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73% van de  
patiënten liegt 
tegen tandarts
Ruim 41% van de patiënten schaamt 
zich ervoor, maar toch liegt het gros 
van de patiënten tegen de tandarts. 
Dit blijkt uit onderzoek van Dent-
aVox. Meestal liegen mensen over 
het nuttigen van ongezond voedsel 
en drinken en hun mondhygiëne. Zo 
geeft 20% van de ondervraagden 
toe te liegen over tweemaal daags 
tandenpoetsen.

De resultaten tonen aan dat 
schaamte over de mondhygiëne de 
gebruikelijkste reden is om te lie-
gen. Angst voor de tandarts staat 
op de tweede plaats. Het gros van 
de 347 respondenten (67%) geeft aan 
niet altijd de waarheid te spreken 
als het gaat om mondhygiëne en 
preventie. Meer dan de helft van 
de groep (58%) geeft bovendien aan 
weleens te liegen over de urgentie 
van het probleem of waarom ze een 
afspraak hebben geannuleerd. 
Naast de eerder genoemde schaam-
te over de mondhygiëne (27%) zijn 
er andere psychologische factoren 
om tegen de tandarts te liegen: het 
beschermen van het zelfbeeld (14%), 
de angst voor afwijzing (12%) en het 
niet willen erkennen dat de mond-
gezondheid slecht is (12%). 
(bron: DentaVox) 

KNMT en ANT tekenen intentie- 
verklaring samengaan
UTRECHT Op 6 juli hebben de  
besturen van KNMT en ANT een 
intentieverklaring ondertekend om 
het voornemen om beide vereni-
gingen te fuseren te bekrachtigen. 
Als de leden van beide verenigin-
gen instemmen, gaan de beroeps-
verenigingen per 1 januari 2021 
verder als één.

Onder de naam KNMT zien de KNMT 
en ANT een toekomstbestendige 
vereniging voor zich. De vereniging 
zet de tandarts en tandarts-specia-
list als ondernemer centraal in hun 
regierol voor de mondzorg. Om de 
beroepsgroep te vertegenwoordigen 
op het politiek-bestuurlijke kracht-
veld is één vereniging nodig, stellen 
KNMT en ANT.
Op basis van gelijkwaardigheid en 
de sterke punten van de twee ver-
enigingen willen beide besturen bij 
de start van de nieuwe organisatie 
aanblijven. KNMT-voorzitter Wolter 
Brands blijft tot uiterlijk 1 juli 2022 
voorzitter. ANT-voorzitter Jan-Wil-
lem Vaartjes blijft tot uiterlijk 1 ja-
nuari 2022 vicevoorzitter. 

De partijen hebben ten tijde van de 
covid-19-crisis intensief samenge-
werkt. Daarbij is nagedacht over de 
toekomst van de mondzorg en de 
belangenbehartiging van de tand-
arts. Het resultaat van deze ver-
kennende fase op een mogelijk sa-
mengaan van de verenigingen heeft 
geleid tot het ondertekenen van de 
intentieverklaring.
Inspraak en draagvlak van de leden 
zijn  cruciaal bij de nadere invulling 
van het samengaan. In de algeme-
ne ledenvergaderingen van zowel 
KNMT als ANT moeten de leden 
uiteindelijk hun officiële goedkeu-
ring geven. 
(bron: KNMT) 

Gordon van der Avoort en Erik Blom: 

“Sleutelrol voor mondhygiënist  
bij nazorg implantaten”
Pagina 6-8

gen, maar zeggen bij monde van 
de drie voorzitters het experi-
ment een serieuze kans van sla-
gen te willen geven. Die positieve 
instelling is mede te danken aan 
de goede samenwerking die de 
ANT, KNMT en NVM-mondhygi-
enisten wisten te bereiken tijdens 
de coronacrisis.

Lees verder op pagina 13-14 

Na een lange voorbereidingspe-
riode en het nodige gesteggel 
tussen de beroepsorganisaties 
onderling en met het ministe-
rie van VWS is het experiment 
voor uitbreiding van zelfstandi-
ge bevoegdheden van de mond-
hygiënist nu dan toch van start 
gegaan. De beroepsorganisaties 
hebben nog wel zo hun kritische 
kanttekeningen en bedenkin-

Experiment eindelijk 
van start

FOTO: KJELL POSTEMA
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Column 
Reinier van de Vrie

Meesters  
in uitstel
Stel dat je met kiespijn aanspoelt op een 
onbewoond eiland omdat je vrachtvlieg-
tuig met FedEx-pakketjes in zwaar weer 
is gecrasht. Wat doe je dan? Allereerst 
jezelf vervloeken dat je met die kiespijn 
bent blijven rondlopen uit vrees voor 
de behandeling. Maar dat helpt niet. 
Gelukkig zijn er ook wat vrachtpakketjes 
aan gedobberd. Een kunstschaats bij-
voorbeeld. Daarmee kun je kokosnoten 
doormidden klieven. Of een kies ‘trekken’. 
Zet het scherpe ijzer van de schaats 
tegen de pijnlijke kies en geef met een 
steen een flinke tik tegen de andere kant 
van het ijzer. Probleem opgelost. Zo doet 
Tom Hanks dat als Chuck Noland in de 
film Cast Away (2001), al krijgen we de 
bloedende kies niet te zien.
Moraal van dit verhaal: uitstel is zelden 
goed, en bij kiespijn eigenlijk nooit. Ik 
ken ook zo iemand die in zijn studen-
tentijd dacht dat tandartsbezoek niet 
zo urgent was. In zijn nieuwe stad had 
hij ook nog geen tandarts gevonden, uh 
gezocht. Die kon hij pas vinden toen hij 
met een ontstoken wortel rondliep. Dat 
uitstel heeft nog steeds invloed op zijn 
huidige gebitssituatie. Hij ziet het nu als 
zijn grootste missie om zijn studeren-
de kinderen tijdig naar de tandarts te 
krijgen. Met matig succes. ‘Ja pa, ik ben 
vorig jaar nog geweest en ik had niks.’
We zijn nu eenmaal meesters in uitstel-
len, zeker als het gaat om vervelende 
dingen. In de coronatijd hebben we 
massaal opgeruimd. Daar was heel wat 
achterstallig werk bij. Ook ik zit nu 
behoorlijk ruimer in mijn werkkamer. 
Alleen die drie lades en twee kasten 
laten nog even op zich wachten, want 
het is steeds te mooi weer. Opruimen 
kan ik alleen met regen. Een paar uur 
werk slechts, terwijl ik de gedachte 
dat het nog moet nu al maanden met 
me meetors. Hoe dom eigenlijk. Ook 
beroepsmatig kan het weleens even 
duren voordat ik eraan toekom om 
het artikel te schrijven dat nog ligt te 
wachten. Kennelijk is de deadline dan te 
ver weg. Ik hoop dat u in uw beroep als 
zorgverlener niet al te veel uitstelt wat 
nog gedaan moet worden.
En Chuck Noland? Die is na ruim vier 
jaar weer thuisgekomen, om daar tot de 
ontdekking te komen dat zijn vriendin 
inmiddels met de tandarts is getrouwd 
die hem met kiespijn had verwezen.
 
Reinier van de Vrie is freelance  
tandheelkundig journalist en tekst-
schrijver en vanaf 2020 hoofdredacteur 
van Dental Tribune Nederland. 
Contact:  r.vandevrie@ 
congrescommunicatie.com. 
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Gevolgen van Wtza voor mondzorg
DEN HAAG De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de Wet toetre-
ding zorgaanbieders (Wtza) op 9 juni 2020 als hamerstuk afgedaan. In de 
wet wordt het toezicht op zorgaanbieders geregeld en worden eisen ge-
steld waaraan de aanbieders moeten voldoen om zorg te mogen verlenen. 
Op deze manier kan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) fraude in de zorg beter aanpakken. Alle zorgaanbieders worden zo 
beter in beeld gebracht bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 
De Wtza vervangt de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). 

Beknopt staan de volgende punten 
in de nieuwe wet:
• Zorgaanbieders hebben meld-

plicht bij de IGJ.
 Zorgaanbieders vullen eenma-

lig een vragenlijst van de IGJ in. 
Daarna worden ze gewezen op de 

kwaliteitseisen waaraan ze moe-
ten voldoen.

• Zorgaanbieders moeten een 
vergunning aanvragen. 

 Nieuwe en bestaande zorgaanbie-
ders zijn verplicht een toelatings-
vergunning aan te vragen. Dit 

Twee nieuwe  
hoogleraren  
mondgezondheid 
en preventie
In het kader van het Fenna Die-
mer-Lindeboom leerstoelenpro-
gramma bij de Vrije Universiteit 
Amsterdam (VU) zijn twee nieuwe 
hoogleraren benoemd. Dagmar 
Else Slot is benoemd tot hoogle-
raar Preventie in de mondzorg, in 
het bijzonder de klinische toepas-
sing. Het Academisch Centrum 
Tandheelkunde Amsterdam 
(ACTA) heeft met deze benoe-
ming een primeur te pakken. Slot 
is verbonden aan de sectie Paro-
dontologie van ACTA en is de eer-
ste mondhygiënist die benoemd 
wordt tot hoogleraar. Monique 
van der Veen is benoemd tot 
hoogleraar Monitoring in mond-
gezondheid en preventie. 

Dagmar Else Slot
De leerstoel van Slot richt zich op 
preventie van ziekten van de har-
de en zachte mondweefsels. Haar 
specifieke expertise is gericht op 
systematische reviews over preven-
tieve mondverzorgingsadviezen en 
instructies van mondzorgverleners 
aan patiënten. Hiermee heeft zij 
bijgedragen geleverd aan interna-
tionale werkgroepen en richtlijnen. 
Met deze leerstoel wil Slot zich rich-
ten op het belangrijke perspectief 
van de inhoud en vorm van de da-
gelijkse mondverzorgingsadviezen. 
De leerstoel heeft als uiteindelijk 
doel de mondgezondheidswe-
tenschap dichter bij de dagelijkse 
mondzorgpraktijk te brengen. 

Monique van der Veen
Van der Veen doet onderzoek naar 
monitoring binnen de mondgezond-
heid en gepersonaliseerde preventie 
die is gericht op individuen en spe-
cifieke groepen in de samenleving. 
Hierbinnen worden er grote verschil-
len in de mondgezondheid gezien. 

Deze verschillen houden vaak ver-
band met zaken zoals leeftijd, migra-
tieachtergrond, aanwezigheid van 
systematische ziekten of handicaps 
en sociaal-economische status. Met 
‘community service learning’ pro-
jecten (CSL-projecten) werkt Van der 
Veen aan interventies die aansluiten 
bij de behoeften van de doelgroep. 
Op deze manier wordt geprobeerd 
de verschillen in mondgezondheid 
binnen verschillende groepen in de 
samenleving te verkleinen. 
(bron: ACTA) 

geldt voor zorgaanbieders waar 
meer dan 10 mensen, inclusief 
assistenten, structureel zorg ver-
lenen. Er is een overgangstermijn 
van 2 jaar. De overheid is van plan 
de norm voor eerstelijnszorgaan-
bieders te verhogen van 10 naar 
25 personen. 

• Zorgaanbieders moeten een 
interne toezichthouder aan-
stellen.

 Zorgaanbieders waar structureel 
meer dan 10 mensen zorg ver-
lenen, zijn verplicht een interne 
toezichthouder aan te stellen. In-
dien de norm verhoogd wordt van 
10 naar 25 mensen zal dit voor 
kleinere zorgaanbieders niet van 
toepassing zijn. 

• Zorgaanbieders moeten open-
baar financiële verantwoording 
afleggen.

 De Wtza verplicht zorgaanbieders 
een jaarlijkse financiële openbare 
verantwoording af te leggen. Het 
uitgangspunt is dat zorgaanbie-
ders die (deels) met collectieve 
middelen worden bekostigd aan-
spreekbaar moeten zijn op de in-
tegriteit en professionaliteit van 
hun bedrijfsvoering. 

Wanneer de nieuwe wet ingaat, is 
nog niet bekend.
(bron: KNMT) FOTO: 123RF/OLEGDUDKO
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1.  Door premolarisatie en het creëren van minder steile knobbel-
hellingen reduceren we vooral de axiale krachtencomponent bij 
implantaatgedragen constructies. 
a. Juist
b. Onjuist

2.  De belangrijkste reden dat peri-implantaire mucositis wél en peri-
implantitis níet volledig te genezen is, is de onmogelijkheid om bij 
peri-implantitis weer volledige osseore-integratie te verkrijgen. 
a. Juist
b. Onjuist

De antwoorden vindt u op pagina 22.

Quiz

PERSLUCHT | AFZUIGING | BEELDVORMING | TANDVER ZORGING | HYGIËNE
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Weinig pret 
met box 
Bij de invoering van de Wet inkom-
stenbelasting 2001 was er, zoals te 
doen gebruikelijk, veel discussie. 
Met name de invoering van box 3 
kon rekenen op de forse kritiek. De 
SP betichtte Willem Vermeend, de 
geestelijk vader van deze wet, van 
het creëren van een pretbox. Het 
aanvankelijk forfaitaire rendement 
van 4% en een heffing van 30% (ef-
fectief 1,2% belastingdruk) werd ge-
zien als een cadeau voor de rijken 
in onze samenleving. Zeker daar 
ook de vermogensbelasting kwam 
te vervallen. Behoudens een kleine 
groep handige beleggers, waren er 
niet veel mensen die het rendement 
van 4% behaalden. Sommigen leid-
den zelfs een fors verlies op hun in-
leg. Voor spaarders is er nooit een 
uitzicht geweest op een rendement 
dat in de buurt kwam van het fic-
tieve rendement. De spaarrente ligt 
al jaren, dus structureel, onder dit 
niveau. En is sinds een aantal jaren 
zelfs nul of negatief. Om in enige 

mate dit ongewenste effect teniet 
te doen, bedacht het ministerie van 
Financiën een nieuwe benadering 
en een gestaffelde bijtelling. Voor 
kleinere vermogens, waarschijn-
lijk spaargeld, een lage bijtelling 
en voor grotere vermogens, meer 
in aandelen, een hogere bijtelling. 
Ook deze staffel ligt nog ruim boven 
het niveau van wat de spaarder zou 
kunnen behalen. De voortdurende 
maatschappelijk verontwaardiging, 
en ook de daartegen gevoerde pro-
cedures, heeft de vorige staatsse-
cretaris, Menno Snel, doen beslui-
ten om een verhoogde vrijstelling 
voor spaargeld in te stellen en wel 
tot een bedrag van € 400.000. De 
invoering van dit plan zou echter 
nog wel even op zich laten wach-
ten en niet voor 2022 worden in-
gevoerd. Hoe moeilijk kan dit zijn? 
Wat nog stuitender is, is dat het 
nieuw aangetreden D66-koppel, on-
der aanvoering van staatsecretaris 
Vijlbrief, nu heeft laten weten dat 
het plan niet uitvoerbaar is. Er komt 
dus voorlopig geen verhoogde vrij-
stelling! Een duidelijk alternatief is 
nog niet gegeven. Wel is duidelijk 
dat het niet tot een heffing van het 

Column                     Richard Mastwijk

daadwerkelijk behaalde rendement 
zal komen. Voor alle spaarders die 
de afgelopen jaren belasting hebben 
betaald zonder noemenswaardige 
rente te hebben ontvangen en die 
ook niet gecompenseerd zijn voor 
de weliswaar lage maar toch aan-
wezige inflatie, is de pret in box 3 
ver te zoeken. Voor de belegger in 
aandelen kan dit nog schrijnender 
uitgepakt hebben. Op 1 januari 2020 
een AEX van boven de 600 punten 
en na invoering van de coronamaat-
regelen misschien noodgedwongen 
hebben verkocht onder de 400. Dan 
is een bijtelling van maximaal 5,39% 
een ‘hard gelach’. De alom bekende 
leus van de Belastingdienst ‘leuker 
kunnen we het niet maken, wel 
makkelijker’ staat daarmee in schril 
contrast en is gelukkig in 2019 stop-
gezet. Nu nog echte maatregelen 
die een einde maken aan de ‘pret’.

Richard Mastwijk
Consultant en partner bij van helder 

Feiten & cijfers

meer mondkanker  
bij jonge mannen.2,8%

Uit recent promotieonderzoek van Aisha Al-Jamaei aan ACTA is gebleken 
dat mannen onder de 35 jaar steeds vaker te maken krijgen met mond-
kanker. Mannen in de leeftijdscategorie 35-59 krijgen juist minder vaak 
mondkanker. Voor het onderzoek heeft Al-Jamaei onder andere gebruik-
gemaakt van gegevens afkomstig uit het Nederlands Kankerregister in 
de periode 1989−2016. Vanaf 2015 is in dit register ook bijgehouden of 
de patiënt rookte en/of alcohol nuttigde. Roken en alcoholgebruik bleken 
in vrijwel alle leeftijdsgroepen erg hoog, terwijl de aanwezigheid van het 
humaan papillomavirus in Nederland relatief laag was ten opzichte van 
andere landen bij patiënten met keelkanker. 67% van alle onderzochte 
patiënten bleek te roken en regelmatig alcohol te gebruiken. Bij jonge 
patiënten in Nederland was slechts bij 3% sprake van de aanwezigheid van 
het humaan papillomavirus, terwijl in bijvoorbeeld Brazilië dat percentage 
een stuk hoger lag met 32%. Al-Jamaei promoveerde op haar proefschrift 
Oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma epidemiology and targeted 
treatment. 

