldere, op de kliniek gerichte 

presentaties: I. Prothetische wensen en planning, II. Het 

oogsten van intra-oraal bot en augmenteren, III. Sinus-

bodemelevatie en IV. Extraheren en immediaat implanteren 

in de esthetische regio. Door de gemaximeerde groepsgrootte 

was er voldoende tijd en ruimte voor het stellen van vragen 

en het uitwisselen van ervaringen.

Na een goed verzorgde lunch, werden de deelnemers 

ontvangen op de afdeling anatomie van het UMCG. 

Professioneel ondersteund door Biomet 3i en Dentmed 

Materials, kregen de cursisten de kans om op menselijke 

kadavers te oefenen met het oogsten van intra-oraal bot 

en het plaatsen van een botonlay in de kinregio. Op de 

tweede dag van de masterclass kwamen vervolgens een 

sinusbodemelevatie en immediaat implanteren aan bod.

De mogelijkheid om op een realistische manier deze ingrepen 

te kunnen trainen is echt uniek. Tel daarbij op een gezellige 

borrel, een uitgebreid diner in restaurant Prinsenhof en een 

mooie kamer in het NH hotel, dan kan ik niet anders dan 

concluderen dat ik een tot in de puntjes verzorgde en hele 

leerzame cursus heb gevolgd. Een absolute aanrader voor 

iedereen met interesse in de pre-implantaire chirurgie. 

Op donderdag 15 en vrijdag 16 mei jl. werd voor het eerst de nieuwe NVOI masterclass Implantologie de Hoofdzaak gegeven. 
Als vervolg op de cursus Implantologie Het Fundament, waarin chirurgische technieken worden geoefend op varkenskaken, 
werd gedurende deze twee intensieve dagen de stap gemaakt naar een zeer uitgebreide hands-on training op menselijke 
hoofden (human cadaver heads). Voor deze unieke masterclass is de NVOI een samenwerking aangegaan met de afdeling 
Anatomie van het UMCG.

verslag door Nynke Skorpil, AIOS, VUmc, Amsterdam 

Première voor NVOI masterclass Implantologie De Hoofdzaak
2-daagse human cadaver course exclusief voor leden van de NVOI

Exclusief voor leden NVOI
max. aantal deelnemers 20 

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2015
UMCG Groningen

Voor  uitgebreide informatie
en direct online inschrijven
implantologiedehoofdzaak.nl
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NVOI 2013
publicatieprijs

Tijdens de 9e Landelijke Studiedag Implantologie op 4 april 

j.l. in Amsterdam ontving Afsheen Tabassum uit handen 

van de voorzitter van de NVOI publicatie-commissie Kees 

Heijdenrijk de NVOI Publicatieprijs 2013 voor haar  artikel  

Evaluation of primary and secondary stability of titanium 

implants using different surgical techniques. 

Introduction

One of the prerequisites to achieve optimal osseous 

fixation is primary implant stability at the time of surgery 

(Lioubavina Hack et al.2006). After peri-implant healing 

has been started with blood clot formation, osteogenic cells 

deposit calcified matrix, which is followed by the formation 

of new woven and reparative trabecular bone (Mavrogenis 

et al. 2009). This early trabecular bone formation provides 

biological fixation to the implant (Berglundh et al. 2003). 

Thus, primary mechanical stability is gradually replaced 

with secondary biological stability provided by newly formed 

bone as osseointegration occurs during early wound healing 

(Raghavendra et al, 2005).

To improve primary implant stability in patients with low-

density type 4 bone, which is often found in the posterior 

maxilla, lateral compression of host bone has been successfully 

utilized in oral implantology (Friberg et. al. 1999 and 2001; 

Summers 1994). However, doubts are raised if this improved 

stability remains in time, because the induced high stresses 

during implant placement may also provoke peri-implant 

bone resorption. In the view of above mentioned, the aim 

of the present study is to investigate the effect of the surgical 

technique on primary (mechanical) as well as secondary 

(biological) stability of endosseous implants. 

Material and methods

In the iliac crest of eight goats, 48 cylindrical-screw-type 

implants with a diameter of 4.2 mm (Dyna®; Bergen op 

Zoom, the Netherlands) were installed, using three different 

surgical techniques: (i) 5% undersized, using a final drill 

diameter of 4 mm; (ii) 15%undersized, using a final drill 

diameter of 3.6 mm; and (iii) 25% undersized, using a final 

drill diameter of 3.2 mm. Peak insertion torque values (n=16) 

were measured by a Digital® (MARK-10 Corporation, New 

York, NY, USA) torque gauge instrument during placement. 

At 3 weeks after implantation, removal torque was measured 

(n=8). Before histological processing, the specimens were 

utilized for Micro CT analysis. Histomorphometrically (n=8), 

the peri-implant bone volume was measured in three zones; 

Evaluation of primary and secondary 
stability of titanium implants using
different surgical techniques

Tabassum A, Meijer GJ, Walboomers XF, Jansen JA

Clinical Oral Implants Research 00, 2013, 1–6 doi: 10.1111/clr.12180

Fugure 1
Histological section 
of a 25% undersized 
implant (magnifica-
tion 2.5x) showing 
three different 
zones for 
histomorpho- 
metrical analysis 
i.e., inner zone 
(0-500μm);
middle zone 
(500-1000μm); and 
outer zone 
(1000-1500μm)
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the inner zone (0–500 μm), the middle zone (500–1000 

μm) and the outer zone (1000–1500 μm) (Figure 1). One-

way analysis of variance ANOVA, with Post-hoc test (Fisher's 

least significant difference) was conducted to compare the 

difference between groups. The statistical significant level 

was set at 5% (P<0.05).

Results

Implant surface evaluation demonstrated an average surface 

roughness of Ra=0.815±0.05 µm, and a height distribution 

of Rq=1.28±0.37µm. Evaluation of the obtained data 

demonstrated no statistically significant difference between 

different surgical techniques regarding insertion and removal 

torque values (Figure 2 and 3). With respect to the percentage 

peri-implant bone volume (%BV), also no significant difference 

could be observed between all three applied surgical 

techniques for the inner, middle and outer zone (Figure 

4). However, irrespective of the surgical technique, it was 

noticed that the %BV was significantly higher for the inner 

zone as compared to middle and outer zone (P < 0.05) around 

the implant (Figure 5). Bone volume fraction (bone volume/

total volume) calculated by microCT analysis for the iliac crest 

bone was 20.8±6.1%. An example of a micro CT 3D image of 

the implant with surrounding bone is shown in Figure 6.

Discussion

The undersized surgical technique (choosing a smaller drill 

diameter than implant diameter) is particularly recommended 

for low-density bone (Friberg et al. 1999; Ostman et al. 2005), 

therefore, the iliac crest of goat was used as an implantation 

model (Schouten et al. 2010). In addition, immediate and 

early loading protocols are often employed in clinical practice, 

the present study focused on early secondary implant stability 

i.e. three weeks after implant placement.  

New bone formation around endosseous implants takes place 

in two directions: 1) distance osteogenesis and 2) contact 

osteogenesis (Davies JE; 2003). Therefore, to inventory the 

effect of undersizing, the peri-implant area was divided into three 

different zones i.e., the inner zone (0-500µm) representing the 

area of contact osteogenesis, the middle zone (500-1000µm) in 

which distance osteogenesis occurs and the outer zone (1000-

1500µm) representing the existing host bone (Schouten et. 

al., 2009). Histomorphometric measurements in this study 

revealed that for all three surgical techniques the %BV was 

higher in the inner zone as compared to the outer zone. This 

can be explained by 1) improved due to both condensation of 

the surrounding bone, as also by 2) the translocation of host 

bone particles along the implant surface (Dhore et al. 2009, 

Tabassum et al. 2010; 2011a & 2012). It was hypothesized 

that the 25% undersized surgical technique should improve 

the %BV around the implant, especially in inner zone, as 

compared to 5% or 15% undersized technique. Surprisingly, no 

statistical significant difference was found between all applied 

surgical techniques regarding the %BV for the inner, middle 

or outer zones (Figure 4), thus showing that undersizing 

itself does not improve the peri-implant bone volume.  

Fugure 2
Graph showing 

insertion values 
(mean ±SD) as 
obtained with 

various surgical 
techniques 

Fugure 3
Graph showing 

removal torque 
values (mean ±SD) 

as obtained with 
various surgical 

techniques
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your comfort is our goal!

Dyna Helix® Implantaat Systeem

Dyna Dental Engineering BV
T. +31(0)164-271080
E. sales@dynadental.com 
W. www.dynadental.com

Zie artikel elders in dit magazine: ‘Evaluation of primary and secondary stability 
of titanium implants using different surgical techniques’

Ook als het om onderzoek gaat!
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In conclusion, at three weeks after implantation no additional 

beneficial effect of the 25% undersized surgical technique 

was seen, as compared to the 5% or 15% undersized surgical 

technique with respect to implant stability and peri-implant 

bone volume. 

This corroborates our previous study, as it was convincingly 

shown that reduction of the diameter of the last drill more 

than 15% compared to the implant diameter resulted in less 

bone-to-implant contact (Tabassum et al. 2011b). Therefore, 

more research is needed to congregate sufficient biological 

data to support the use of undersized drilling procedures in 

the clinical practice.  

Voor het complete artikel, inclusief overzicht 
van de referenties, verwijzen wij graag naar een 
digitale versie van de publicatie. De PDF kunt u 
downloaden via nvoi.nl of gebruikmakend van 
de QR-code.

Fugure 4
The mean ±SD of 

histomorpho-
metrical data 

calculated for 
implants placed 

with 5% undersized, 
15% undersized and 

25% undersized 
after 3 weeks of 
implantation. A 

significantly higher 
% bone volume in 
the inner zone as 
compared to the 

outer zone was 
calculated for 

implants installed 
with the 5%, 15% 

and 25% undersized 
technique. 