Cijfers op basis van het Nederlands Kankerregister 
in de periode 1989−2016. Het gaat om 17.289  
geregistreerde patiënten. 

Leeftijdscategorie

20-34 stijging van 2,8%

35-44 daling van 1,1%

45-59 1992−2010 daling van 0,1%, daling 2010−2016 4,6%

Bron: ACTA

Vanaf 1 juli recht op elektronische 
inzage patiëntendossier
DEN HAAG Met ingang van 1 juli 2020 krijgen patiënten recht op elek-
tronische inzage in hun patiëntendossier. Ook hebben zij recht op 
een elektronisch afschrift ervan. Voor beide zaken – vastgelegd in de  
Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg 
(Wabvpz) – mogen geen kosten in rekening gebracht worden. 

De manier van elektronische in-
zage en elektronisch afschrift is in 
de wet niet voorgeschreven. Een 
mondzorgverlener kan een patiënt 
bijvoorbeeld op de computer in de 
praktijk inzage geven in het patiën-
tendossier. Ook kan het dossier via 
een beveiligd bestand – door middel 
van e-mail of een usb-stick – met 
de patiënt gedeeld worden, of via 
een online patiëntenportaal. 
Wanneer mondzorgpraktijken 
patiëntengegevens voor andere 
zorgverleners opvraagbaar maken 
via een elektronisch uitwisselings-
systeem, zoals het Landelijk Scha-
kelpunt (LSP), moeten zij rekening 
houden met een derde recht dat 
patiënten per 1 juli krijgen: inza-

ge in welke zorgverleners via het 
elektronische uitwisselingssysteem 
toegang hebben tot het patiënten-
dossier. Kortom, de patiënt krijgt 
inzage in wie gegevens beschikbaar 
heeft gesteld en wie ze wanneer 
heeft ingezien: de zogeheten ‘log-
ging-gegevens’. Mondzorgverleners 
hoeven deze gegevens omtrent het 
gericht sturen en verzenden van 
een bericht door de ene zorgverle-
ner naar de andere in het kader van 
een behandeling niet bij te houden. 
Er wordt bij een dergelijke uitwis-
seling immers verondersteld dat de 
patiënt daarvan weet en toestem-
ming heeft gegeven. 

(bron: KNMT) 
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TEKST: EDWIN VAN LEEUWEN

Een parodontoloog vertelde mij 
eens dat een goede mondhygiënist 
15% tandsteen laat zitten tijdens de 
initiële therapie. Als student mond-
zorgkunde nam ik die ‘bemoedigen-
de’ woorden vanzelfsprekend voor 
waar aan. Nu, 13 jaar later, denk ik in 
het kader van de taakherschikking 
geregeld terug aan die woorden van 
de parodontoloog. Of het percenta-
ge tandsteen dat niet verwijderd 
wordt daadwerkelijk 15% is, laat ik 
voor nu in het midden en is in dit 
relaas misschien ook minder be-
langrijk. Dat een mondhygiënist tij-
dens de initiële therapie tandsteen 
niet verwijdert, staat buiten kijf. 
Dat gegeven is al decennialang zo 
vanzelfsprekend, dat geen profes-
sional of denktank in de mondzorg 
daarvan opkijkt. Men kan van alles 
verzinnen waarom dit gedoogbeleid 
hierin de gestalte heeft die het nu 
heeft, maar er is één argument dat 
even verklarend als vreemd is. Het 
werkterrein van de mondhygiënist 
tijdens de initiële therapie is name-
lijk niet zichtbaar. Logischerwijs is 
het laten zitten van subgingivaal 
tandsteen dan inherent aan de ini-
tiële therapie. 
De mondhygiënist wordt in een 
significant deel van de werk-
zaamheden al decennialang ver-
antwoordelijk gehouden voor een 
werkterrein dat niet zichtbaar is, 
zonder dat men dat vreemd vindt. 
Wat men wel vreemd vindt, is dat 
de mondhygiënist tijdens het taak-
herschikkingsexperiment verant-
woordelijk gehouden gaat worden 
voor werkzaamheden in een gebied 
dat wél zichtbaar is. Het prepareren 
en restaureren van primaire cavi-
teiten, dat doorgaans supragingi-
vaal plaatsvindt, en het niet kun-
nen verwijderen van subgingivaal 
tandsteen, zijn beide werkzaamhe-
den die niet geheel zonder risico’s 
zijn. Toch is het goed denkbaar dat 
een zichtbaar werkterrein beter te 
controleren is dan een werkterrein 
dat niet zichtbaar is. Hoe het ook 
zij, de tijd zal leren of we ons om 
het experiment terecht of onterecht 
zorgen hebben gemaakt. 
Terug naar de initiële therapie. We 
nemen dus genoegen met een be-
handelresultaat waarin tandsteen 
subgingivaal blijft zitten. De reden 
dat men dit decennialang kan laten 
gebeuren en normaal vindt, is dat er 
geen alternatieven zijn om de initi-
ele therapie binnen de grenzen van 
de wetgeving eenvoudiger te ma-
ken voor de mondhygiënist. Eerlijk 
is eerlijk, er zijn factoren die niet te 
beïnvloeden zijn, zoals de tandana-
tomie, de furcatietoegankelijkheid, 
enkel- of meerwortelige elementen, 
de stand of de positie van de ele-
menten, et cetera. Reden te meer, 
om toch na te denken hoe we van 
een niet-zichtbaar werkterrein een 
zichtbaar werkterrein kunnen ma-
ken zodat de initiële therapie in-
gezet kan worden waar deze voor 
bedoeld is: subgingivaal tandsteen 
verwijderen en worteloppervlak-
ken egaliseren, en dan ook nog zien 

De hybride mondhygiënist
wat je doet. Waarom niet inzetten 
op pocketeliminatie in plaats van 
pocke treductie. 
De oplossing voor dit vraagstuk 
is even simpel als controversieel, 
namelijk gingivectomie. Het ver-
wijderen van tandvlees door een 
mondhygiënist om het werkter-
rein zichtbaar te maken is vandaag 
de dag ondenkbaar. Bekijken we de 

ontstaansgeschiedenis van de tand-
heelkunde, en dan ook die van de 
mondhygiënist en de preventieas-
sistent, dan is het uitbreiden van het 
arsenaal van een mondhygiënist met 
gingivectomie op termijn misschien 
minder ondenkbaar. Weten we het 
nog? Tandheelkunde was vooroor-
logs een hbo-opleiding. En we zien 
het recenter ook al bij de universitai-

re lerarenopleiding: een academicus 
voor de klassen in de bovenbouw die 
hetzelfde werk doet als een hbo-op-
geleide docent in de onderbouw. Trek 
je dit gedachtenexperiment nog een 
stukje verder door, dan zal de preven-
tieassistent de preventie meer naar 
zich toetrekken en de mondhygiënist 
zich meer (moeten) specialiseren in 
de initiële therapie. 
De mondhygiënist van de toekomst 
kan een hbo-opgeleid werkprofiel 
(hbo mondzorgkunde, driejarige 
bachelor) hebben met academische 

deeltaken (masteropleiding); de we-
tenschappelijk opgeleide hbo’er  in 
zekere zin. Stel je de ‘hybride’ mond-
hygiënist eens voor: een driejari-
ge universitaire bacheloropleiding 
mondzorgkunde gevolgd door een 
jaar master parodontologie met een 
verplichte stage in een paro kliniek. 
Of een tweejarige master parodon-
tologie voor de hbo-opgeleide mond-
zorgkundestudent met ook een 
verplichte stage in een parokliniek. 
Je moet het voor je zien, zichtbaar 
maken. 

In deze ingezonden bijdrage be-
spreekt mondhygiënist Edwin 
van Leeuwen op persoonlijke 
titel de mondhygiënist van de 
toekomst.
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Wat maakt nazorg bij implan-
taten een cruciaal onderwerp 
voor de mondhygiënist?
Van der Avoort: Er worden tegenwoor-
dig ontzettend veel implantaten ge-
plaatst, zo ook binnen de algemene 
praktijk. De mondhygiënist is vaak 
de eerste die biologische en tech-
nische complicaties bij implanta-
ten signaleert. De mondhygiënist 
moet daarom in staat zijn om zo 
veel mogelijk een goede diagnose 
te stellen en contact op te nemen 
met de tandarts wanneer complica-
ties zich voordoen. Bij het implan-
teren speelt de mondhygiënist een  
grote rol in zowel de voor- als na-
zorg. Deze werkzaamheden beho-
ren in het behandelplan te worden 
opgenomen.
Blom: De mondhygiënist is in Ne-
derland de belangrijkste op het 
gebied van mondverzorging. Tand-
artsen en tandarts-implantologen 
sturen bevordering van de mond-
verzorging mogelijk, maar het har-
de werk wordt meestal uitgevoerd 
door mondhygiënisten. 

Implanteren is voor patiënten 
vaak een kostbare aangelegen-
heid. Daarom kiezen sommige  
voor een behandeling in 
landen als Hongarije, Turkije 
en Thailand. Is dat problema-
tisch?
Blom: Soms maken ze in het buiten-
land wel gebruik van grote interna-
tionale merken en is de vaardigheid 
ook best aardig, maar na het im-
planteren word je met een kluitje in 
het riet gestuurd. Bij ACTA zien we 
regelmatig dergelijke casussen; pa-
tiënten die zich voor niet al te veel 
geld in het buitenland hebben laten 
behandelen. Vaak is de prijs inzich-
telijk, maar welk product ze krijgen, 
is zeer de vraag. Dat is voor patiën-
ten niet te overzien. Ik vind dat we 
in Nederland nazorg zouden moe-
ten leveren bij behandelingen die 
in het buitenland zijn uitgevoerd, 
maar helaas zie ik vaak dat het op 
een drama uitloopt en patiënten 
vervolgens duur en moeizaam her-
behandeld moeten worden.  
Van der Avoort: Ik las onlangs in een 
wetenschappelijke publicatie dat 
er wereldwijd ongeveer twaalf mil-
joen implantaten per jaar worden 
geplaatst. Dan moet je je wel afvra-
gen of dat allemaal goed gaat en of 
er geen complicaties zijn. Een land 
als China is bijvoorbeeld enorm in 
ontwikkeling, maar ik geloof niet 
dat ze daar aan nazorg doen.
Blom: Ik ben twee jaar geleden naar 
China gereisd waar ik samen met 
een aantal Chinese en Nederlandse 
experts op het gebied van implan-
tologie in een panel zat. Het werd 
me duidelijk dat de principes daar 
anders zijn; er werden ingewikkel-
de chirurgische handelingen uitge-
voerd in monden die duidelijk alle 
tekenen van ontstekingen in zich 
hadden. Monden die niet geschikt 
waren om behandeld te worden 
met ingewikkelde implantologische 
constructies. Desondanks werd het 
toch gedaan. Gelukkig is dat besef 
in Nederland beter. Hier zal het ook 
wel voorkomen, maar in de regel 
weet iedereen dat een mond perfect 
op orde moet zijn om aan implanta-
ten te denken.

Op welk vlak schiet de nazorg 
bij implantaten nog weleens 
tekort in Nederland?
Van der Avoort: Nazorg is meestal 
niet als onderdeel in de totale be-
handelingsstrategie opgenomen. 
Wanneer het implantaat en de 
suprastructuur geplaatst zijn, moet 
nazorg al begonnen zijn. Je moet 
patiënten goed voorbereiden op 
wat hen mogelijk te wachten staat. 
Een stelregel is dat de mondhygiëne 
op een hoog niveau behoort te zijn 
en de restdentitie in optimale staat 

moet zijn, voordat er geïmplanteerd 
kan worden. Anders moet je er niet 
aan beginnen. 
Blom: Helemaal mee eens, daar 
schort het enorm aan. Tandartsen 
en tandarts-implantologen leggen 
de focus vaak op de plaatsing van 
het implantaat en het eindresul-
taat. Er wordt te weinig benadrukt 
dat de patiënt iets unieks in zijn of 
haar mond heeft en het zaak is om 
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TEKST: IMELDA VAN DE WARDT

Juist nu de vraag naar implantaten wereldwijd toeneemt, stelt tandarts- 
implantoloog in ruste Gordon van der Avoort, is voldoende kennis over 
nazorg van groot belang. Daarom schreef hij samen met tandarts- 
implantoloog dr. Erik Blom het programma Nazorg bij implantaten. Het 
is de allereerste editie binnen de nieuwe, geaccrediteerde nascholings-
reeks AccreDidact Mondhygiënist, waarop mondhygiënisten zich vanaf nu 
kunnen abonneren. Dental Tribune sprak met beiden over de wereldwijd  
stijgende vraag naar implantologie, het belang van nazorg en de toekomst 
van de implantologie.

Hoe is deze samenwerking tot 
stand gekomen?
Van der Avoort: Erik en ik kennen el-
kaar uit het verleden; we hebben 
samen een aantal jaar bij ACTA de 
afdeling Implantologie geleid. Op 
het moment dat ik gevraagd werd 
om een AccreDidact-nascholings-
programma voor mondhygiënisten 
te schrijven, werkten Erik en ik sa-
men aan een andere publicatie. Ik 
wilde het nascholingsprogramma 
wel schrijven, maar niet alleen. Het 
houdt je immers scherp wanneer 
je samen aan een grote publicatie 
werkt. Daarom hebben we besloten 
onze samenwerking voort te zetten. 
Blom: Ik vond het ontzettend leuk 
om dit samen met Gordon te doen. 
Hij houdt zich al sinds 2006 bezig 
met peri-implantitis en in die tijd 
was ik er nog sceptisch over. Ik 
dacht dat het allemaal niet zo erg 
was. Langzaamaan groeide het be-
sef dat peri-implantitis een groot 
probleem is en ben ik me daar 
meer in gaan verdiepen. Tijdens 
het schrijven kwamen we erachter 
dat er in de laatste paar jaar meer 
dan tweeduizend publicaties wa-
ren verschenen over complicaties 
bij implantaten. 

Hoe groeide dat besef ?
Blom: In 2007 gaf ik een lezing op 
een congres van de Nederlandse 
Vereniging voor Parodontologie 
(NVvP) en de Nederlandse Ver-
eniging voor Orale Implantologie 
(NVOI). Tijdens dit congres kwamen 

ook diverse internationale sprekers 
aan het woord, die veel informatie 
gaven over de wereldwijde toename 
van peri-implantitis. Ik besefte dat 
het grotere vormen aannam dan ik 
aanvankelijk dacht. Ik was als tand-
arts-implantoloog altijd gefocust 
geweest op het aanbrengen van 
implantaten en niet op het voorko-
men van peri-implantitis. Terwijl 
implantologie eigenlijk een positief 
onderdeel van de tandheelkunde is 
– je biedt patiënten namelijk weer 
vaste mogelijkheden – is peri-im-
plantitis een kleine kink in de kabel. 

Gordon van der Avoort en Erik Blom over nazorg bij implantaten

"Sleutelrol voor mondhygiënist bij nazorg"

AccreDidact 
Mondhygiënist
Het nascholingsprogramma 
Nazorg bij implantaten is de eer-
ste editie in de nieuwe reeks 
AccreDidact Mondhygiënist. 
Deze geaccrediteerde na-
scholingen, die bestaan uit 
de combinatie van e-learn-
ings en bijbehorende boek-
jes en elk een actueel thema 
behandelen, zijn specifiek 
voor mondhygiënisten sa-
mengesteld. De programma’s 
zijn geheel vanuit huis te 
volgen en per editie worden 
4 KRM-punten aangevraagd. 
Kijk voor meer informatie en 
een introductieaanbieding op 
www.accredidact.nl.

Dr. Erik Blom is in 1989 afgestudeerd als tandarts aan de Universiteit 
van Amsterdam. In 1994 werd hij medewerker bij de afdeling Orale 
implantologie van ACTA en heeft hij zich daar gespecialiseerd in de 
prothetische en esthetische tandheelkunde. In 2001 promoveerde hij 
op een proefschrift over botregeneratie met groeifactoren. In dat-
zelfde jaar begon hij de Tandheelkunde Kliniek Blaricum, waarin hij 
naast algemene tandheelkunde veel aandacht besteedt aan patiënten 
bij wie uitgebreide tandheelkundige behandeling geïndiceerd is. In 
2002 heeft hij zijn opleiding in de implantologie met succes afgrond. 
Naast de werkzaamheden in zijn praktijk begeleidt Blom parttime 
tandarts-implantologen in opleiding bij ACTA, spreekt hij op diverse 
nationale en internationale congressen, en geeft hij nascholings-
cursussen.

Gordon van der Avoort is tandarts-parodontoloog en tandarts-im-
plantoloog in ruste. Hij is een van de oprichters van de Verwijspraktijk 
voor Tandheelkunde in Amsterdam. Vanaf 1978 was hij als docent 
verbonden aan de afdeling Parodontologie van de Vrije Universiteit 
Amsterdam en later aan ACTA. In 1995 stapte hij over van de afdeling 
Parodontologie naar de afdeling Orale implantologie. Tot 2011 was hij 
daar actief betrokken bij het begeleiden van tandarts-implantologen 
in opleiding. Daarnaast heeft hij diverse postacademische cursussen 
gegeven in zowel de parodontologie als orale implantologie. Tot op de 
dag van vandaag houdt hij zich bezig met biologische en technische 
complicaties en implantologie in ruime zin.
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hier zorgvuldig en zuinig mee om 
te gaan, en dat dus ook te laten con-
troleren. Het protocol van nazorg 
moet opgestart worden wanneer 
het implantaat erin gaat. Dat wordt 
nu nog vaak op zijn beloop gelaten.
Van der Avoort: We leggen in dit na-
scholingsprogramma uit hoe na-
zorg in een protocol past en hoe de 
mondhygiënist hieraan kan werken. 
Blom: Ik denk dat de mondhygiënist 

zelf het voortouw moet nemen: 
constateren hoe een patiënt met 
een implantaat omgaat en bepalen 
hoe vaak een controle nodig is. 