* =p<0.05 

Fugure 5
The mean ±SD of 

overall % bone 
volume data: a 

significantly higher 
% bone volume in 

inner zone as 
compared to middle 
and outer zone was 

calculated. 
*= p<0.05 

Fugure 6  Micro CT 3D image of implant installed with 15% undersized 
surgical technique. The iliac crest of goat demonstrated a well-de-
fined trabecular bone structure, however, at upper crest no cortical 
layer could be observed. The bone was in close contact with the im-
plant especially between the screw threads (see arrows). The apical 
part of the implant was also in intimate contact with the surrounding 
bone (see *). 
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BOTREGENERATIEMATERIALEN

Naast het BioComp® implantaatsysteem biedt BioComp ook hoogwaardige 

synthetische botregeneratiematerialen. Deze materialen staan voor veiligheid, 

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

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

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

aan een klinisch succes bijdragen. 

The Natural Fit

> Resorbeerbaar
 - Cerasorb®

 -  Ostim® (pastaformule) 
 - Poresorb®-TCP

> Niet resorbeerbaar
 -  IngeniOsTM HA
 -  OssaBase®-HA

> Membraan
 -  Epiguide®
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feedback
Zoals u al enige tijd heeft kunnen zien, verandert het 

NVOI bulletin langzaam en stapgewijs van vorm en 

uitstraling. Met de opkomst van digitale media wil de 

redactie kunnen blijven staan voor de uitgave van een 

kwalitatief, gedrukt magazine voor de vereniging. 

Vandaar dat zij werkt aan de ontwikkeling van een nieuw 

format dat zowel qua inhoud als uitstraling past bij de tijd. 

Heeft u soms ideeën, wensen of kritiek en wilt u een 

bijdrage leveren, laat het ons dan weten. Uw feedback is 

voor ons van groot belang bij de invulling en voortgaande 

ontwikkeling van het NVOI bulletin van morgen!

Stuur uw mail naar nvoibulletin@nvoi.nl
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We begonnen met een interactief discussie forum waarbij 

gedurende een uurtje een viertal stellingen de revue 

passeerden. Misschien kwam het door de prikkelende 

stellingen, misschien door de biertjes maar er was gelukkig 

enorm veel input van de mensen in de zaal. Het was leuk 

te zien hoe verschillende ervaren en minder ervaren 

collega's niet alleen soms van mening konden verschillen 

maar dat dit ook zelfs regionaal leek te zijn bepaald. 

Klaarblijkelijk is de gemiddelde patiënt in Amsterdam-

Zuid toch wat anders dan die in Surhuisterveen. 

Stellingen die besproken zijn gingen over roken en al of 

niet implanteren, de soms extreem lokale aard van peri-

implantitis, het toepassen van goedkopere implantaat merken 

en/of copycats en het gebruik van korte implantaten om 

sinusbodemelevaties te vermijden.       

Voor het tweede deel van dit symposium werd Dr. Marco  

Gresnigt uitgenodigd, die bereid was om vanuit het hoge 

noorden naar Amsterdam af te reizen. Zijn lezing over Smile 

Design werd, zoals altijd bij Marco, ondersteund met prachtig 

fotomateriaal. Het gebruik van gestandaardiseerde foto's lijkt de 

sleutel te zijn: het voordeel hiervan is dat elke casus op dezelfde 

wijze te beoordelen is. Er zijn drie foto's in het bijzonder belang- 

rijk voor zijn analyses: 1. een portretfoto met een ontspannen 

glimlach, 2. een frontale close-up met lip-retractoren en 3. één 

foto vanaf bovenaf, net over de neus heen geschoten. Omdat 

bij frontaal foto's weinig diepte is te zien, is met name deze 

laatste foto belangrijk om te beoordelen of de lipvulling klopt. 

Wat een goede boodschap was voor de implanterende 

collega's onder ons, is dat een dergelijke analyse eigenlijk 

uitgevoerd dient te worden vóórdat er een implantaat in de 

esthetische zone wordt geplaatst. Dit voorkomt prothetische 

moeilijkheden later in het behandeltraject. Deze planning 

kopiëren naar de mond middels een mock-up en daarnaast 

een prothetisch-gedreven boormal gebruiken tijdens het 

implanteren, kunnen ervoor zorgen dat we voorspelbaarder 

gaan handelen. Op deze wijze beginnen we bij het einddoel 

en geeft dit voor de patiënt ook een beter idee waar de 

behandeling toe leidt en welke stappen er nodig zijn om dit 

doel te bereiken.

Vanzelfsprekend werd deze geslaagde avond ook weer 

afgesloten met een borrel, waarbij de discussie nog uitgebreid 

werd voortgezet. Een paar uur later konden het enthousiaste 

gezelschap, verzadigd van nieuwe inzichten en gevuld met 

bitterballen, op huis aan. 

Op vrijdag 6 juni organiseerde iDent35 (voor NVOI-leden onder de 35 jaar) een VrijdagMiddagBorrel-symposium. Bewust 
werd er gekozen om het ook als een soort borrel te benaderen: bij binnenkomst om half 5 geen koffie met een klef stuk cake 
maar een pilsje en een bitterbal. En ook tijdens de lezing, zij het discreet, konden drankjes bij de barman worden besteld. Dit 
alles met de gedachte om het communiceren tussen de jonge collega's wat laagdrempeliger te maken: en dat werkte!

namens de juniorcommissie een verslag door Rolf Meijer en Wiebe Derksen / foto's per iphones 

iDent35 - Informeel met een biertje en een bitterbal
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Fate of the buccal bone at implants placed early, delayed or late after 
tooth extraction analyzed by cone beam CT: 10-years results from a 
randomized, controlled, clinical study

Schropp L, Wenzel A, Spin-Neto R, Stavropoulos A

Clin Oral Impl Res 2014; doi:10.1111/clr.12424

 Inleiding  Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel tijd er idealiter dient te zitten tussen extractie en implantaatplaatsing. Doel van 

deze 10-jaars studie was het vergelijken van het 'lot' van het buccale bot bij implantaten (enkeltands-vervangingen) die vroeg, 

delayed of laat geplaatst waren na extractie van een natuurlijk element. 

 Materiaal / Methode  Bij 63 van de 72 oorspronkelijk geïncludeerde en gerandomiseerde patiënten was een implantaat geplaatst, 

gemiddeld 10 dagen (vroege groep, EA, n=22), 3 maanden (delayed groep, DE, n=22) of anderhalf jaar (late groep, LA, n=19) na 

extractie. Tijdens de tweede-fase-operatie was de aanwezigheid en de omvang van het buccale botdefect geregistreerd en indien 

nodig was het botdefect (nogmaals) geaugmenteerd met autoloog bot. Tijdens de 10-jaars evaluatie werden CBCT scans en peri-

apicale röntgenfoto's gemaakt ter beoordeling van de interproximale en buccale botniveau's.  

 Resultaten  Twee implantaten in de EA groep en één implantaat in de DE groep waren verloren gegaan. Voor de 10-jaars evaluatie 

waren 49 patiënten beschikbaar. Vijf CBCT scans waren van slechte kwaliteit, zodat uiteindelijk van 44 patiënten complete data 

beschikbaar waren. Tien jaar na implantaatplaatsing lag het buccale bot gemiddeld 2 mm apicaal van de implantaatschouder (EA: 

2,39 ± 1,06mm; DE: 2,22 ± 0,99mm;  LA: 1,85 ± 0,65mm). Er waren geen significante verschillen tussen de groepen. Buccale 

botniveaus bij implantaten met een dehiscentie of een 'intrabony' botdefect tijdens de tweede-fase-operatie bleken 10 jaar na 

implantaatplaatsing significant lager te zijn dan bij implantaten zonder buccaal botdefect (dehiscentie: 2,84 ± 0,70mm; intrabony 

defect: 2,51 ± 1,12mm; geen defect: 1,78 ± 0,74mm, p<0,001) . 

 Conclusie  De hoeveelheid tijd tussen een extractie en plaatsing van een implantaat heeft geen effect op het peri-implantaire buccale 

botniveau na 10 jaar, terwijl het wel of niet aanwezig zijn van een buccaal botdefect tijdens de tweede-fase-operatie dit wel heeft. 

 

Samenvatting door Yvonne de Waal, UMC Groningen

Influence of crown–implant ratio on implant success rates and crestal 
bone levels: a 36-month follow-up prospective study

L. Malchiodi, A. Cucchi, P. Ghensi, D. Consonni, P. Nocini 

Clinical Oral Implants Research 2014, 25: 240–251

 Inleiding  De kroon-implantaat ratio (K-I ratio) zou van invloed kunnen zijn op het succes van een implantaatbehandeling. 

Lange tijd werd een maximale ratio van 1:1 gepropageerd om overbelasting en daarmee complicaties te voorkomen. Met de 

introductie van kortere implantaten is de K-I ratio toegenomen. Enkele studies hebben aangetoond dat een ratio van 2:1 niet 

tot meer complicaties leidt op korte en lange termijn. Het doel van deze prospectieve studie was bepalen in welke mate de K-I 

ratio marginaal botverlies en implantaatverlies beinvloedt.

 Materiaal / Methode  In de periode 2005-2007 werden 151 patiënten geïncludeerd aan de hand van tevoren gestelde in- en 

exclusiecriteria (patiënten mochten bijvoorbeeld niet meer dan 20 sig./dag roken). De patiënten werden behandeld met 280 

Endopore SPS implantaten die werden voorzien van een solitaire kroon of brugconstructie. Op röntgenfoto's werden zowel de 

anatomische K-I ratio (scheidslijn bovenzijde implantaat) als de klinische K-I ratio gemeten (scheidslijn marginale botniveau; 

bij botverlies neemt de klinische K-I ratio dus toe). De patiënten werden ingedeeld in drie groepen: K-I ratio < 1,5 (groep 1), 

K-I ratio 1,5 - 2 (groep 2) en K-I ratio > 2 (groep 3). Gedurende een follow-up periode van 36 maanden werden de implantaten 

elke 6 maanden onderworpen aan een uitgebreid klinisch en röntgenologisch onderzoek.