Hoeveel patiënten krijgen 
naar schatting te maken met 
complicaties van implantaten?
Blom: Na een periode van tien jaar is 
er bij 22% van de patiënten met im-
plantaten sprake van peri-implanti-
tis en ruim 40% heeft perimucositis. 
Deze cijfers gelden op implantaat-
niveau, wat betekent dat een pa-

tiënt met meer implantaten meer 
kans heeft op complicaties. Deze 
cijfers hebben alleen betrekking op 
biologische complicaties. Vaak heb-
ben patiënten in tien jaar tijd ook 
minstens een keer te maken met 
een technische complicatie, zoals 
afgebroken porselein of een loszit-
tende suprastructuur. 

Hoe verschilt het ontstekings-
proces bij implantaten in 
vergelijking met gebits-
elementen?

Van der Avoort: Bij implantaten ver-
loopt het ontstekingsproces sneller. 
Dat heeft te maken met het soort 
weefsel dat eromheen zit. Ook is 
een ontsteking rondom implanta-
ten moeilijker te behandelen, om-
dat de ontsteking lastig bereikbaar 
is en je te maken hebt met com-
plexe, technische onderdelen.
Blom: Waar bij een gebitselement de 
onderstructuren qua vorm perfect 
bij elkaar passen, is dat bij een im-
plantaat niet het geval. Dat maakt 
onderhoud complexer. 

Wil jij je verder specialiseren in de Orthodontie? Dat kan bij de expertisegroep 
Orthodontie en Craniofaciale Biologie van het Radboudumc. Met ingang van 1 april 
2021 hebben wij plaats voor 8 tandartsen. De opleiding is fulltime en duurt 4 jaar.

Je volgt de specialistenopleiding in de Dento-Maxillaire Orthopedie. Binnen het 
kader van de opleiding word je intensief geschoold in de klinische orthodontie 
en de theoretische achtergronden daarvan. De orthodontist (in opleiding) levert 
hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze. Mede omdat 
wij de (mond)gezondheid van patiënten en de gemeenschap belangrijk achten 
besteden wij veel aandacht aan je wetenschappelijke vorming. Tijdens de opleiding 
doe je zelf onderzoek binnen de onderzoekslijnen van de expertisegroep. Voor een 
beperkt aantal kandidaten is het mogelijk een promotietraject te starten.

Ben je een BIG geregistreerde tandarts die al enige ervaring heeft opgedaan in 
de algemene praktijk of sta je op het punt om je opleiding Tandheelkunde af te 
ronden? Je weet wat het is om in een team te functioneren en daarin een goede 
samenwerkende rol te vervullen? Je bent leergierig en bereid van fouten te leren? 
En je hebt de ambitie om het vak van orthodontist vooruit te brengen? Dan maken 
we graag kennis met je.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacqueline Verhoeven, 
coördinator specialistenopleiding:
(024) 361 88 24 of jacqueline.verhoeven@radboudumc.nl.

Wil je solliciteren, raadpleeg dan in ieder geval de website van de expertisegroep 
www.orthodontics.nl en solliciteer via www.radboudumc.nl/vacatures.

Orthodontisten in
opleiding bij het
Radboudumc
Met passie voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek

ADVERTENTIE

 Vervolg van pagina 6 In de wetenschappelijke kring 
is regelmatig discussie over 
het risico op peri-implantitis 
en perimucositis. De een vindt 
het groot, de ander vindt het 
sterk overdreven. Hoe kijken 
jullie hier tegenaan?
Van der Avoort: Ik denk dat je dit op 
basis van wetenschap makkelijk 
kunt weerleggen. Onderzoek toont 
aan dat perimucositis sneller ont-
staat zonder nazorg. Perimucositis 
kan vervolgens gemakkelijk over-
gaan in peri-implantitis. Dan ont-
staat er een totaal andere situatie. 
Zodra er botafbraak is opgetreden, 
is de ontsteking moeilijk te stoppen. 
Als iemand ontkent dat peri-im-
plantitis een probleem is, weet die-
gene niet waar hij over praat.
Blom: Het is niet zo dat peri-implan-
titis en perimucositis ons binnen 
de praktijk en op de afdeling Orale 
implantologie van ACTA de hele dag 
bezighouden. Wel komt er wekelijks 
een patiënt in de praktijk langs die 
complicaties ondervindt aan im-
plantaten, maar daar staan er mis-
schien wel tien tegenover waar niks 
mee aan de hand is. 
Van der Avoort: Met alle respect Erik, 
maar je hebt een praktijk in ’t Gooi. 
Als je kijkt naar heel Nederland, 
denk ik dat het nog steeds een on-
derschat probleem is.
Blom: Dat is waar. Ik reis als tand-
arts-implantoloog ook door Neder-
land en zie in veel regio’s dat men 
gemakkelijk denkt over het verwij-
deren van eigen gebitselementen. 
Implantaten worden vaak niet ge-
zien als iets waar je je hele leven 
mee zou moeten doen. We hebben 
internationale cijfers over compli-
caties, maar we willen nader on-
derzoeken in hoeverre tandartsen 
en mondhygiënisten in Nederland 
in de dagelijkse praktijk geconfron-
teerd worden met peri-implantitis 
en perimucositis. 

Hoe ziet de wereld van de  
implantologie er over tien  
jaar uit?
Blom: Ik denk dat we op een bepaald 
vlak misschien teruggaan in de 
tijd. Dat klinkt tegenstrijdig, maar 
we hebben ons de afgelopen jaren 
geconcentreerd op de vraag hoe we 
implantaten zo snel mogelijk vast 
kunnen laten groeien. In dat kader 
zijn ruwe implantaten gecreëerd. 
Deze implantaten hebben echter 
ook het proces rond peri-implan-
titis versneld. Daarom denk ik dat 
implantaten voor een deel opnieuw 
een glad oppervlakte zullen krij-
gen. Daarnaast zal onderzoek zich 
de komende jaren richten op het 
mogelijk nog sneller implanteren, 
gemakkelijk complicaties oplossen 
en implantaten sneller kunnen ver-
vangen. 
Van der Avoort: Ik denk ook dat on-
derzoek naar mogelijkheden van 
botregeneratie in de toekomst nog 
veel gaat opleveren.
Blom: Ik heb 25 jaar geleden onder-
zoek gedaan naar tissue engineering. 
Ik had verwacht in 2005 wel een 
product te hebben dat biologisch 
bot uit een potje maakt. Maar zelfs 
nu, 15 jaar later, wordt er bij ACTA 
veel onderzoek naar botregenera-
tie gedaan en hebben we de vinger 
er nog steeds niet achter gekregen. 
Huidige onderzoeken bestuderen 
botregeneratie in een gezonde 
mond. Botherstel bij implantaten 
na een ontsteking zal nog vele ma-
len complexer zijn en langer op zich 
laten wachten. 



DENTAL TRIBUNE NETHERLANDS EDITION AUGUSTUS 2020 ExcERPT 9

een optimaal esthetisch resultaat 
te verkrijgen. De hoogte en de 
vorm van de interdentale papillen 
zijn hiervoor bepalend. Afgevlakte 
of verdwenen papillen (black tri-
angles) hebben hun weerslag op de 
fraaiheid van de kroon. Maar in-
terdentale papillen zijn kwetsbaar. 
Reinigingsmiddelen waarmee de 
patiënt zijn papillen gemakkelijk 
kan beschadigen, zoals tandensto-
kers en ragers, worden daarom af-
geraden. Een zachte tandenborstel 
en Superfloss zijn veiliger.

[...]

Protocollen voor de nazorg

Inleiding
Patiënten met tandimplantaten 
hebben geprotocolleerde nazorg 
nodig om jarenlang verzekerd te 
zijn van gezonde peri-implantaire 
weefsels en een goed functione-
rende prothetische voorziening. De 
aard en frequentie van de nazorg 
moeten op de risico’s van de pati-
ent worden afgestemd. Met behulp 
van diagnostische middelen en kli-
nische parameters is de gezondheid 

TEKST: GORDON VAN DER AVOORT 
EN ERIK BLOM 

Diagnostische middelen  
en klinische parameters

Sonderen

Het sonderen en meten van poc-
kets is een belangrijk diagnosticum 
voor het beoordelen van de peri-im-
plantaire situatie en het evalueren 
van de reeds uitgevoerde nazorg. 
De meting wordt beïnvloed door 
verschillende factoren, zoals de 
sondeerdruk, de sondeerrichting, 
en het type sonde. Ook aanwe-
zig tandsteen, het ontstoken zijn 
van het peri-implantaire weefsel, 
het type implantaat en abutment, 
evenals de suprastructuur zijn van 
invloed op de meting. Sonderen 
blijft daardoor enigszins arbitrair. 

Het is dan ook raadzaam de mee-
tresultaten steeds te vergelijken 
met het beeld dat de bijbehorende 
röntgenfoto oproept.
Bij implantaten fungeert de rand 
van de mucosa als referentiepunt 
om de diepte van de pocket te be-
palen. De veiligheid van sonde-
ren werd door sommige clinici in 
twijfel getrokken, omdat het tot 
een blijvende beschadiging van de 
epitheliale aanhechting zou leiden. 
Sonderen beschadigt deze aanhech-
ting weliswaar, maar deze is na en-
kele dagen hersteld. Wel duurt het 
herstel langer dan bij natuurlijke 
gebitselementen.
Kunststofsondes hebben de voor-
keur boven die van metaal, omdat 
ze buigzaam zijn en geen krassen 
op het implantaatoppervlak achter-
laten. Door het ontbreken van een 
bindweefselaanhechting en van 
collageenvezels die het implantaat 
verbinden met de mucosa of het bot, 
worden bij hard sonderen al gauw 
te diepe pockets gemeten, zonder 
dat er sprake is van ontsteking of 
botafbraak. Als de sonde te ver door-
schiet, kan het harde sonderen een 
puntbloeding veroorzaken.
Het sonderen moet daarom voor-
zichtig exploratief, met lichte druk 

van hooguit 0,25 N geschieden 
(gentle probing). Het is handig om 
hiervoor een gekalibreerde kunst-
stofdruksonde te gebruiken. Ook 
bij een dikke mucosa of een te diep 
geplaatst implantaat kunnen de 
pockets dieper lijken dan ze in wer-
kelijkheid zijn (pseudopockets).
Als de peri-implantaire weefsels 
ontstoken zijn (mucositis), treedt 
er zwelling op en verslappen ze. Bij 
sonderen zal de punt van de son-
de op het bot stuiten. Bij peri-im-
plantitis zal de sonde nog een stuk 
dieper wegzakken in de mucosa, 
afhankelijk van de hoeveelheid 
botverlies die bij het implantaat is 
opgetreden. Het sonderen zal ge-
paard gaan met bloeden, en soms 
ook met pusafvloed. Aanhechtings-
verlies en recessie zijn belangrijke 

Dit zijn fragmenten uit het re-
cent verschenen nascholings-
programma Nazorg bij implantaten 
(AccreDidact Mondhygiënist, 
augustus 2020). 
Auteurs: G. (Gordon) van der 
Avoort en dr. E. (Erik) Blom.

Nazorg bij implantaten

Afbeelding 1. Verschillende pocketsondes: kunststofclicksonde (links), gewone kunststofsonde 

(midden) en een metalen sonde.

Afbeelding 2a. Sonderen in gezond peri-implantair weefsel.

Afbeelding 2b. Bij lichte sondeerdruk wordt de epitheelaanhechting verbroken. Deze herstelt 

echter na enkele dagen.

Afbeelding 3a. Een puntbloeding door te hard sonderen.

Afbeelding 3b. Bij te hard sonderen raakt de punt van de sonde gemakkelijk het alveolaire bot.

Afbeelding 4a. Een zachte borstel is veiliger voor de kwetsbare papillen.

Afbeelding 4b. De ronde kop van de elektrische tandenborstel volgt prachtig de contour van de 

mucosale rand.

Afbeelding 4dc. De superflossdraad wordt voorzichtig in de sulcus, net onder de mucosarand  

aangebracht. Om het approximale vlak van 21 te reinigen wordt de draad strak getrokken en 

voorzichtig heen-en-weer bewogen. Daarna wordt de draad vanuit de sulcus naar incisaal  

geschoven.

Afbeelding 5a. Implantaatkronen in het front. De mucosa is gezond.

Afbeelding 5b. Op de röntgenfoto is geen botafbraak te zien.

Afbeelding 6a. Diepe, ontstoken pocket rondom implantaat 21, met zwelling van de mucosa  

en pusafvloed. FOTO: D. ANSSARI MOIN

Afbeelding 6b. Op de röntgenfoto is duidelijk te zien dat er windingen blootliggen.  

FOTO: D. ANSSARI MOIN

Afbeelding 6c. Na de behandeling is de zwelling verdwenen. Door recessie is het abutment  

zichtbaar geworden. FOTO: D. ANSSARI MOIN

Afbeelding 7a. Peri-implantitis bij 21 ten gevolge van cementresten. FOTO: H. KUIT

Afbeelding 7b. Het botdefect na het verwijderen van het granulatieweefsel en het overtollige 

cement. FOTO: H. KUIT

Afbeelding 7c. Resultaat na de chirurgische behandeling. FOTO: H. KUIT

parodontale parameters, waarbij 
de glazuurcementgrens als refe-
rentiepunt dient. Bij implantaten 
zijn ze echter niet of nauwelijks te 
bepalen, vanwege de grote variatie 
in implantaat- en abutmenttypen. 
Daarom wordt meestal de rand van 
de suprastructuur als referentie ge-
nomen.

[...]

Reiniging

In de esthetische zone

De mucosa rondom implantaat-
gedragen kronen in het front is 
kwetsbaar. Bij het implanteren en 
het vervaardigen van de suprastruc-
tuur wordt er alles aan gedaan om 

4a 5a 5b

6a

7a

6b

7b

6c

7c

klinische 
parameters

gezond mucositis postperi- 
implantitis

peri-implantitis 
(behandelprotocol)

plaquescore laag hoog gemiddeld hoog

pocketdiepte 2-5 mm 2-5 mm 2-5 mm > 5 mm

bloeding/pus geen wel geen wel

botafbraak geen geen wel wel

Tabel 1. Klinische parameters bij de drie nazorgprotocollen en het behandelprotocol.

Lees verder op pagina 10 
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Nazorg bij implantaten 
van auteurs: Gordon van der Avoort en Erik Blom

• Vier geaccrediteerde nascholingspunten (Q-Keurmerk/KRM)
Aandacht o.a. voor: 

• Juiste mondverzorging bij implantaten
• Diagnose van peri-implantaire ontstekingen

• Hoe infecties te behandelenNIEUW
Nascholingsreeks 

speciaal voor 

mondhygiënisten

van de peri-implantaire weefsels te 
onderzoeken en te diagnosticeren. 
Tezamen met de risicofactoren be-
palen de uitkomsten in welk na-
zorgprotocol de patiënt geplaatst 
wordt. Door de gegevens van elke 
periodieke controle te vergelijken 
met de nulmeting, kunnen veran-
deringen die in de loop van de tijd 
optreden, worden gesignaleerd en 
bijsturing entameren. Van nazorg-
protocollen gaat daarom ook een 
preventieve werking uit.

Om praktische redenen is het han-
dig onderscheid te maken tussen 
drie nazorgprotocollen:
1. voor de gezonde patiënt;
2. voor de patiënt met mucositis;
3. voor de patiënt bij wie de 

peri-implantitis tot staan is 
gebracht (postperi-implantitis).

In elk nazorgprotocol wordt be-
halve aan de implantaatgedragen 
constructie uiteraard aandacht 
geschonken aan de nog aanwezige 
natuurlijke gebitselementen. Het 
is raadzaam het eerste jaar om de 
drie tot vier maanden te evalueren. 
Daarna kan de definitieve frequen-
tie worden vastgesteld.
De uitgebreidheid van het protocol 
hangt ook af van het aantal im-
plantaten en de complexiteit van 
de prothetische constructie. Daar-
naast maakt het bij patiënten met 
mucositis of peri-implantitis uit 
of de aandoening gelokaliseerd of 
gegeneraliseerd voorkomt, en hoe 
ernstig de ontsteking is. Een ern-
stige peri-implantitis die voor de 
eerste keer de kop opsteekt of tel-
kens terugkomt, vereist echter een 
speciale behandeling. In dat geval 
wordt voor de patiënt geen nazorg-
protocol maar een behandelproto-
col voor peri-implantitis gevolgd. 
De patiënt komt dan pas in het na-
zorgprotocol terecht als het behan-
delprotocol met succes is afgerond 
(postperi-implantitis). De klinische 
parameters die een rol spelen in 
de verschillende protocollen, zijn 
weergegeven in tabel 1. Aan de hand 
hiervan kan een risicoprofiel wor-
den opgesteld en het juiste protocol 
worden gekozen.

De stappen van het nazorg-
protocol
De nazorgprotocollen voor patiën-
ten met implantaatgedragen con-
structies bestaan uit vijf stappen:
1. uitvoeren van een mondonder-

zoek;
2. vaststellen van de diagnose en 

opstellen van het behandelings-
plan;

3. geven van een aanvullende 
mondhygiëne-instructie;

4. geven van de benodigde cura-
tieve zorg;

5. bepalen van het vervolgprotocol 
en eventuele vervolgbehande-
lingen, en vaststellen van de 
recallperiode.

Diagnose en behandelingsplan
Op basis van de uitkomsten die het 
mond- en röntgenonderzoek ople-
veren wordt de diagnose gesteld. 
Deze bepaalt tezamen met de risi-
cofactoren in welk nazorgprotocol 
de patiënt thuishoort. Als de patiënt 
meerdere implantaten heeft met 
verschillende diagnosen, bepaalt 
het ‘slechtste’ implantaat de keuze 
van het protocol.

Aanvullende mondhygiëne- 
instructie
Mondhygiëne is een vast onderdeel 
van het nazorgprotocol. Daarom is 
het geven van een nieuwe mond-
hygiëne-instructie een belangrijk 
punt. Soms gaat het om enkele 
simpele tips die specifiek van toe-
passing zijn op implantaten in de 
esthetische zone, op bruggen in 
de zijdelingse delen of op overkap-
pingsprothesen. Soms is het nodig 
de patiënt geheel opnieuw te in-
strueren.

Nazorgprotocol voor de  
gezonde mond
Bij patiënten met gezonde en in-
tacte peri-implantaire weefsels is 
het nazorgprotocol eenvoudig. Op 
de röntgenfoto is er bij deze pati-
enten in principe geen waarneem-
baar botverlies. De plaquescore is 
lager dan 15% en er zijn geen poc-
kets dieper dan 3 à 5 mm. Evenmin 
treedt er na sonderen bloeding op. 
Het protocol is voornamelijk gericht 
op controle van de mondhygiëne 
en de suprastructuur, en op het 
voorkómen van peri-implantaire 

infecties. De gebitselementen en de 
implantaten worden professioneel 
van aanslag en tandplaque ontdaan. 
Het eventueel aanwezige tandsteen 
bevindt zich voornamelijk supra-
mucosaal, waardoor het gemak-
kelijk met handinstrumenten te 
verwijderen is. Vervolgens wordt er 
met een niet-abrasieve pasta gepo-
lijst, waarbij de implantaat-abut-
mentverbinding niet overgeslagen 
mag worden. Ten slotte wordt het 
risicoprofiel van de patiënt bepaald 
en wordt een vervolgafspraak ge-
pland (zie tabel 1). Voor de ‘gezonde’ 
patiënt met een laag risicoprofiel 
bedraagt de recallperiode normali-
ter zes maanden tot één jaar.

Nazorgprotocol voor  
peri-implantaire mucositis
Peri-implantaire mucositis komt 
voor in verschillende gradaties. Er is 
een lichte, lokale vorm en een ern-
stige, gegeneraliseerde. Patiënten 
met mucositis hebben meestal een 
slechte of matige mondhygiëne. 
De mondhygiëneproblemen kun-
nen gerelateerd zijn aan een slecht 
gereinigde of moeilijk te reinigen 
suprastructuur, bijvoorbeeld bij een 
overkappingsprothese die niet da-
gelijks uit de mond wordt genomen.
Bij peri-implantaire mucositis is 
er vrij veel tandplaque (plaque-in-
dex > 15%) en tandsteen. De pockets 
zijn over het algemeen meer dan 
4 mm diep. Ze bloeden na sonde-
ren en soms is er pusvorming. Op 
de röntgenfoto is geen botverlies 
waarneembaar.
De behandeling van mucositis 
komt overeen met die van gingi-
vitis en deze is er vooral op gericht 
de mondhygiëne te verbeteren. Een 
nieuwe mondhygiëne-instructie 
en het opnieuw motiveren van de 
patiënt spelen een cruciale rol. De 
professionele reiniging bestaat bij 
mucositis uit het verwijderen van 
tandplaque (biofilm) en tandsteen 
met kunststofscalers en curettes 
van teflon of titanium, met ultra-
sone of sonische apparatuur, lasers 
of een air polisher. Daarna wor-
den de gereinigde oppervlakken 
gepolijst. De mesostructuur van 
een overkappingsprothese is soms 
sneller buiten de mond, in een ul-
trasoon trilbad, te reinigen. Als de 
mucosa onder de steg gezwollen 

blijft, wordt het overtollige weefsel 
chirurgisch verwijderd.
De beperkingen van handmatig 
en mechanisch reinigen zijn in 
het vorige hoofdstuk besproken. 
Doorgaans hebben de reinigings-
methoden een positief effect, maar 
zijn ze niet in staat de ontsteking 
volledig te elimineren. In een en-
kel geval wordt de behandeling 
van een ontstoken pocket onder-
steund met een antimicrobieel 
middel (waterstofperoxide 1,5%-3%, 
chloorhexidine 0,2%). Deze midde-
len mogen niet langer dan twee tot 
drie weken worden gebruikt. Bij 
hoge uitzondering wordt een an-
tibioticum voorgeschreven. Of de 
behandeling van mucositis slaagt, 
hangt af van de risicofactoren (on-
toereikende mondhygiëne, slechte 
motivatie, parodontitisverleden, 
roken, diabetes). Drie weken na de 
plaqueverwijdering is de mucositis 
nog in de helingsfase. De recallpe-
riode bedraagt normaliter drie tot 
zes maanden. Een lagere plaque-in-
dex, normalere pocketdiepten, 
afgenomen zwelling, en minder 
bloeding na sonderen zijn tekenen 
dat de behandeling effect heeft ge-
had. Dankzij de diverse reinigings-
methoden is perimucositis goed te 
behandelen. Reiniging is bovendien 
de enige manier om te voorkomen 
dat perimucositis overgaat in pe-
ri-implantitis.

Behandelprotocol voor 
peri-implantitis
Dit behandelprotocol is bedoeld 
voor patiënten met een ernstige, 
actieve peri-implantitis. Deze kan 
zijn voortgekomen uit een langdu-
rig bestaande mucositis of het reci-
dief zijn van een ‘oude’ periimplan-
titis. Het belangrijkste doel bij de 
behandeling van peri-implantitis is 
de infectie onder controle te krijgen 
en het voortschrijdend botverlies te 
stoppen. Ook het behandelprotocol 
voor periimplantitis is niet eenslui-
dend en niet evidence-based. Voor 
de wetenschappelijke onderbou-
wing is meer klinisch onderzoek 
nodig.
Mensen met peri-implantitis heb-
ben meestal een matige mondhy-
giëne. In de mond treffen we vaak 
tandplaque (plaque-index > 25%) en 
tandsteen aan. De zachte weefsels 

rondom het implantaat zijn ge-
zwollen en rood. De pockets zijn 
meer dan 5 mm diep. Bij sonderen 
treedt bloeding op, en soms is er 
pusafvloed. Op de röntgenfoto is 
botafbraak waarneembaar. Soms is 
er een slecht te reinigen of occlusaal 
overbelaste suprastructuur, die de 
botafbraak mogelijkerwijs heeft 
bevorderd.
Net als mucositis kent peri-implan-
titis diverse gradaties (licht, mild, 
ernstig). Deze worden bepaald door 
de pocketdiepte en de mate van 
botverlies. Peri-implantitis kan ge-
lokaliseerd voorkomen, maar ook bij 
meerdere implantaten, en in com-
binatie met parodontitis. De gra-
datie kan per implantaat verschil-
len. Voor een goede diagnose is het 
belangrijk de pocketdiepten in de 
mond met de röntgenologische be-
vindingen te vergelijken. Het is aan 
te bevelen zowel de bevindingen 
van de natuurlijke gebitselemen-
ten als die van de implantaten in 
één parodontiumstatus te noteren. 
Het combineren van de status en de 
röntgenfoto’s maakt het mogelijk 
de diagnose en prognose per im-
plantaat en per gebitselement, vast 
te stellen. Hierdoor wordt duidelijk 
welke behandelingen noodzakelijk 
zijn en hoeveel tijd ervoor moet 
worden uitgetrokken. Anders dan 
voor parodontitis zijn de behan-
delmethoden voor peri-implantitis 
nog ontoereikend. Ze zijn nog volop 
in ontwikkeling.

Behandelwijzen
Het ontstekingsgebied en het im-
plantaatoppervlak kunnen via de 
pocket worden bereikt (nietchi-
rurgische of gesloten methode) of 
door middel van een flapoperatie 
(chirurgische oftewel open metho-
de). Aan de chirurgische aanpak 
dient altijd, onafhankelijk van de 
ernst van de peri-implantitis, de 
niet-chirurgische vooraf te gaan. 
Na een evaluatieperiode van zes 
weken kan worden beoordeeld of 
de patiënt in staat is zijn mondhy-
giëne op peil te houden. Daarnaast 
biedt het wachten met chirurgie de 
behandelaar de gelegenheid om het 
genezingseffect van de niet-chirur-
gische fase te evalueren. 

 Vervolg van pagina 9
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TEKST: IMELDA VAN DE WARDT

Op 22 april 2020 gingen mondzorgpraktijken weer open voor reguliere 
zorg. Hoe is het voor mondzorgprofessionals om onder huidige omstan-
digheden in het coronatijdperk de draad weer op te pakken? Dental Tribune 
ging op onderzoek uit.

Sander Brons, orthodontist  
en praktijkeigenaar van  
Orthodontie Merwestein,  
op 30 juni 2020:
“Het was een onzekere en intensie-
ve periode toen praktijken sloten 
voor reguliere zorg. Je voelt de vraag 
naar zorg, maar kunt deze niet ver-
lenen. Daarnaast kost het enorm 
veel energie om uit alle ingeplande 
afspraken te filteren wat urgent is 
en wat niet. Dat bracht veel admi-
nistratieve lasten met zich mee. 
Ondanks dat de praktijk gesloten 
was, reed ik er iedere ochtend naar-
toe om de lijst met patiënten door 
te nemen en te kijken welke moge-
lijke risico’s tijdelijke staking van de 
behandeling met zich mee konden 
brengen. Die lijst werd vervolgens 
door mijn teamleden gebruikt om 
patiënten telefonisch te informeren 
en adviseren over de voorzetting 
van de behandeling.”

Omschakelen
“Ik was verheugd dat de praktijk 
op 22 april weer open mocht. Wel 
was het even omschakelen: je mag 
weer, maar hoe ga je daarmee om? 
We hebben binnen de praktijk een 
aantal maatregelen getroffen. Zo is 
het team uitgebreid met iemand 
die continu de voordeur opent en 
patiënten naar eventuele gezond-
heidsklachten vraagt. Diegene 
houdt ook overzicht over de wacht-
kamer. Voorheen hadden we twaalf 
zitplekken, inmiddels is dat terug-
gebracht naar vier. Dit heeft tot 
gevolg dat ouders niet altijd meer 
mee naar binnen kunnen bij af-
spraken. Ook zijn de poetsruimtes 
en toiletten afgesloten, plannen we 

vijf van de zes behandelstoelen in 
en hebben we de koffiepauzes uit 
de agenda gehaald. Normaliter heb-
ben we twee koffiepauzes van een 
kwartier en een lunchpauze, maar 
die onderbrekingen zorgden voor 
een stuwing in de wachtkamer, 
aangezien afspraken weer tegelijk 
opgestart moesten worden.”

Continurooster
“In de eerste zes weken na het op-
starten van de praktijk hadden we 
een continurooster, waarbij we ook 
niet gezamenlijk lunchten. We za-
ten toen op twee derde van onze 
normale capaciteit, om het aantal 
mensen in de praktijk lager te hou-
den. We hebben geprobeerd om dat 
op te vangen door het aantal uren 
dat de behandelstoelen ingepland 
werden per dag te verhogen. Dat 
viel zwaar binnen het team, mede 
omdat de ontspanningsmogelijkhe-
den die je normaal in je privéleven 
hebt ook wegvielen. Sinds 1 juni zijn 
we weer bijna terug bij de normale 
situatie: we draaien normale dien-
sten en lunchen gezamenlijk. Dat 
heeft veel vreugde op de werkvloer 
teruggebracht. Aangezien we geen 
optimale bezetting van de werk-
plekken hebben en er in feite dus 
altijd iemand ‘over’ is, worden de 
koffiepauzes nog wel afwisselend 
gehouden.” 

Coronavrij
“In het kader van de aangepaste 
maatregelen hebben we voor pati-
enten het GAST-principe geïntro-
duceerd: Gezond, Alleen, Schoon 
en op Tijd. Op deze manier proberen 
we corona in de praktijk tegen te 
gaan. Je mag alleen naar binnen als 
je gezond bent en je komt in prin-
cipe alleen tenzij het gaat om een 
jonge patiënt die voor een gesprek 
komt waarbij kennis en toestem-
ming van een volwassene nodig is. 
Je desinfecteert je handen en raakt 
daarna je mobiel of mond niet aan. 
En je komt op tijd, dus niet ruim 
voor het afgesproken tijdstip.”

Minder flexibel
“We merken bij de behandelingen 
op zaal dat we vaker minder goed 
gepoetste tanden en kiezen zien, 
omdat de poetsruimte gesloten is. 
Ook hebben patiënten op school 
niet altijd de mogelijkheid om tan-
den te poetsen. Daar ondervinden 
we wel hinder van. Daarnaast is het 
lastig dat patiënten niet lang in de 
wachtkamer mogen blijven zitten. 
Hierdoor zijn we minder flexibel; 
waar je voorheen bij een controle 
extra werkzaamheden kon uitvoe-
ren, zoals het repareren van slotjes, 
kun je nu niet tien of twintig minu-
ten extra aan de patiënt besteden. 
De mogelijkheid bestaat immers dat 
de wachtkamer overbelast raakt. Dit 
zorgt soms wel voor teleurstelling 
bij patiënten.”

Effectiever communiceren
“Desondanks heeft het coronatijd-
perk ook positieve bijkomstigheden. 
Wij communiceerden voorheen 
voornamelijk telefonisch en per 
mail met onze patiënten. Inmiddels 
hebben we ontdekt dat social me-
dia een groter bereik heeft. Ik denk 
dat het goed is om je te verdiepen 
in optimalisatie van de commu-
nicatie. Denk bijvoorbeeld aan het 
gebruik van verschillende social-
mediakanalen, informatie niet al-
leen mondeling maar ook schrifte-
lijk aanbieden, of met behulp van 
introductievideo’s. Maar ook com-
municatie binnen het team is ont-
zettend belangrijk. Je moest elkaar 
in de coronaperiode snel kunnen 
bereiken. Ik denk dat het op een ef-
fectieve manier kunnen communi-
ceren iets is wat overblijft uit deze 
coronaperiode. Iets positiefs voor de 
toekomst.”

Jasper Thoolen, tandarts bij 
groepspraktijk Lassus Tandartsen 
Oisterwijk, op 30 juni 2020:
“Ik werk in een praktijk waar uitge-
breide restauratieve tandheelkunde 
en chirurgie wordt gedaan en had 
voor het coronatijdperk een ster-
vensdrukke agenda. Toen praktij-
ken sloten voor reguliere zorg was 
het ineens klaar met behandelen. 
Op persoonlijk vlak merkte ik dat ik 
werd afgeremd: je zit ineens thuis. 
Naast tandarts ben ik ook onderne-
mer. Toevallig had ik twee weken 
voor de sluiting van mondzorgprak-
tijken samen met een paar andere 
tandartsen het platform Karma 
Dentistry opgericht, waar we pod-
casts, webinars en cursussen wilden 
aanbieden. Ineens had ik tijd om 
hieraan te werken.”

Positieve wending
“Ik heb tandartsen gebeld die mij 
geïnspireerd hebben in het dage-
lijks werk. Van de een op de andere 
dag was ik podcasthost en intervie-
wer, in plaats van tandarts. Ik sprak 
met grote namen, zoals Christi-
an Coachman, Maura Fradeani en 
Diego Lops. Coachman zei: ‘De cri-
sis laat twee soorten mensen zien: 
mensen die afwachten tot alles voor 
ze geregeld wordt en in de tussen-
tijd negatieve dingen roepen vanaf 
de zijlijn, én er zijn mensen die de 
realiteit accepteren en er iets posi-
tiefs uit proberen te halen.’ Achteraf 
gezien hoor ik denk ik bij de laatste 

groep. Ik heb heel veel mooie din-
gen en ervaringen aan de afgelopen 
maanden overgehouden.”

Antwoorden zoeken
“Ik heb in deze periode veel geleerd. 
Niet alleen dankzij alle inspireren-
de vakgenoten die ik heb gesproken, 
maar ook door de onzekerheid en 
onwetendheid die de coronacrisis 
met zich meebracht. Onwetend-
heid leidt tot angst en mensen 
waren bang om het verkeerde te 
doen. Bang omdat je niet precies 
weet wat er gaande is. Ik dacht ik 
kan wel wachten tot mensen mij de 
antwoorden komen brengen, maar 
ik denk dat we als tandartsen zijn 
opgeleid om antwoorden te zoeken. 
En dat blijkt tegelijkertijd gevaarlijk 
omdat je in het begin op weinig we-
tenschap stuit. Dan zijn er slechts 
enkele onderzoeken en opinies 
waar je jouw waarheid aan kunt 
verbinden. In eerste instantie werd 
bijvoorbeeld gesteld dat aerosolen 
een grote rol spelen bij de versprei-
ding van covid-19. Later bleek het 
wel mee te vallen, aangezien het in 
de juiste context geplaatst moest 
worden. Ik merkte aan mezelf dat 
ik emotioneel van de ene naar de 
andere kant werd geslingerd, wat 
ik lastig vond.”