 Resultaten  Er waren 259 implantaten bij 136 patiënten beschikbaar voor de volledige 36-maands follow-up. Het totale 

implantaatsuccespercentage volgens de succescriteria van Albrektsson  bedroeg 98.1% en het gemiddelde marginale botverlies 

0,48 ± 0,29 mm. De gemiddelde anatomische K-I ratio was 1,84 ± 0,65 (range: 0,86 - 4,28). De succespercentages van de 

groepen 1,2 en 3 bedroegen respectievelijk 99%, 98,6% en 96,8%. De statistische analyse onthulde een correlatie tussen 

implantaatsucces en K-I ratio en tussen marginaal botverlies en K-I ratio (grotere K-I ratio, meer implantaat- en botverlies). 

De kritieke grens om excessief botverlies te vermijden lag bij een anatomische en klinische K-I ratio van respectievelijk 3,1 

en 3,4.

 Conclusie  Vanuit biomechanisch oogpunt is de K-I ratio een belangrijke parameter die implantaatsucces en marginaal 

botverlies kan beïnvloeden. De auteurs raden aan om de kritieke K-I ratio niet te overschrijden.

 

Samenvatting door Laurens den Hartog, UMC Groningen

Abstract

Abstract
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Abstract

Abstract

Flapless vs. Conventional Flapped Dental Implant Surgery: A Meta-Analysis 

Chrcanovic BR, Albrektsson T, Wennerberg A

PLoS One 2014, doi: 10.1371/jounal.pone.0100624.eCollection2014

 Inleiding  Doel van deze studie was het vergelijken van de risico's op  implantaatverlies, post-operatieve infecties en marginaal 

botverlies tussen patiënten bij wie implantaten geplaatst zijn door middel van een flapless procedure en patiënten bij wie 

implantaten geplaatst zijn door middel van een open flap procedure. 

 Methode  De PubMed, Web of Science en Cochrane elektronische databases werden doorzocht op gerandomiseerde en niet-

gerandomiseerde klinische studies waarin het optreden van implantaatverlies werd vergeleken tussen groepen patiënten die 

orale titanium implantaten geplaatst hebben kregen via de flapless procedure versus de open flap procedure. Studieselectie, data-

extractie en kwaliteitsbeoordeling van studies werden onafhankelijk en in triplo uitgevoerd. Door middel van meta-analyses werden 

samengevoegde relatieve risico's (RR), gemiddelde verschillen (MD) en bijbehorende 95%-betrouwbaarheidsintervallen (CI) berekend.  

 Resultaten  Er werden 23 publicaties geïncludeerd, waarvan 16  met een hoog risico op bias, 2 studies met een matig risico op 

bias en 5 studies met een laag risico op bias. De implantaatplaatsingsprocedure (flapless versus open flap) bleek een significant 

effect te hebben op het risico op implantaatverlies (RR=1,75; 95%CI: 1,07-2,86; p=0.03). Subgroep-analyses van de studies met 

een hoog en laag risico op bias toonden aan dat dit effect alleen aanwezig was in de studies met een hoog risico op bias (hoog 

risico: RR=1,73; 95%CI: 1,03-2,93; p=0.04; laag risico:  RR=1,84; 95%CI: 0,44-7,77; p=0.49). De implantaatplaatsingsprocedure 

bleek geen significant effect te hebben op het risico op post-operatieve infecties (RR=0,96; 95%CI: 0,23-4,03; p=0.96) en op de 

hoeveelheid marginaal botverlies (MD= -0,07mm; 95%CI: -0,16-0,03; p=0.16).

 Conclusie  Het plaatsen van implantaten via een flapless procedure lijkt een iets hoger risico te geven op implantaatverlies 

vergeleken met plaatsing via een open flap procedure. Er blijken geen verschillen te bestaan in de kans op post-operatieve infecties 

en de hoeveelheid marginaal botverlies. De resultaten moeten met enige terughoudendheid geïnterpreteerd worden, omdat er 

verschillen lijken te bestaan in de uitkomsten tussen studies met een hoog en een laag risico op bias.

  

Samenvatting door Yvonne de Waal, UMC Groningen

A prospective cohort study on the impact of smoking on soft tissue 
alterations around single implants

S. Raes, A. Rocci, F. Raes, L. Cooper, H. De Bruyn, J. Cosyn

Clinical Oral Implants Research 2014, online early, doi: 10.1111/clr.12405

 Inleiding  Bij patiënten die roken bestaat een groter risico op een gestoorde wondgenezing. Tot op heden is echter weinig bekend 

over de effecten van roken op de weefselregeneratie na implantaatplaatsing. Het doel van deze studie was het vergelijken van de 

dimensionale veranderingen van de peri-implantaire mucosa na plaatsen van een solitair implantaat bij rokers en niet-rokers. De 

hypothese was dat bij rokers sprake is van minder papilgroei en meer mid-buccale recessie.