Onpersoonlijker
“Inmiddels werk ik weer in de 
praktijk. Maar door de huidige 
maatregelen vind ik het contact 
met patiënten afstandelijker en 
onpersoonlijker, terwijl ik denk 
dat die persoonlijke benadering in 
de zorg juist heel belangrijk is. Als 
ik een behandelplan presenteer, 
probeer ik dat vaak na werktijd in 
mijn normale kleding te doen. Dat 
doe ik omdat ik wil dat mensen mij 
als persoon leren kennen, de mens 
achter de microscoop en het mond-
kapje. Ik ben er namelijk van over-
tuigd dat patiënten vaak voor jou 
kiezen als persoon en niet alleen 
voor de koude inhoud van het be-
handelplan. Natuurlijk moet het in-
houdelijk kloppen en moet je weten 
waar je over praat, maar als jij dat 
op jouw manier kunt uitleggen en 
het is authentiek, kiezen patiënten 
daar vaak voor.” 

Tijd voor educatie
“Ook komen de cursussen lang-
zaamaan weer op gang. De toegang 
tot educatie is in het coronatijdperk 
heel laagdrempelig geworden. Er 
is veel meer aanbod vanuit je luie 
stoel. Als ik zie hoeveel mondzorg-
professionals bij- en nascholing 

hebben gevolgd terwijl ze thuis-
zaten, dat is gewoon heel tof. Door 
even stil te vallen, tijd te hebben om 
na te denken en jezelf bij te scho-
len, is de kwaliteit van de tand-
heelkundige zorg in Nederland er 
misschien alleen maar beter op ge-
worden. Sommige onderdelen van 
educatie blijken online heel goed te 
werken. Stof die je letterlijk uit een 
boek moet lezen, leent zich prima 
voor een webinar. Maar anderen 
inspireren is via een webinar bijna 
onmogelijk. Ik heb altijd een posi-
tief gevoel overgehouden aan de 
webinars die ik heb gegeven, maar 
ik heb de setting van een klaslokaal 
of zaaltje wel gemist. Een cursus is 
dynamischer wanneer je mensen 
direct vragen kunt stellen en ze in 
de ogen kunt kijken. Gelukkig mag 
ik zo nu en dan weer fysieke cursus-
sen geven.”

Henk Berends, tandprotheticus 
en praktijkeigenaar van Berends 
Tandprothetiek, op 1 juli 2020:
“Ik heb ongeveer vijf jaar als tand-
protheticus in dienst gewerkt en 
wilde graag mijn eigen praktijk 
starten. Toen ik begin dit jaar de 
sleutel van mijn pand kreeg, drup-
pelden de eerste berichten over het 
coronavirus binnen. Ik dacht dat 
het wel mee zou vallen. Ik had het 
mis. Toen mondzorgpraktijken hun 
deuren moesten sluiten voor regu-
liere zorg, was ik was nog niet eens 
open geweest. 
De feestelijke opening stond ge-
pland op 30 maart en die heb ik 
afgezegd. Wel heb ik de praktijk ge-
opend voor spoedzorg, al heb ik in 
die periode slechts twee reparaties 
gedaan. De lockdown had ook gevol-
gen voor mijn inventaris. Zo kwam 
mijn zuurkast uit Italië en een dag 
na verzending sloten de grenzen. 
De ene praktijk ging dicht en moest 
afwachten, maar ik moest mijn 
spullen hier op tijd zien te krijgen.”  

Positieve inslag
“In het begin dacht ik had ik mijn 
ontslag maar niet ingediend. Maar 
inmiddels heb ik geleerd dat je het 
moet omdraaien: kijk naar wat wél 
kan. Probeer er het positieve in te 
zien. Ik ben niet de enige die moet 
schakelen in deze tijd. Heel Neder-
land zit ermee. Mijn kredietreke-
ning was gelukkig ruim ingesteld 
en daar kon ik goed mee uit de voe-

Nu de reguliere zorg is hervat:  
waar staan we?

Sander Brons: 
“We zien nu 

minder vaak goed 
gepoetste tanden 

en kiezen”

Jasper Thoolen: 
“Ik denk dat de 

tandheelkunde in 
Nederland er alleen 

maar beter op is 
geworden”
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TEKST: KEES ADOLFSEN

Op 1 juli is het experiment Taakherschikking in de mondzorg officieel 
gestart. Vanaf nu kunnen ‘geregistreerd-mondhygiënisten’ onafhankelijk 
van de aanwijzing van de tandarts beginnende gaatjes behandelen, een 
verdoving toedienen en röntgenfoto’s maken. Hier is een aantal samen-
werkingsafspraken over gemaakt. Hoe kijken de voorzitters van de drie 
betrokken beroepsverenigingen aan tegen de start en wat verwachten ze 
van de toekomst?

Experiment mondzorg van start:
drie voorzitters delen hun visies  
en verwachtingen

Voor Jan Willem Vaartjes, voorzit-
ter van de Associatie Nederlandse 
Tandartsen (ANT), hebben de sa-
menwerkingsafspraken een be-
langrijk deel van zijn zorgen rond 
het experiment kunnen wegne-
men. Zo moeten zorgplannen voor 
volwassenen nog steeds door de 
tandarts worden opgesteld, tenzij 
de patiënt anders wenst. Ook voor 
de beoordeling van röntgenfoto’s 
ligt er een heldere afspraak: “Als 
de geregistreerd-mondhygiënist 
een solo-opname maakt, moet die 
binnen een maand door een tand-
arts beoordeeld worden. Dat vinden 
wij belangrijk, omdat het niet altijd 
makkelijk is het volledige beeld te 
diagnosticeren. Je wilt voorkomen 
dat bijvoorbeeld een afwijking van 
het wortelkanaal of een tumor ge-

mist wordt. Die expertise zit niet in 
de opleiding mondzorgkunde. Dat 
is ook niet vreemd: ook tandartsen 
volgen hiervoor meer aanvullen-
de scholing in de masterfase. Het 
zou ook kunnen dat er juist te veel 
wordt geïndiceerd, wat leidt tot 
overbehandeling en stijgende kos-
ten. Een extra beoordeling door de 
tandarts kan dat voorkomen.”

Sluitende spoedregeling
Vaartjes is ook te spreken over de 
afspraken rond 18-minners: de 
mondhygiënist moet ervoor zorgen 
dat jeugdige patiënten vóór hun 18e 
een aantal keer een tandarts heb-
ben bezocht, die breder kan toetsen. 
“Daarnaast zijn er afspraken over 
spoedgevallen. Het is niet altijd 
makkelijk voor vrije vestigingen, 
maar voor patiënten uiteraard heel 
belangrijk, om ook voor overdag 
een sluitende spoedregeling op te 
tuigen. Zelfstandige mondhygi-
enisten kunnen dit regelen met 
nabije tandartspraktijken – en die 
hoeven daar niet kosteloos aan mee 
te werken.”

Tijdens de onderhandelingen dreig-
de de ANT geen stageplekken meer 
beschikbaar te stellen voor mond-
hygiënisten. Zo’n dreigement moet 
kunnen op het moment dat je ruzie 

maakt, vindt Vaartjes: “Maar nu er 
goede afspraken liggen, roepen wij 
daar niet meer toe op. Overigens is 
het aantal stageplekken  voor het 
boren al jaren een probleem, dat 
zich niet makkelijk laat oplossen. 
Waar het natuurlijk om gaat, is dat 
boren iets is dat je heel vaak moet 
doen. We zouden het daarom graag 
als keuzevak willen zien. Wij prefe-
reren een opleiding met duidelijke 
richtingen boven een curriculum 
dat heel breed is en van alles een  
beetje aanbiedt. Het zou goed zijn 
dat alleen die mondhygiënisten 
gaan boren die daar echt belangstel-
ling voor en affiniteit mee hebben.”  

Toegevoegde waarde?
Nu het experiment gestart is, is de 
vraag welke opstelling de ANT kiest. 
Vaartjes omschrijft die als neutraal, 
maar kritisch: “We vinden het van 
belang dat het experiment gaat vol-
doen aan de gestelde eisen. Het mag 
niet een poppenkast worden met al 
van tevoren bepaalde uitkomsten. 
Daarom is het goed dat de Inspec-
tie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
regelmatig gaat controleren. En 
ook is al een aantal voortgangsge-
sprekken geagendeerd, waar we 
gezamenlijk bij het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) aan tafel zitten. Zo wordt 
de voortgang zorgvuldig gecheckt. 
Overigens hebben wij ook vragen 
bij de representativiteit van de be-
roepsgroep. Er doen nu zo’n twee-
honderd mondhygiënisten mee, 
ongetwijfeld een zeer gemotiveer-
de voorhoede. Maar gaat dit straks 
echt een toegevoegde waarde heb-
ben binnen de sector? Los van die 
bedenkingen gaan we natuurlijk 
samenwerken, nu dat is afgespro-

ken. Om versnippering in de zorg, 
en in de dossiervorming bijvoor-
beeld, tegen te gaan. Om wellicht 
veel vanzelfsprekender foto’s uit te 
uitwisselen. En om binnen teams 
optimale mondzorg te leveren.”

Manon van Splunter, voorzitter 
van NVM-mondhygiënisten, is 
duidelijk over het experiment: “Dit 
voelt als een logische stap. Ik geloof 
er oprecht in dat dit goed is voor de 
Nederlandse mondzorg. Ik denk dat 
tandartsen en mondhygiënisten el-
kaars expertise beter kunnen gaan 
gebruiken en dat we de totaal be-
schikbare professionele capaciteit 
in onze sector beter gaan benutten. 
Dit experiment gaat zinvolle erva-
ring opleveren en ons inzicht ver-
schaffen in aannames die mogelijk 
onterecht waren.”
Een van die aannames is dat tand-
arts en mondhygiënist minder 
zouden gaan samenwerken, dat 
het experiment het teamconcept 
onderuit zou halen. Van Splunter 
ziet daar geen reden voor: “Binnen 
teams is er al veel afstemming tus-

Lees verder op pagina 14 Jan Willem Vaartjes.
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Manon van Splunter.

ten. Daarnaast heb ik in het kader 
van extra ondersteuning aanspraak 
gemaakt op de Tijdelijke overbrug-
gingsregeling zelfstandig onderne-
mers (Tozo). Omdat ik net gestart 
was, gingen regelingen als de con-
tinuïteitsbijdrage helaas aan mij 
voorbij. Maar het scheelt natuurlijk 
dat ik momenteel geen personeel 
en hoge kosten heb.”

Nuchter
“Toen praktijken weer open moch-
ten voor reguliere zorg heb ik een 
folder uitgegeven, zodat eenieder 
wist dat mijn praktijk geopend 
was. Vervolgens heb ik letterlijk en 
figuurlijk gewacht tot mensen zich 
zouden melden. En dat ging hele-
maal niet zo gek; het vertrouwen 
van mensen kwam langzaamaan 
terug. Ik werk voornamelijk met 
ouderen en hier in Drenthe zijn ze 
best nuchter: ‘Als het mijn tijd is, 
zal het ook zo wezen.’ En gelukkig 
heeft het coronavirus hier niet erg 
huisgehouden.” 

Persoonlijke aandacht
“Ik plan afspraken ruim in: ik reken 
een uur voor een patiënt, zodat hij 
of zij bij binnenkomst niemand te-
gen hoeft te komen en de praktijk 
uiteindelijk ook weer alleen kan 
verlaten. Ik weet hoe laat de patiënt 
komt en open de deur. Bij binnen-
komst worden de handen gedesin-
fecteerd, waarna de patiënt meteen 
plaatsneemt in de stoel. Wanneer 
ik klaar ben, maak ik een vervolg-
afspraak en open wederom de deur 
voor de patiënt. Op deze manier 
hoeft de patiënt in de praktijk niets 
aan te raken.
Het is een andere manier van wer-
ken. Normaal gesproken nemen 
patiënten plaats in de wachtkamer 
en maak ik tussendoor een praat-
je. Veel mensen kennen elkaar ook 
van verschillende clubjes waar ou-
dere mensen bij aangesloten zijn. 
De een sjoelt, de ander biljart en ze 
komen elkaar hier tegen. Die con-
tactmomenten zijn er nu niet meer. 
Ook is het contact met de patiënt 
onpersoonlijker: je geeft geen hand 
en zit op afstand van elkaar. Maar 
tegelijkertijd kun je dat oplossen 
door op een andere manier te com-
municeren en een gezellig gesprek 
aan te knopen. Ik maak graag een 
praatje met de oudere patiënten in 
de praktijk. Door een gesprek te voe-
ren, kun je immers ook dicht bij ie-
mand komen, zonder dat je iemand 
een hand geeft. Soms ben ik tien 
minuten aan het behandelen en 
drie kwartier aan het praten. Maar 
ik merk dat sommige mensen een 
handreiking nodig hebben. Zeker 
oudere mensen die eenzaam zijn 
omdat de kinderen bijvoorbeeld al 
een hele tijd niet geweest zijn. Er 
zijn toch best wat eenzame ouderen 
in Nederland. Als ik extra tijd kan 
investeren in de patiënt en hij of zij 
daar vrolijk van wordt, geeft dat mij 
voldoening.” 

Henk Berends: 
“Toen de praktijken 

sloten voor 
reguliere zorg, was 

ik nog niet eens 
open geweest”
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problemen optreden in de kwaliteit 
van de mondzorg en de veiligheid 
van de patiënt. Blijven die uit, dan 
verwacht ik op termijn het defini-
tieve besluit van de opname van 
mondhygiënisten in artikel 3 van 
de Wet BIG.”  

Wolter Brands, voorzitter van de 
Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij tot Bevordering der 
Tandheelkunde (KNMT), kijkt met 
op z’n minst gemengde gevoelens 
naar de start van het experiment, 
mede vanwege het discutabele be-
sluitvormingsproces: “Naar de ob-

jectieve argumenten van vele kan-
ten is gewoon niet geluisterd. Ook 
het advies van de Raad van State 
heeft de minister deels naast zich 
neergelegd. De raad deelde ons be-
zwaar dat mondhygiënisten op be-
paalde punten te weinig praktijk-
ervaring hebben. In plaats daarvan 
werden twee beroepsgroepen tegen 
elkaar uitgespeeld, die vaak al jaren 
in teamverband samenwerken. En 
dit alles met kennelijk een hoger 
doel, namelijk de zeer kleine groep 
mondhygiënisten die bijvoorbeeld 
zelfstandig wil boren de mogelijk-
heid te geven om dit te doen.”

Positieve impuls
Niettemin is Brands veel milder 
gestemd dan voorheen, omdat hij 
ook een viertal positieve ontwikke-
lingen ziet: “Op het ministerie van 
VWS zijn wisselingen gekomen in 
de personen met wie wij te ma-
ken hebben. Inmiddels werken we 
weer heel behoorlijk samen. Aan 
die samenwerking heeft bovendien 
de coronacrisis een extra positieve 
impuls gegeven. Ten derde heeft 
corona er ook voor gezorgd dat de 
beroepsverenigingen in de Mond-
zorgalliantie hebben laten zien uit-
stekend samen te kunnen optrek-
ken: ons uit elkaar spelen is op dit 
gebied gelukkig niet gelukt. En ten 
vierde diende mevrouw Van de Berg 
een motie in de Tweede Kamer in, 
waarin onder meer werd geëist dat 
de opvang van pijnklachten goed 
geregeld werd. Daarin hebben we 
als NVM-mondhygiënisten, ANT en 
KNMT gezamenlijk een heel aardig 
compromis bereikt.”

Verwarrend voor patiënt
Minister Bruins noemde steeds de 
kwaliteit van de samenwerking 
tussen tandartsen en mondhygi-
enisten een belangrijk toetscrite-
rium voor het experiment. Maar 
Brands beoordeelt dat heel anders: 
“In die samenwerking zie ik geen 
groot probleem. En zoals gezegd: 
dat doen we al jaren. Het grote pro-
bleem ligt momenteel op het bordje 
van de patiënt. Een principe van de 
Wet BIG is dat patiënten uit de titel 
van de zorgverlener diens kunde 
en bekwaamheid kunnen afleiden. 
Maar als ik goed kijk naar de regels, 
kan de patiënt sinds 1 juli te ma-
ken krijgen met zeven categorieën 
mondhygiënisten: 2-, 3- en 4-jarig 
opgeleiden, en 4-jarig geregistreer-
den. Daarnaast kan een geregis-
treerd-mondhygiënist ook nog eens 
delegeren naar een 2-, 3-, of 4-jarig 
opgeleide collega. Eerdere evalua-
ties van de Wet BIG hebben laten 
zien dat mondhygiënisten zelf in 

die wirwar niet eens precies weten 
wat hun bevoegdheden zijn. Voor 
de nietsvermoedende patiënt is dit 
natuurlijk ongelofelijk verwarrend. 
Daarbij geldt dat zelfs de mondhy-
giënist met de meest uitgebreide 
bevoegdheid alleen een primai-
re caviteit mag prepareren, maar 
dat nergens aangegeven staat wat  
dat eigenlijk precies is. Blijkt een 
gaatje iets groter dan beginnend, 
dan hoort de patiënt ineens dat 
zijn mondhygiënist er niks meer 
mee mag en moet hij alsnog naar 
de tandarts.” 

Slecht idee
Brands vindt wel degelijk dat in de 
huidige samenwerkingsafspraken 
aan veel bezwaren van de KNMT is 
tegemoetgekomen. Maar hij houdt 
een essentieel bezwaar: “Dit expe-
riment gaat niet oplossen dat er 
veel te weinig tandartsen zijn en 
worden opgeleid. Die lacune dich-
ten met behulp van de mondhygië-
nisten blijft een heel slecht idee. We 
hebben juist behoefte aan professi-
onals met kennis en bekwaamheid 
over het hele pakket. Laat ik het 
eens zo zeggen: als je in een dorp 
het probleem hebt dat er geen su-
permarkt is, los je dat toch niet op 
door de lokale bakker ineens ook 
bietjes te laten verkopen? Natuur-
lijk kun je de bakker veel meer laten 
verkopen, maar dan is het geen bak-
ker meer maar een supermarkt.”  
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sen tandarts en mondhygiënist. Die 
afstemming en samenwerking zijn 
belangrijk, ongeacht of de tandarts 
en mondhygiënist op één loca-
tie werken of onder een ‘virtueel 
dak’. En let wel, de mondhygiënist 
was al eindverantwoordelijk voor 
verdoven en het behandelen van 
primaire caviteiten – de tandarts 
dient zich er enkel van te vergewis-
sen dat de mondhygiënist bevoegd 
en bekwaam is. We zijn vanaf 2006 
al functioneel zelfstandig bevoegd. 
Daarbij zijn mondhygiënisten met 
een eigen praktijk voornamelijk 
gericht op parodontologie en pre-
ventie. Ik verwacht helemaal niet 
dat zij nu opeens de volledige zorg 
willen overnemen en veel gaan bo-
ren. Wel is het belangrijk voor deze 
groep dat ze zelfstandig röntgenfo-
to’s kunnen maken en anesthesie 
kunnen toepassen. Dat zorgt voor 
meer continuïteit in de behande-
lingen én een bredere inzet van 
mondhygiënisten. Uiteraard profi-
teert ook de patiënt daarvan.”  

Expertise onbenut
Van Splunter is niet 100% gelukkig 
met de feitelijke uitwerking waar-
voor de minister gekozen heeft. Dat 
er gedurende het experiment twee 
categorieën mondhygiënisten zijn, 
vindt ze niet ideaal: “Er is vanaf nu 
een kleine groep BIG-geregistreerde 
mondhygiënisten, de zogenoem-
de geregistreerd-mondhygiënist, 
die de komende tijd langzaam zal 
groeien. Zij moeten de vierjarige 
opleiding Mondzorgkunde voltooid 
hebben én een certificaat Toezicht-
houdend Medewerker Stralingsbe-
scherming bezitten. Daarmee blijft 
veel waardevolle expertise onbenut 
van de collega’s die hun opleiding 
vóór 2002 hebben gevolgd. De over-
heid had hun professionele erva-
ring beter kunnen benutten, door 
in te zetten op de bevoegd- en be-
kwaamheid van mondhygiënisten 
per handeling. Nu moet je als gere-
gistreerd-mondhygiënist het boren 
upgraden, terwijl je dat mogelijk 
helemaal niet wilt gaan doen. Het 
had efficiënter gekund, al heb ik na 
alle discussies wel begrip voor het 
besluit van de minister.”

Gezamenlijke inzet
Als BIG-geregistreerde mondhygi-
enist val je automatisch onder het 
medisch tuchtrecht. Volgens Van 
Splunter een zeer positieve ontwik-
keling: “Als je zelfstandig zorg ver-
leent, moet je daar verantwoordelijk 
voor kunnen worden gehouden. Het 
is goed dat wij ons als beroepsgroep 
toetsbaar opstellen. Bovendien is er 
voor de patiënt een extra route voor 
een klacht.” 
Belangrijk is natuurlijk wat dit ex-
periment moet opleveren en wat je 
ervan mag verwachten. Van Splun-
ter somt gemakkelijk een aantal 
voordelen op: “Een groter bereik van 
de mondzorg. De mondzorg wordt 
meer op preventie ingericht en de 
geregistreerd-mondhygiënist kan 
bij afwezigheid van de tandarts za-
ken waarnemen. Natuurlijk vormen 
taakdelegatie en -herschikking niet 
iets dat we morgen voor elkaar heb-
ben. Het is een proces dat tijd kost 
en waarin we van twee kanten de 
intentie moeten hebben elkaar te 
vinden, met de gezamenlijke inzet 
voor een goed resultaat. Via moni-
toring gaan we ontdekken of met 
de zelfstandige bevoegdheid geen 
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TEKST: IMELDA VAN DE WARDT

Jaarlijks reizen Nederlandse mondzorgprofessionals af naar ontwikke-
lingslanden om ondersteuning te bieden in de vorm van noodhulp en 
preventie. Dit blijkt noodzakelijk, aangezien veel lokale inwoners met 
ernstige mondgezondheidsproblemen kampen en dentale zorg slechts 
beperkt toegankelijk is. Tandartsen Madelyn Penders, Vivian Trommelen 
en Mark van de Ven, allen werkzaam bij Clinias Breda, deden meermaals 
vrijwilligerswerk in derdewereldlanden. Zo reisde Penders af naar Tanzania 
en Bangladesh, ging Trommelen tweemaal naar Gambia en heeft Van de 
Ven drie keer in Indonesië gewerkt. Welke mondgezondheidsproblemen 
troffen ze aan? En welke kennis en vaardigheden hebben ze opgedaan? 
Dental Tribune sprak met hen. 

Drie Bredase tandartsen over vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden

“Ze liepen van heinde en verre  
naar de hoofdstad voor hulp”

Welke indruk heeft het  
vrijwilligerswerk op jullie  
achtergelaten?
Trommelen: ‘Wat zijn wij Nederlan-
ders verwend en egoïstisch’. In  
Nederland is alles goed geregeld. 
Patiënten worden hier binnen een 
dag van de pijn afgeholpen, terwijl 
inwoners in derdewereldlanden 
vaak al geruime tijd met pijnklach-
ten rondlopen. De wachtrij voor 
dentale hulp was in Gambia soms 
zo lang dat mensen na een dag 
wachten niet aan de beurt kwamen 
en de volgende dag opnieuw achter-
aan moesten sluiten. Desondanks 
waren mensen ons altijd ontzettend 
dankbaar. Zo wilde een klein meisje 
mij na extractie van haar melkkies 
als bedankje haar ring geven. In Ne-
derland zijn mensen vaak minder 
dankbaar voor de hulp die je ze biedt. 
Ik vind het mooi dat je mensen die 
niks hebben en geen medische zorg 
kennen, kunt helpen.
Penders: In Tanzania is het ook wie 
het eerst komt, wie het eerst maalt. 
In het ziekenhuis waar ik werkte 
was het de ene dag superdruk en 
de andere dag had je niets te doen. 
Van de Ven: Je wordt echt met je neus 
op de feiten gedrukt. Wij vinden het 
bijvoorbeeld logisch dat er water uit 
de kraan komt, maar zo logisch is 
dat niet overal. In veel derdewereld-
landen moeten mensen een halve 
dagtocht ondernemen om ergens 

een glaasje water vandaan te kun-
nen toveren. En vaak is dat water 
nog bruin ook.
Penders: In Tanzania moesten pa-
tiënten zelf een bekertje water 
meenemen om tijdens het boren te 
kunnen spoelen. Er waren wel fles-
jes water te koop in het ziekenhuis, 
maar veel mensen konden dat niet 
betalen.

Hoe verschillen de mondzorg-
problemen in vergelijking met 
Nederland?
Penders: De casussen waren over het 
algemeen extremer.
Van de Ven: Ik heb in Indonesië veel 
jonge kinderen met rotte molaren 
gezien. Dat komt door meerdere 
factoren. Zo wordt er slecht of niet 
gepoetst, is mondzorg vaak niet 
direct beschikbaar en ligt de fre-
quentie van suikerconsumptie vele 
malen hoger. Suiker is goedkoop en 
je kunt het op iedere hoek van de 
straat krijgen. 
Penders: In Bangladesh zaten we in-
tern op een boot en gingen we naar 
verschillende locaties. We kwamen 
op plaatsen waar mensen über-
haupt nooit een arts hadden gezien. 
Die mensen aten de hele dag sui-
kerriet, aangezien het daar groeide 
en dus gratis was. Ook werd er vaak 
op een betelnoot – het zaad van de 
betelpalm waar je van gaat halluci-
neren - gekauwd om honger te stil-

len. Dit zorgt voor veel tandplaque 
en een zwarte laag tandsteen.
Trommelen: De meeste mensen den-
ken dat suiker energie geeft en zijn 
zich niet bewust van het feit dat het 
slecht voor de mondgezondheid is. 
Een tandenborstel is een luxepro-
duct en daar hebben ze geen geld 
voor. Ook tandpasta kennen ze vaak 
niet. 

Welke kennis en vaardigheden 
heeft het werk in ontwikke-
lingslanden jullie opgeleverd? 
Trommelen: Mijn extractieskills zijn 
beter geworden.
Penders: In Nederland sturen we pa-
tiënten met aangedane verstands-
kiezen en moeilijk liggende mola-
ren vaak door naar de MKA-chirurg. 
De tandartsen in zowel Tanzania 
als Bangladesh waren zo ingenieus 
en handig met zo weinig middelen. 
Ik had heel goede tandartsen om 
me heen, maar het ontbrak ze aan 
de juiste materialen. Het instru-
mentarium kwam voornamelijk 
uit Nederland en was vaak versle-
ten, verbogen of kapot. Je leert dus 
roeien met die riemen die je hebt. 
Ook leer je anders met casussen 
omgaan. In Nederland maak je een 
behandelplan, maar dat is hier geen 
optie. Welke zorg is passend, ervan 
uitgaande dat de patiënt hierna 
geen tandarts meer ziet? Extraheer 
je het element of juist niet? 
Van de Ven: Je wordt creatiever. Bij 
sommige kinderen is het moeilijk 
om te verdoven. Daarom hield ik 
een koud watje tegen het tand-
vlees bij kleine ingrepen, zoals de 
extractie van een melktand. Dat 
doe ik hier in de praktijk ook wel-
eens. Veel kinderen twijfelen na de 
extractie of ze moeten huilen. Als 
je die twijfel ziet, weet je eigenlijk 
al dat je goed zit. Ook is het een 
handige truc om een watje koud te 
maken en dan meteen te verdoven, 

aangezien kinderen het prikje dan 
niet voelen. Dat is veel handiger dan 
zalf, die niet altijd werkt.

Vanuit welke ruimte  
behandelden jullie?
Trommelen: Soms was het een school-
lokaal en soms in de tuin onder 
een boom. Er was vaak geen vaste 
behandelruimte. Alleen noodzake-
lijke materialen om te behandelen 
namen we dagelijks met ons mee. 
Penders: Ik had beide keren wel 
een tandartsruimte tot mijn be-
schikking. In zowel het ziekenhuis  
in Tanzania als op de boot in 
Bangladesh had ik de beschikking 
over een tandartskamer met een 
krakkemikkige stoel. Ook zijn we 
langs een aantal weeshuizen en 
scholen gegaan en dan doe je het 
met wat je daar hebt. Ons werd wel 
gevraagd om bijvoorbeeld mond-
kapjes en handschoenen mee te 
nemen. Vooral in Tanzania waren 
die heel schaars. Tandartsen behan-
delden alle patiënten met dezelfde 
handschoenen, omdat er gewoon te 
weinig waren.

Van de Ven: Ik werkte voornamelijk 
in klaslokalen. We namen zelf veel 
spullen mee, zoals een aggregaat 
en compressor. Meestal stonden er 
drie massagestretchers met lakens 
eroverheen, die als behandelstoe-
len dienden. Er was een kleine unit 
met een meerfunctiespuit waar 
lucht en water uitkwam, een kleine 
compressor en een aggregaat. Ook 
stond er een tafel met instrumen-
tarium dat in de loop der jaren in  
Nederland was verzameld. 

Op welke manier droegen  
jullie bij aan het verbeteren 
van de mondgezondheid?
Penders: Je hebt heel goede tandart-
sen in Tanzania, maar die zijn niet 
te betalen. Het ziekenhuis waar ik 
werkte, was van de overheid. In-
woners konden daar voor een paar 
centen terecht. Als ze kiespijn had-
den, kwamen ze van heinde en ver-
re naar de hoofdstad gelopen voor 
hulp. Wij hielpen mensen alleen 
van de pijn af. Dus we vroegen in 
het Swahili waar ze pijn hadden en 
als patiënten twee of drie pijnlijke 
kiezen hadden, moesten ze kiezen 
welke kies geëxtraheerd zou wor-
den. Ze kregen namelijk maar één 
kies vergoed. 
Van de Ven: De eerste keer dat ik naar 
Indonesië ging, heb ik voornamelijk 
noodhulp verleend in de vorm van 
extracties. De tweede en derde keer 
lag de focus op preventie en hield ik 
me bezig met sealen en het plaat-
sen van kleine vullingen. Dat was 
ook wel de trend die in de afgelopen 
vijftien jaar is ingezet. We deelden 
tandenborstels uit, kinderen kregen 
poetsles, we deden snelle controles 
en behandelden de grootste pijn-
punten. We voerden met ons team 
van zes tot acht personen op die 
behandelunits tussen de drie- en 
vierhonderd basale behandelingen 

Vivian Trommelen: 
“Mooi dat je 

mensen die bijna 
niks hebben, kunt 

helpen”

Mark van de Ven: "Ik heb in Indonesië veel jonge kinderen met rotte molaren gezien."

Vivian Trommelen: "Er was vaak geen vaste behandelruimte."
Madelyn Penders: "We zijn ook langs een aantal weeshuizen en scholen gegaan 
en dan doe je het met wat je daar hebt."
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ADVERTENTIE

per week uit. Met simpele ingrepen 
kun je veel bereiken.
Penders: In Tanzania gaf je een tan-
denborstel aan een klein kindje en 
ze dacht dat het een zwaardje was, 
omdat ze het nog nooit had gezien. 
En als we hier een tandenborstel 
aan een kind geven, gooien ze die 
het liefst in de hoek, want het is 
geen speeltje.

Welke casus heeft de meeste 
indruk gemaakt?
Penders: Als Bengalezen water gaan 
halen bij de waterput, wassen ze 

hun handen goed met zeep. Als ze 
vervolgens aan de waterput zitten, 
glijden ze nog weleens uit. Voor jon-
ge meisjes die uitgehuwelijkt moe-
ten worden, is dit problematisch. 
Als hun voortanden beschadigen, 
zijn ze een schande voor de familie 
en kunnen ze niet meer trouwen. 
Als je die tand restaureert, red je een 
hele familie. De hele familie was je 
dan dankbaar. Dat vond ik wel bi-
zar. Normaal zou je zeggen: het is 
niet basaal, dus als er een stukje af is 
maakt dat niet zoveel uit. Maar daar 
was dat heel erg belangrijk. 
Van de Ven: Ik heb een klein jongetje 
met ernstige cariës in zijn voortan-
den behandeld. Twee jaar later keer-
de ik terug en zag ik hetzelfde kind 
toevallig weer. Alles zat nog redelijk 
goed. Er was slechts een klein stukje 
van de vulling afgebroken, dus dat 
heb ik hersteld. Maar het jongetje 
kon weer normaal lachen en werd 
niet meer uitgelachen op straat. Het 
is leuk als je ziet dat de vullingen 

twee jaar later nog steeds in goede 
staat zijn. Dat betekent dat hij iets 
begrepen heeft van preventie. 
Trommelen: Met name de kinderen 
hebben op mij veel indruk gemaakt. 
De meesten wilden niet behandeld 
worden, maar moesten van hun 
ouders. Ze dwingen je bijna om de 
behandeling uit te voeren. Dat gegil 
van kinderen ging soms door merg 
en been. Dan is het verstand op nul 
en gewoon doen, omdat je weet dat 
de volgende hulp weer weken of 
maanden kan duren.
Penders: Dat vond ik ook. De ouders 

houden zelf de handen en voeten 
van de kinderen vast. Ik had van 
tevoren wel Swahilicursussen ge-
volgd, maar een kind troosten kun 
je pas als je het vloeiend spreekt. 

Wat zijn valkuilen bij het 
verlenen van dentale hulp in 
ontwikkelingslanden?
Trommelen: Je moet accepteren dat je 
niet alles kunt doen. Je kunt slechts 
noodhulp bieden. 
Van de Ven: Je kunt geen behandel-
plan maken voor de lange termijn. 
Je moet in het hier en nu denken: 
wat kan ik doen om de patiënt nu 
van de klachten af te helpen? Als je 
snel emotioneel betroken bent bij 
die mensen, kun je dit beter niet 
doen. Daar zijn mensen niet mee 
geholpen. Je moet realistisch blijven 
en zeggen: dit kunnen we nu doen 
om het probleem op te lossen. 