 Materiaal / Methode  Rokende en niet-rokende patiënten met een missend gebitselement regio 15-25 en voldoende botvolume 

werden achtereenvolgens geïncludeerd in drie behandelcentra. Een patiënt die naar eigen zeggen meer dan 10 sigaretten per 

dag rookt, werd aangemerkt als een roker. Alle implantaten (Astra Tech, Osseospeed) werden geplaatst minimaal drie maanden 

na extractie en direct belast met een tijdelijke kroon. Na 12 weken werd de tijdelijke kroon vervangen door een gecementeerde 

definitieve kroon (volledig keramisch of metaal-porselein). De mate van papilgroei en mid-buccale recessie werd gemeten vanaf 

plaatsen van de definitieve kroon tot twee jaar later met behulp van een pocketsonde, op een halve millimeter nauwkeurig. De 

incisale randen van kroon en buurelement golden als referentielijnen. Voorts werd gescoord op implantaatverlies en werd het 

röntgenologisch marginale botverlies vastgesteld. 

 Resultaten  Er werden 39 niet-rokers geïncludeerd (21 vrouwen, gemiddelde leeftijd 42) en 46 rokers (22 vrouwen, 

gemiddelde leeftijd 45). Bij rokers gingen 3 implantaten vroegtijdig verloren, terwijl alle implantaten bij niet-rokers succesvol 

integreerden. Er werd significant meer marginaal botverlies waargenomen bij rokers (0,22 mm botverlies bij rokers versus 

botwinst van 0,33 mm bij niet-rokers). Voor wat betreft de papilregeneratie werden significante verschillen waargenomen 

tussen rokers en niet-rokers. Bij niet-rokers namen de papillen in hoogte toe met 0,63 ± 1,02 mm aan de distale zijde en 0,76 

± 0,96 mm aan de mesiale zijde. Bij rokers bleef de papilhoogte stabiel. Hetzelfde fenomeen werd waargenomen mid-buccaal: 

bij niet-rokers nam de mid-buccale mucosa in hoogte toe met 0,53 ± 0,89 mm, terwijl het niveau stabiel bleef bij rokers. 

 Conclusie  Uit deze studie blijkt dat, bij solitaire implantaten in de esthetische zone, er een verschil is in weefselregeneratie 

tussen rokers en niet-rokers. Bij niet-rokers is enige toename van mucosaweefsel approximaal en mid-buccaal te verwachten, 

terwijl dit bij rokers stabiel blijft. 

Samenvatting door Laurens den Hartog, UMC Groningen

•••• CMYK   P27 NVOI Bulletin 2014 #02                 C3  ARTDIRECTED VOOR
     © 2014 JanWillemVis@ArtDirected.nl voor NVOI  LIBERTAS PRINTING

NV
OI

 b
ul

le
tin

 1 
 |  

 0
3 

20
14

  p
ag

in
a 

27



Nieuwe uitstraling voor
PAOI websites en comminicatie  

Met ingang van dit nieuwe cursusjaar heeft de commissie 

PAOI gekozen voor een herziene communicatiestrategie 

met als doel enerzijds een bredere groep van potentiële  

cursuskandidaten te bereiken en anderzijds ook kosten  

te besparen. Onderdeel van het plan vormde tevens de 

introductie van de nieuwe, frisse uitstraling voor de zowel 

de cursuswebsites, als ook de overige de media uitingen. 

Gaandeweg het jaar zal fasegewijs de nieuwe 'PAOI huisstijl' 

zichtbaar worden en worden ook de resultaten van de nieuwe 

strategie tussentijds getoetst. 

NVOI nieuwsbrief

In het kader van de steeds verder oprukkende digitale 

communicatie, zal het u niet ontgaan zijn dat het 

bestuur begin dit jaar de digitale NVOI nieuwsbrief heeft 

geïntroduceerd. Hierin wordt u regelmatig - zo'n 5-6 keer 

per jaar - op de hoogte gehouden van belangrijke nieuwe 

brancheontwikkelingen, verenigingsnieuws, acties en het 

cursus- en congresprogramma. 

U kunt zich eenvoudig voor deze nieuwsbrief 

aanmelden via de NVOI website. Op de 

nieuwsbriefpagina vindt u tevens een over-

zicht van de eerder verstuurde edities. 