Wat heeft de gehele ervaring 
jullie gebracht?
Van de Ven: Je gaat anders kijken naar 
de manier waarop wij leven. Je be-
seft hoeveel problemen er in de we-
reld zijn en hoe goed wij het eigen-
lijk hebben. We mogen best weleens 
pas op de plaats maken en tevreden 
zijn met wat we hebben, in plaats 
van alles sneller en beter te willen. 
De mensen daar zijn gelukkig en 
tevreden met heel weinig. En wat 
ze hebben, willen ze ook nog met 
je delen. Daar kunnen we in Neder-
land echt wat van leren. 
Penders: Ik vond de mensen heel 
gastvrij. In Bangladesh is het bij-
voorbeeld traditie om voor twee tot 
vier mensen extra te koken, zodat er 
altijd mensen kunnen blijven eten. 
Die gastvrijheid wil ik zeker mee-
nemen. 

Marc van de Ven: 
“Hoe help ik de 

patiënt nu van de 
klachten af?”

Vivian Trommelen: "De wachtrij voor dentale hulp was in Gambia soms
zo lang dat mensen na een dag wachten niet aan de beurt kwamen."

Vivian Trommelen: Je moet accepteren dat je niet alles kunt doen. Je kunt slechts noodhulp bieden."
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TEKST: DR. E. EMAMI

Naast de locator en de drukknop wordt in Nederland voornamelijk de 
staafconstructie gebruikt voor een implantaatgedragen prothese in de 
edentate kaak. Deze geprefabriceerde staaf (dolderstaaf) maakt deel uit 
van de klassieke staafconstructie. De dolderstaaf wordt al jaren gebruikt 
voor implantaatrestauratie in edentate kaken. Het grote voordeel van  
de dolderstaaf is de eenvoudige technologie en verwerking, de snelle  
productie en de lage kosten. In dit artikel laat tandarts-implantoloog 
Emami zien dat zijn idee voor een nieuwe staafconstructie, gemaakt met 
behulp van digitale technologieën, veel voordelen biedt ten opzichte van 
de klassieke staafconstructie.

Modificatie van de dolderstaafconstructie

De foto’s van de dolderstaaf in deze 
publicatie zijn afkomstig van een 
patiënt, waarvan wij de construc-
tie hebben vernieuwd wegens on-
voldoende houvast. Om de dolder-
staafconstructie eenvoudiger en 
sneller in de productie te vervaar-
digen, wordt vaak een nauwkeurig 
secundair onderdeel in de prothese 
achterwege gelaten. Dit betekent 
dat de huidige prothese zonder 
precisiebasis wordt geslepen en de 
dolderstaaf in de prothese wordt ge-
polymeriseerd zonder een geschikt 
secundair onderdeel (afbeelding 1, 
2, 3, 4 en 5).
Dit heeft echter twee grote nadelen: 

de minimale houd- en hoge schud-
beweging van de prothese (vooral 
met twee implantaten) vanwege 
het ontbreken van precisiedelen 
(afbeelding 6, 7). Dit betekent dat 
er niet kan worden voldaan aan de 
verwachtingen van de patiënt om 
na de implantaatbehandeling een 
stabiele prothese te ontvangen.
Een andere staafconstructie is de 
individueel handmatig gefreesde 
staafconstructie. Een identiek se-
cundair deel van metaal is beves-
tigd in de prothese en verankerd 
met behulp van één of twee preci-
sie-kunststoffen-onderdelen (af-
beelding 8, 9 en 10, de groene delen). 

Deze werkwijze biedt een goede 
houvast van de prothese. Na verloop 
van tijd verliezen de kleine kunst-
stofonderdelen echter hun sterke 
grip door het krachtig kauwen en 
moeten deze regelmatig worden 
vervangen.

Meer ondersteuning en 
comfort 
De digitale freestechnologie en 
CAD/CAM-technologie bestaan al 
enige tijd. Met deze digitale tech-
nologieën worden de staafconstruc-
ties op zowel primaire als secundai-
re onderdelen gefreesd met behulp 
van machines. Dit biedt een exacte 
pasvorm van het secundaire deel 
dat in de prothese aan de staaf is 
bevestigd. Bovendien zorgen twee 
tot drie kleine kunststofonderdelen 
voor een nog betere grip.
Om de staaf een goede houvast te 
geven en het voor patiënten een-
voudiger te maken om de prothe-
se in en uit te nemen, wordt het 
secundair gefreesde metalen deel 
volledig met kunststof bedekt. Wij 
kunnen dit realiseren door in plaats 
van twee à drie kleine kunststof-

onderdelen een volledig secundair 
deel in kunststof gefreesd met CAD/
CAM in het secundaire metalen 
deel te lijmen (afbeelding 9). 
Het gehele secundaire deel in de 
prothese zit op de staaf met behulp 
van de gefreesde kunststofonderde-
len en zorgt voor een comfortabele 
grip van de prothese. Om het hou-
vast van de prothese te versterken, 
worden er ook nog twee kunststof 
precisie-onderdelen distaal in het 
gefreesde kunststof deel ingebracht 
(afbeelding 10, het groene gedeelte). 
In vergelijking met de klassieke 
staafconstructie zorgt deze inno-
vatieve constructie ervoor dat de 
prothese een stevige houvast heeft, 
zodat de patiënt soepel en moeite-
loos in alles kan bijten. 

Conclusie
De nieuwe gemodificeerde staaf-
constructie zorgt voor een uitzon-
derlijke, ingenieuze houvast van de 
prothese in de edentate kaak. Deze 
unieke constructie is niet te ver-
gelijken met de huidige staafcon-
structies. In appels en wortels bijten 
is voor patiënten met deze nieuwe 

constructie net zo eenvoudig als het 
eten van een stuk taart.
Dankzij onze nieuwe werkwijze 
worden de protheseranden sierlijker, 
welgevormder en vanzelfsprekend 
in de bovenkaak gehemeltevrij. In 
tegenstelling tot de standaardcon-
structie waarbij drukpunten ont-
staan door minimale bewegingen, is 
dat in deze nieuwe constructie niet 
het geval. Het kunststofgedeelte in 
het secundaire gedeelte van de pro-
these kan indien nodig zonder veel 
moeite worden vervangen. Onze 
ervaring in de praktijk heeft laten 
zien dat deze constructie bij onze 
patiënten de voorkeur heeft. Om 
deze redenen bieden wij  deze nieu-
we, zeldzame, unieke constructie in 
onze praktijk aan. 

Over de auteur
Dr. E. Emami behaalde in 1993 zijn 
tandartsdiploma in Erlangen-Nürn-
berg in Duitsland en promoveerde 
in 1995 aan diezelfde universiteit. 
Sinds 2007 heeft hij een eigen 
tandarts-implantologiepraktijk in 
Brummen (www.dr-emami.nl). Hij 
is erkend NVOI-implantoloog.              

Afbeelding 1. Onderkaakprothese op staafconstructie.  
Afbeelding 2. Reguliere staafconstructie.        
Afbeelding 3. Staafconstructie.
Afbeelding 4. Secundaire deel van staaf in de prothese.
Afbeelding 5. Dolderstaaf.
Afbeelding 6. Onderkaakprothese zonder te kauwen.  
Afbeelding 7. Bij het kauwen komt de dorsale zijde van de prothese omhoog.  
Afbeelding 8. Secundaire deel van gefreesde staaf.

Afbeelding 9. Gefreesde staaf in mond.
Afbeelding 10. Situatie van kunststofdeel in de staaf.
Afbeelding 11. De nieuwe staaf volledig met kunststof aangepast.
Afbeelding 12. Primair en secundair deel van gefreesde staaf.
Afbeelding 13. CAD/CAM-gefreesde staafconstructie (palatinaal).
Afbeelding 14. CAD/CAM-gefreesde staafconstructie.
Afbeelding 15. Gehemeltevrije protheses op staafconstructie.
Afbeelding 16. Frontaal aanzicht prothese met minimale protheseranden.
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TEKST: ALExANDER TOLMEIJER, TANDARTS EN OPRIcHTER VAN DENTIVA

In een van de vorige edities van Dental Tribune was te lezen waarom de 
omstandigheden nu nog gunstig zijn om een eigen praktijk op te zetten.  
Belangrijke redenen om een eigen praktijk te willen starten zijn voor veel 
tandartsen:  zelf verantwoordelijk zijn voor het beleid en eigen keuzes 
kunnen maken over de praktijkorganisatie. De gemiddelde praktijk is in 
de loop der jaren alleen wel veel groter geworden. In gesprekken met 
startende tandartsen komt vaak naar voren dat veel collega’s een praktijk 
van drie tot zes stoelen ambiëren. Dan ontstaat onvermijdelijk de vraag: 
alleen of samen starten? Dit artikel gaat dieper in op de verschillende 
overwegingen en voordelen van samen starten.

Een eigen praktijk starten: alleen of samen? 

Samen een praktijk starten: de voor- en nadelen

De een is een denker, de ander een 
doener. Een ideale combinatie als 
je elkaar goed begrijpt. De denker 
trapt op de rem en overziet en ver-
kent de gevolgen. De doener beslist 
als er een patstelling ontstaat, of als 
meer informatie niet meer inzicht 
geeft. Slimme praktijkhouders 
doen een uitgebreide persoonlijk-
heidstest. Een veelgebruikte me-

thode hiervoor is DISC (Dominant, 
Invloed, Stabiel en Consciëntieus). 
Als je allebei een test doet, kun je 
vrij nauwkeurig zien waar de ge-
zamenlijke kracht en zwakte zit en 
waar je met elkaar op moet letten. 
Het uitspreken van de verschillen 
en het profiteren van elkaars kracht 
levert een groot voordeel voor de 
praktijk op.

Altijd leiding aanwezig
Medewerkers hebben behoefte aan 
duidelijkheid en goede besluitvor-
ming. Als je met zijn tweeën of 
meer bent, is er vaak of altijd ie-
mand aanwezig. Beslissingen wor-
den sneller genomen als er weinig 
overleg nodig is. Dat scheelt een 

hoop tijd. Wanneer je alleen start, 
kun je compromisloos jouw eigen 
inzichten en visie op de praktijkvoe-
ring vastleggen en uitvoeren. Over-
leggen is natuurlijk fijn voor een 
mogelijk beter afgewogen besluit, 
maar medewerkers waarderen ook 
eenduidige en snelle besluiten. Snel 
kunnen beslissen is dus iets wat het 
team waar je mee werkt ten goede 
komt. De grootste zorg hierbij is dat 
je wel moet zorgen dat je samen op 
één lijn zit.

Zorgen delen
In de tijd van het coronavirus beseft 
iedereen dat een tandartspraktijk 
ook flinke zorgen met zich mee kan 
brengen. Je moet stevig schakelen 
op veel verschillende fronten. Ook 
al heb je een super betrokken team, 
een echte partner in de praktijk kan 
ervoor zorgen dat je de taken en 
aandachtspunten makkelijker ver-
deelt. Je hart luchten en je zorgen 
delen gaat ook makkelijker met een 
mede-eigenaar. 

Risico’s spreiden
Als eigenaar loop je altijd extra ri-
sico. Niet alleen in financiële en 
organisatorische zin, maar ook 
in persoonlijke omstandigheden 
en gezondheid. Een praktijk heeft 
leiding en aandacht nodig. Run je 
samen een praktijk, dan kan je het 
risico van tijdelijke uitval makke-
lijker aan. Samen sta je sterk. Ook 
organisatorische en financiële risi-
co’s zijn met twee of meer partners 
makkelijker op te pakken, dan wan-
neer alles op één paar schouders te-
rechtkomt.

Groeien
Groot, groter, grootst. Veel bedrijven 
hebben een intrinsieke motivatie 

om te willen groeien. Voor praktij-
ken in de zorg geldt dat vaak niet. Je 
wilt de zorg persoonlijk houden en 
daarbij lijkt vaak kleinschaligheid  
te passen. Dat groei ten koste van 
persoonlijke aandacht gaat, is een 
mythe. Als je een grotere praktijk 
hebt moet je aandacht en een per-
soonlijke aanpak wel beter organi-
seren, maar daar heb je dan ook de 
tijd en middelen voor. De tendens 
is ook dat de praktijken groter zijn. 
Nog maar hooguit 35% van de tand-
artsen werkt als enige praktijk-
houder, maar soms wel in grotere 
teams. Grotere praktijken kunnen 
meer doen aan zorgorganisatie en 
educatieve programma’s. Boven-
dien is investeren in scanners en 
digitale tandheelkunde ook mak-
kelijker. Groei vraagt wel aandacht 
en goede overwegingen. Samen 
kan het makkelijker zijn om met je 
praktijk te groeien dan alleen.

Nadelen compenseren
Natuurlijk zijn er ook nadelen aan 
samen praktijkhouder zijn. De 
kunst is om maatregelen te nemen 
die zorgen dat de nadelen kunnen 
worden omgezet in voordelen. Het 
nadeel van het delen van de winst 
kun je bijvoorbeeld compenseren 
met de grootte van de praktijk. Bij 
samenwerking hoort ook het vast-
leggen van een missie, visie, kern-
waarden en doelen om te zorgen 
dat alle neuzen dezelfde kant op 
(blijven) gaan. Het is essentieel om 
die visie gezamenlijk uit te spreken, 
op te stellen en om die regelmatig 
te (her)bekrachtigen. De eerste keer 
kost dat tijd, maar het uitvoeren 
van doelen gaat vervolgens vlotter. 
Open zijn en conflicten niet uit de 
weg gaan, is ook zeer belangrijk. Er 
zijn veel sterke teams van twee of 
drie tandartsen die het in al die op-
zichten goed doen.  

Samenvattend
Samen of alleen een eigen praktijk 
starten is een belangrijke keuze. 
Het is verstandig om alle voor- en 
nadelen van de twee varianten goed 
naast elkaar te zetten en te overwe-
gen wat het beste bij je past. Als je 
puur op enthousiasme of intuïtie 
kiest, loop je een grotere kans dat je 
er gaandeweg achter komt dat je een 
route bent ingeslagen waar je niet 
makkelijk meer uitkomt. De voor-
delen van samen starten zijn onder 
andere het spreiden van het risico en 
het werkplezier dat samen onderne-
men met zich mee kan brengen. 

Kun je begeleiding gebruiken bij 
het maken van de juiste keuzes voor 
jou? Dentiva helpt via het Master-
Mind-traject ‘Start succesvol jouw 
eigen praktijk’. In een kleine groep 
van gelijkgestemde collega’s geef 
je vorm aan jouw ideeën over de 
eigen praktijk, zodat je met succes 
kunt starten. Een nieuwe Mas-
terMind-groep start op zaterdag 
5 september 2020. Ga voor meer 
informatie naar www.dentiva.nl/
mastermind. 
Dentiva begeleidt praktijkeige-
naren bovendien met heisessies, 
SWOT-analyses en het stellen van 
goede doelen voor de korte en de 
lange termijn. Voor meer informa-
tie hierover kun je contact opnemen 
met Dentiva op dentiva.nl/contact. 

Alexander Tolmeijer.

Win volume met 
OSSIX® Volumax
OSSIX® Volumax is een dikke, ossifi cerende collageenmatrix welke botdefecten tot 
4 mm kan opvullen. Zeer handig en effi ciënt bij implantaties waarbij dehiscenties rond 
de implantaten moeten worden hersteld, verticale en/of laterale botopbouw is benodigd, 
of bijv. als er na een één fase implantaatplaatsing preventief kaakverbreding gewenst is. 
Het OSSIX® collageen wordt in 10 tot 12 maanden opgevormd tot patiënt eigen bot.*

Win eenvoudig tot 4 mm bot door het gebruik van de OSSIX® Volumax collageen matrix* *  Alveolar Ridge Augmentation and 
Ossifi cation of Thick vs. Thin Sugar Cross-
linked Collagen Membranes in a Canine 
L-shape Defect Model, Zubery et al, AAP 
Research Forum Poster Session, 2016. 

Na 4 maanden: mooie 
brede processus en 
dik gekeratiniseerd 

weefsel.

CBCT scan na 
6 maanden met de 

tot bot omgevormde 
OSSIX® Volumax.

CBCT scan na 3 jaar: 
volledig herstel van 

de processus

Botdefect naast implantaat werd met een 
dubbelgevouwen OSSIX® Volumax matrix 

opgevuld, waarna de gingiva rond het 
healing abutment werd gesloten. 

MEMODENT B.V  |  T +31 (0) 53 430 66 63  |  E info@memodent.nl  |  W www.memodent.nl

®

Vraag naar 
de starters 
aanbieding

19872 Advertentie OSSIX VOLUMAX juni 2020.indd   119872 Advertentie OSSIX VOLUMAX juni 2020.indd   1 25-06-20   15:1225-06-20   15:12
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Ontstekingsremmende coatings verminderen 
mogelijk complicaties bij implantaten
TEKST: DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL

HALLE (SAALE), DUITSLAND Een medisch implantaat kan chronische ont-
stekingsreacties veroorzaken, wat vervolgens kan leiden tot disfunctio-
neren van het apparaat. Om dit te voorkomen hebben onderzoekers van 
de Martin Luther University Halle-Wittenberg (MLU) een nieuwe methode 
ontwikkeld om ontstekingsremmende stoffen op implantaten aan te bren-
gen en zo ongewenste ontstekingsreacties in het lichaam te remmen. Deze 
nieuwe coatings zullen volgens de onderzoekers ook interessant zijn voor 
toepassingen in de tandheelkunde.