Promotie Geert Stoker

De behandelmethode ‘Active in One Day’, oftewel een 

overkappingsprothese in één dag, op twee implantaten 

met een steg, is de beste behandelmethode voor patiënten 

met een loszittende gebitsprothese in de onderkaak. Dit 

stelt Geert Stoker van het Academische Centrum voor 

Tandheelkunde (ACTA) in zijn promotieonderzoek dat hij 

23 mei verdedigde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Stoker onderzocht drie behandelmethoden voor zijn 

promotie. De behandeling met twee implantaten en een 

steg bleek - na een evaluatie van meer dan 8 jaar - de beste 

methode te zijn. Bij het ‘Active in One Day’ concept wordt 

op deze behandelmethode voortgebouwd en de methode 

zelfs verbeterd. De implantaten worden direct belast en 

gebruikt in combinatie met de overkappingsprothese. Het 

concept vermindert de ongemakken voor de patiënt, verkort 

de behandeltijd met maanden en is voordeliger dan de 

traditionele manier van implantaat behandeling

In bulletin #4 uitgebreid aandacht voor Stoker's desertatie. 

NMT nu met koninklijk predicaat 

Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan eerder dit jaar 

van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der 

Tandheelkunde is de beroepsvereniging het predicaat 

Koninklijk toegekend. Niet geheel onbegrijpelijk is er dan 

ook onlangs voor gekozen het alom bekende NMT aan te 

passen naar KNMT.

 

Langs deze weg wil het bestuur van de NVOI haar collega's  

van harte feliciteren met dit heugelijke feit en de welverdiende 

erkenning voor haar belangrijke werkzaamheden binnen  

onze beroepsgroep. 

 

Extra cursusdag
NVOI masterclass Het Fundament 
Wegens grote belangstelling is op 19 september een 

extra cursusdag ingepland! Tijdens de NVOI masterclass 

- voor maximaal 20 tandartsen en kaakchirurgen  - wordt 

ingegaan op de indicatie voor behoud van dimensies 

en botaugmentaties en daarnaast de procedures en 

theoretische achtergrond ervan. Vervolgens wordt in een 

enerverend middagprogramma (preklinisch) op dierlijke 

kadavers de praktische procedure van botaugmentaties 

geoefend. Onontbeerlijk voor tandartsen en kaakchirurgen 

die reeds implanteren of gaan implanteren in combinatie 

met bot en botsubstituten.

Voor uitgebreide informatie en direct online 

inschrijven: implantologiehetfundament.nl 

nieuws
in het kort...
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Scan 
voor video!

Conical Connection with added simplicity
InterActiveTM

*Registered Trademarks of Nobel Biocare™, prijs is excl. BTW    tel: +31 (0) 30 25 998 25www.implantdirect.nu

ALL-IN-ONE  PACKAGING

24h

SHOPPING  24/7

COMPATIBILITY

Innovatie 
De InterActive is het nieuwe innovatieve implantaat van 
Implant Direct. Het heeft alle kenmerken die een modern 
implantaat hoort te hebben. Het beschikt over een 
innovatieve fixturemount welke geschikt is om eerst als 
afdrukstift te gebruiken en vervolgens als definitief abutment 
of interface voor een verschroefde kroon.

Uitgebreide prothetische mogelijkheden 
De prothetische onderdelen van de InterActive bestaan uit 
een brede range van narrow, standaard en wide vormgegeven 
onderdelen, zodat er geen concessie gedaan hoeft te worden 
aan de emergence profile in relatie met de diepte van het 
plaatsen.

Compatibiliteit 
78° Conische Connectie compatibel 
met NobelActive™*  

Efficiëntie 
All-in-One Packaging: 
implantaat, cover screw, 
healing collar, transfer en abutment.

CONCAAF

Implantaat opties:

Body Ø:

Lengtes: 161311.51086

3.2 3.7 4.3 5.0

3.0 3.4Platform Ø:

Join the 
  EVolution

       Nieuw 

ASTRA TECH Implant System™ EV 

      – Nu beschikbaar Voor meer informatie

www.jointheev.com

Het unieke ASTRA TECH Implant System
BioManagement Complex blijft de basis
van deze revolutionaire stap.
Goed gedocumenteerd voor behoud van
marginaal bot en esthetische resultaten
op de lange termijn.

www.dentsplyimplants.nl
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NVOI themacursus  max. 46 deelnemers 
Implantologie Het Vervolg
datum vrijdag 12 december 2014 
locatie Kasteel De Vanenburg, Putten
docenten Ronnie Goené, Henny Meijer, 
 Gerry Raghoebar en Fridus van der Wijden
kosten  € 445,00
KRT  5 punten
informatie implantologiehetvervolg.nl

NVOI masterclass  max. 20 deelnemers
Implantologie De Hoofdzaak
(tweedaagse cursus met hotelarrangement)
data donderdag en vrijdag 21/22 mei 2015
locatie Universitair Medisch Centrum 
 Groningen (UMCG), Groningen
 NH Hotel, Groningen (t.o. UMCG) 
Docenten Rutger Batenburg, Ronnie Goené,  
 Henny Meijer en Gerry Raghoebar.
Kosten  € 1.695,00 
KRT  12 punten
Informatie implantologiedehoofdzaak.nl

Dyna Dental - Soft tissue management in 
periodontology and implantology
data 18 t/m 20 september 2014
locatie Bochum, Duitsland
sprekers Dr. Stefan Schnitzer
kosten  € 2.295,00
KRT  1 7 punten
informatie miranda@dynadental.com e/o
 dynadental.com/nl/cursussen/ 
 soft+tissue+management+2014 
 
NVOI masterclass  met hands-on training
Implantologie Het Fundament
max. 20 deelnemers
datum vrijdag 19 september 2014
locatie Kasteel De Vanenburg, Putten
docenten Chris ten Bruggenkate, Ronnie Goené,  
 Henny Meijer en Gerry Raghoebar.
kosten  € 745,00 
KRT  7 punten
informatie implantologiehetfundament.nl
 
Nobel Biocare 
Najaarssymposium Highlights 2014
datum vrijdag 19 september 2014
locatie De Flint, Amersfoort
sprekers Prof. dr. G. Meijer, Drs. P. de Kok,  
 Dr. E. Bergsma, Mw. drs. E. Groenendijk 
 en Prof. dr. E. Rompen
kosten  € 121,00  incl. BTW 
KRT  7 punten
informatie nobelbiocare.com/education 
 
NVOI workshop  max. 32 deelnemers 
Implantologie Integraal
datum vrijdag 3 oktober 2014
locatie Kasteel De Vanenburg, Putten 
docenten Eelco Bergsma, Alwin van Daelen, 
 RonnieGoené en Henny Meijer
kosten  € 475,00
KRT  6 punten
informatie implantologieintegraal.nl
 
NVOI najaarscongres 2014 Implantologie 2.0
datum vrijdag 14 november 2014 
locatie Hilton Hotel, Amsterdam
sprekers Gert Meijer, Rutger Schepers,
 Ali Tahmaseb, Wiebe Derksen,
 Gerrit van Dijk en Daniël Wismeijer
kosten  € 345,00 (leden NVOI
 € 395,00  (niet-leden)
KRT  4 punten
informatie nvoinajaarscongres.nl
 
NVOI verdiepingscursus  max. 36 deelnemers 
Implantologie De Verdieping
(tweedaagse cursus met hotelarrangement)
data donderdag en vrijdag 20/21 november 2014
locatie Kasteel De Vanenburg, Putten
docenten Marco Cune, Ronnie Goené, Gert Meijer,
 Henny Meijer, Gerry Raghoebar,
 Bert Schulten en Daniël Wismeijer
kosten  € 945,00
KRT  1 2 punten
informatie implantologiedeverdieping.nl

NVOI partners 2014 Agenda / Colofon
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NVOI CURSUS

KRT-PUNTEN100%

130%

70%

50%

n v o i  ·  p o s t  a c a d e m i s c h  o n d e r w i j s  i m p l a n t o l o g i e

Cursusprogramma
 implantologie 2014 
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De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) houdt zich als wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige 
zorgverleners bezig met het bevorderen en verbreiden van de kennis der orale implantologie, het dienstbaar maken van deze 
kennis aan de praktijk, de volksgezondheid en het onderwijs. Onder kundige leiding van de door het bestuur van de NVOI 
aangestelde Commissie Post Academisch Onderwijs Implantologie (PAOI) biedt de vereniging een uitgebreid en up-to-date, 
modulair opgebouwd trainings- en opleidingsprogramma aan. Naast dit uitgebreide programma biedt de NVOI tevens het jaarlijkse 
NVOI Najaarscongres en de tweejaarlijkse Landelijke Studiedag Implantologie. Voor uitgebreide cursus- en congresinformatie, 
kosten en direct online inschrijven kunt u terecht op nvoicursussen.nl, de individuele cursuswebsites en nvoi.nl.

Implantologie Het Overzicht      implantologiehetoverzicht.nl
        wat u moet weten in de dagelijkse praktijk
        basiscursus voor alle praktijkmedewerkers over hedendaagse implantologie

Implantologie Integraal      implantologieintegraal.nl
        implantologie in het behandelplan
        workshop met training in het vervaardigen van integrale behandelplannen

Implantologie De Verdieping    implantologiedeverdieping.nl
        principes voor implantologisch handelen
        2-daagse verdiepingscursus voor tandartsen en kaakchirurgen

Implantologie Het Fundament   Extra cursusdatum voor 2014!       implantologiehetfundament.nl
        over bot, botsubstituten en augmentaties
        masterclass voor tandartsen en kaakchirurgen, inclusief hands-on training op kadavers

Implantologie De Hoofdzaak   Exclusief voor leden NVOI!   implantologiedehoofdzaak.nl
        2-days hands-on human cadaver course
        masterclass voor tandartsen en kaakchirurgen met ervaring in de implantologie 

Implantologie Het Vervolg      implantologiehetvervolg.nl
        voorkomen en behandelen van complicaties
        themacursus voor tandartsen en kaakchirurgen met focus op zorg in het vervolgtraject

iCademy     icademy2014.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  n v o i c u r s u s s e n . n l
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