Regelmatig treden complicaties op 
na het plaatsen van een implan-
taat. Het immuunsysteem identifi-
ceert het implantaat als lichaams-
vreemd en probeert het af te stoten. 
“Dit is een natuurlijke en nuttige 
reactie van het immuunsysteem”, 
stelt prof. Thomas Groth, biofysicus 
bij MLU, in een persbericht. Maar 
wanneer deze reactie na enkele 
weken niet vanzelf verdwijnt, kan 
dit leiden tot chronische ontste-
kingen en mogelijk zelfs ernstigere 
complicaties. “Het immuunsysteem 
trekt verschillende cellen aan die de 
vreemde entiteit proberen te isole-
ren of verwijderen. Deze omvatten 
macrofagen, een type fagocyt en 
andere soorten witte bloedcellen 
en bindweefselcellen”, legt Groth 
uit. Geneesmiddelen die deze im-
muunrespons op een systematische 
manier onderdrukken, worden vaak 
gebruikt om chronische ontstekin-
gen te behandelen, maar kunnen 
ongewenste bijwerkingen hebben.

Niet uitschakelen, maar 
moduleren
Daarom ging het onderzoeksteam 
op zoek naar een eenvoudige manier 
om de reactie van het immuunsys-

teem op een implantaat vooraf te 
kunnen beïnvloeden. “Dit is lastig, 
omdat we het immuunsysteem na-
tuurlijk niet volledig willen uitscha-
kelen. De processen zijn immers van 
cruciaal belang voor het genezen 
van wonden en het doden van ziek-
teverwekkers. We wilden het dus 
eigenlijk alleen maar moduleren”, 
vertelt Groth. De onderzoekers ont-
wikkelden een nieuwe coating voor 
implantaten die twee stoffen bevat-
ten waarvan bekend is dat ze een 
ontstekingsremmend effect hebben: 
heparine en hyaluronzuur.

Boodschappersubstanties 
gedwarsboomd
De onderzoekers brachten een laag 
van slechts enkele nanometers dik 
van de twee stoffen aan op een op-
pervlak. “De laag is zó dun dat die 
de werking van het implantaat niet 
beïnvloedt. De coating moet echter 
voldoende werkzame stoffen be-
vatten om de reactie van het im-
muunsysteem te beheersen totdat 
de ontstekingsreactie is verdwe-
nen”, verduidelijkt Groth. In celex-
perimenten observeerden de onder-
zoekers hoe de twee stoffen door de 
macrofagen werden opgenomen en 

ontstekingen in de celstructuren 
werden verminderd. De onbehan-
delde cellen vertoonden duidelijke 
tekenen van een uitgesproken ont-
stekingsreactie. Dit komt omdat de 
actieve stoffen in de macrofagen 
interfereren met een specifieke 
signaalroute die cruciaal is voor 
de immuunrespons en celdood. 
“Zowel heparine als hyaluronzuur 
voorkomen de afgifte van bepaalde 
pro-inflammatoire boodschapper-
substanties. Heparine is zelfs nog 
effectiever, omdat macrofaagcellen 
dit kunnen opnemen”, aldus Groth. 

Tandheelkundige 
implantologie
Op de vraag van Dental Tribune In-
ternational of dit onderzoek ook 
relevant is voor tandheelkundige 
implantologie, antwoordde Groth: 
“Enige tijd geleden hebben we met 
deze procedure calciumfosfaatma-
terialen gecoat die gebruikt worden 
voor het opvullen van botdefecten 
en botvergroting voorafgaand aan 
implantatie in de tandheelkunde. 
Momenteel worden dierproeven 
uitgevoerd en geëvalueerd door 
onze samenwerkingspartners, die 
informatie verschaffen over de 
weefselreactie en daarom mogelijk 
ook interessant zijn voor toepassin-
gen in de tandheelkunde.”
Het onderzoek, getiteld ‘Studies on 
the Mechanisms of Anti-Inflam-
matory Activity of Heparin- and 
Hyaluronan-Containing Multilayer 
Coatings–Targeting NF-κB Signal-
ling Pathway’, werd op 25 mei 2020 
gepubliceerd in International Journey of 
Molecular Sciences. 

Henry Schein Dental heeft een 
reeks maatregelen samengesteld 
die tandheelkundige praktijken 
helpt om veilig de mondzorg te her-
vatten en sterk uit de coronapande-
mie te komen. Het programma voor 
praktijkhervatting omvat beproefde 
oplossingen voor voorbereiding en 
veiligheid binnen de praktijk, im-
plementatie van nieuwe onder-
houdsprotocollen en patiëntcom-
municatie.
Daarnaast heeft Henry Schein het 
covid-19-crisis gerelateerde Resource 
Center opgezet met checklists voor 
het onderhoud van apparatuur en 
praktijkhygiëne. Bij het center vindt 
u ook informatie over persoonlijke 
beschermingsmiddelen, desinfec-
tie en apparatuur voor hygiëne en 
sterilisatie. 
Om tandheelkundige praktijken 
zo goed mogelijk te ondersteunen 
bij het opstarten van de mondzorg, 
heeft Henry Schein verder een  
Recovery Pricing Plan  ontwik-
keld met aanbiedingen van part-
ners. Ook zijn er  leasingprogram-
ma’s  uitgewerkt voor de aankoop 
van apparatuur, die tandheelkun-
dige praktijken de flexibiliteit geven 
om pas later te betalen. 
Het nieuwste Solutions Magazine van 
de onderneming gaat over tand-
heelkunde en de pandemie met ac-

Afgelopen maand was ik met een 
groep jonge collega’s bij de cursus 
van Eelco Hakman. Als begeleider 
was het voor mij de tweede keer 
dat ik deze tweedaagse bijwoonde. 
Of ik me daardoor verveeld heb? Ab-
soluut niet. Hoewel het menselijk is 
om ‘uit te checken’ wanneer je be-
kende dingen nog een keer hoort, 
is herhaling eigenlijk juist extreem 
waardevol. Ten eerste onthoud je 
lang niet altijd alles wat er wordt 
gezegd. Zo zegt men dat je slechts 
10% onthoudt van wat je hoort, 20% 
van wat je leest en 30% van wat je 
ziet. Nu kan je deze percentages 
weliswaar nog verder ophogen door 
bijvoorbeeld actief handmatig aan-
tekeningen te maken – waardoor 
informatie beter in je onderbewust-
zijn wordt opgeslagen – maar een 
deel vergeten zal je altijd. Kortom, 
een regelmatige opfrisser kan abso-
luut geen kwaad.
Bovendien: gedacht is nog niet ge-
zegd. Gezegd is nog niet gehoord. 
Gehoord is nog niet begrepen. Be-
grepen is nog niet geaccepteerd en 
geaccepteerd is nog niet uitgevoerd. 
Zo beschouwd lijkt communicatie 
een wetenschap op zichzelf te zijn. 
Persoonlijk vind ik herhaling al-
tijd fijn, omdat je de tweede keer 
altijd andere dingen hoort dan de 
eerste keer. Logisch ook, want je 
begint niet meer vanaf nul. Vaak 
zal je merken dat er nieuwe dingen 
binnenkomen, of dat reeds bekende 
dingen op een andere manier bin-
nenkomen. Je hebt meer tijd om de-
tails te spotten, informatie op een 
andere manier te verwerken en te 
kijken hoe de docent de stof brengt. 
En welke trucjes mogelijkerwijs 
worden toepast om het publiek bij 
de les te houden.
Lesgeven is ook een hele vaardig-
heid op zich, en wel een heel waar-
devolle. The best way to learn is to teach, 
zoals Frank Oppenheimer zei. Wan-
neer je anderen iets doceert, moet je 
het onderwerp wel zodanig begrij-

Column

pen dat je het ook kan uitleggen. En 
op die manier help je niet alleen een 
ander, maar ook jezelf.
Sommigen van ons komen er tijdens 
het leven achter dat ze voorbestemd 
zijn een teacher te zijn. Een dankbare 
functie die anderen en jezelf helpt 
groeien. Anderen zijn weer typische 
creators, mensen die blij worden van 
het creëren van nieuwe dingen. En 
uiteindelijk zorgt verbinding met 
jezelf en anderen ervoor dat we 
gelukkige momenten kunnen be-
leven.
Over geluk gesproken, volgens Mar-
tin Seligman, psycholoog, zijn er 
drie niveaus van happiness. Allereerst 
is daar de korte termijn pleasure van 
een goed etentje, een leuk feestje of 
gewoon een leuk dagje uit. Zit je op 
midterm engagement, dan kan je je 
heel gelukkig voelen van een pro-
ject of uitdaging waarbij je in een 
flow state verkeert. Het niveau wat 
uiteindelijk tot je ultimate fulfillment 
zal leiden is long-term meaning & pur-
pose, waarbij je min of meer in de rol 
stapt waarvoor je hier op aarde bent.
Hoe weet je op welk geluksniveau 
je zit? Bekijk eens de documentaire 
I Am Not Your Guru van motivational 
speaker Tony Robbins op Netflix. 
Wellicht dat het een heel nieuwe 
wereld voor je opent. En ja, ook Tony 
maakt veel gebruik van herhaling.

Stephan Tjiook is internationaal auteur, 
spreker, ondernemer, investeerder en tand-
arts. Als founder van DNTSTRY en Cele-
brate Forex helpt hij mensen onder meer 
naar financiële vrijheid. Meer info? Neem 
dan een kijkje op celebrateforex.com. 

Henry Schein Dental ondersteunt bij veilige 
praktijkhervatting in de mondzorg

tuele onderwerpen over onder meer 
luchtzuivering, persoonlijke be-
schermingsmiddelen en innovaties.
Een belangrijke oplossing uit het 
nieuwe programma is het lucht-
sterilisatiesysteem van Radic8, 
waarmee bepaalde virussen en bac-
teriën worden geneutraliseerd. Het 
systeem neutraliseert ook gassen en 
kwikdampen. De technologie is ge-
baseerd op een tweefasenproces: fil-
tratie gevolgd door sterilisatie. Het 
concept van Radic8 ViruskillerTM 

ontstond in 2004 na de SARS-epide-
mie om in de lucht zwevende virus-
sen aan te pakken en is sindsdien 
voortdurend verder ontwikkeld. De 
gepatenteerde technologie is de 
afgelopen jaren getest op verschil-
lende virussen, waaronder het co-
ronavirus DF2, het adenovirus, het 
influenzavirus en het poliovirus. 

Meer informatie vindt u op 
www.henryschein.nl. 

De rubriek Industrie komt tot stand in samenwerking met de tandheelkundige industrie.

Stephan Tjiook

De kracht van herhaling

21 RESPONDENTEN

De overheid verleent mondzorgprofessionals  
in het coronatijdperk voldoende steun.

48% 
EENS52%

ONEENS

In de afgelopen maanden kondigde de overheid diverse regelingen aan om 
ondernemers tegemoet te komen in hun lasten. De voorwaarden zijn in de afge-
lopen maanden meermaals gewijzigd. Uit onze Stemming van afgelopen maand 
kwam een verdeeld beeld naar voren. Ongeveer de helft van de mensen die op 
de poll heeft gestemd, vindt het steunpakket van de overheid effectief voor 
mondzorgprofessionals terwijl de andere helft vindt dat het beter had gekund. 
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https://eu.dental-tribune.com/news/anti-inflammatory-coatings-may-reduce-complications-after-dental-implant-surgery/
https://www.henryschein.nl/dentaal/hygiene/onderhoud-apparatuur.aspx?sc_lang=nl-nl&hssc=1
https://www.henryschein.nl/dentaal/hygiene/praktische-informatie.aspx?sc_lang=nl-nl&hssc=1
https://www.henryschein.nl/dentaal/hygiene/persoonlijke-beschermingsmaterialen.aspx?sc_lang=nl-nl&hssc=1
https://www.henryschein.nl/dentaal/hygiene/persoonlijke-beschermingsmaterialen.aspx?sc_lang=nl-nl&hssc=1
https://www.henryschein.nl/dentaal/hygiene/persoonlijke-beschermingsmaterialen.aspx?sc_lang=nl-nl&hssc=1
https://www.henryschein.nl/dentaal/hygiene/apparatuur-hygiene.aspx?sc_lang=nl-nl&hssc=1
https://www.henryschein.nl/dentaal/hygiene/apparatuur-hygiene.aspx?sc_lang=nl-nl&hssc=1
https://www.henryschein.nl/dentaal/recovery-pricing-plan.aspx?sc_lang=nl-nl&hssc=1
https://www.henryschein.nl/dentaal/henry-schein/financial-services.aspx?sc_lang=nl-nl&hssc=1&id=3
https://www.henryschein.nl/dentaal/henry-schein/financial-services.aspx?sc_lang=nl-nl&hssc=1&id=3
https://henryschein.cld.bz/Solutions-Magazine-Nr-6
http://celebrateforex.com
https://www.henryschein.nl/dentaal/equipment/radic8.aspx?sc_lang=nl-nl&hssc=1
https://www.henryschein.nl/dentaal/equipment/radic8.aspx?sc_lang=nl-nl&hssc=1
http://www.henryschein.nl
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3MSM Health Care Academy

Learn today, 
practice 
tomorrow

Ruim 1.400 
collega’s 

gingen u voor

Alwin van Daelen Wiebe Derksen Marta Ilik Bart Beekmans

Datum Locatie Type Prijs

Zaterdag 
19 september 2020

Sint-
Michielsgestel

Multilayering 
techniek Anterior € 495,-

Vrijdag 
2 oktober 2020 Dalfsen Smart Esthetics in 

het front € 495,-

Zaterdag 
3 oktober 2020 Dalfsen Gebitsslijtage met 

composiet € 495,-

Vrijdag & Zaterdag 
30 & 31 oktober 2020* Tilburg Success Simplified - 

Indirect restaureren € 950,-

Vrijdag 
27 november 2020 Delft, 3M Multilayering 

techniek Anterior € 495,-

Vrijdag 
29 januari 2021 Vinkeveen Smart Esthetics in 

het front € 495,-

Zaterdag 
30 januari 2021 Vinkeveen Gebitsslijtage met 

composiet € 495,-

* 2-daagse cursus

Meer informatie en inschrijven? 3M.nl/OralCare/Academy

Een investering in educatie is een investering 
in uw patiënt. Voor het negende cursusjaar 
op rij helpen toonaangevende cursusleiders 
u de kwaliteit van uw werk te verhogen. De 
interactieve en praktische workshops vinden 
plaats in een informele sfeer op verschillende 
data en locaties en helpen u stap voor stap 
esthetische resultaten te bereiken bij al uw 
procedures.

U kunt de volgende dag aan de slag met de 
gepresenteerde technieken en ook na de 
workshops blijft de unieke mogelijkheid bestaan 
via een interactief platform in contact te blijven 
met de sprekers en mede‑cursisten.

Kies uit multilayering, slijtage en smart esthetics 
workshops voor directe composietrestauraties en 
een 2‑daagse workshop met volledige stap‑voor‑
stap procedures voor indirecte restauraties.

Create Your Own Style 
Hands-on workshops 2020

3M Nederland B.V.
3M Oral Care
3M.nl/OralCare
infodental.nl@mmm.com
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NIEUW: 
ICX-Cericx  
healing  
abutments en 
afdrukstiften
De nieuwe, goudgekleurde ICX-
Cericx healing abutments zijn in 
verschillende gingivahoogten be-
schikbaar. Deze serie is speciaal 
ontwikkeld voor de ICX-Cericx zir-
konium abutments en de ICX-Cericx 
kleefbasis abutments, maar kunnen 
ook in andere situaties succesvol 
toegepast worden. Met behulp van 
deze nieuwe abutments is een op-
timale aansluiting van de gingiva, 
als voorbereiding op het plaatsen 
van het definitieve abutment met 
kroon, gegarandeerd. 
Het is raadzaam om bij de vervan-
ging van het healing abutment door 
een normaal abutment drie tot vijf 
minuten te wachten. Als de gingiva 
namelijk niet genoeg ruimte heeft 
en druk uitoefent op het abutment, 
wordt na verloop van tijd de ver-
binding losser en gaat de belasting 
over de schroef en niet meer over de 
conus met alle mogelijke gevolgen 
van dien. 
De geometrie van deze nieuwe serie 
is zodanig ontworpen dat de rand 
van het abutment niet op de gingiva 
drukt en ook na lange tijd stevig op 
het implantaat blijft zitten. 

Kijk voor meer informatie op 
www.icx-implants.nl. 

Nieuwe app die Septodont-
productdozen laat spreken
Septodont onthult een nieuwe mo-
biele app die werd ontworpen voor 
tandheelkundige professionals: de 
Companion-app. Deze toepassing 
(beschikbaar via Apple Store en 
Google Play Store) bezorgt u door 
verpakkingsherkenning en virtual 
reality een verbeterde ervaring met 
Septodont-producten en -diensten.
Na het downloaden van de app 
wordt de gebruiker uitgenodigd om 
met de camera van zijn telefoon of 
tablet een Septodont-productdoos te 
scannen. Er komt geen barcode aan 
te pas: de app herkent het product 
meteen op basis van de verpakking.
Daarna begint uw ervaring: alle ge-
relateerde informatie wordt op het 
scherm weergegeven. U kunt er 
onder andere video’s met gebruiks-
aanwijzingen, klinische casussen 
en getuigenissen van collega’s vin-
den. Een extra toevoeging is de mo-

gelijkheid om uw favoriete product 
rechtstreeks bij een bekende dealer 
te bestellen.
Heeft u een specifieke vraag over 
een product of klinische kwestie? 
Tik gewoon het e-mailicoontje aan 
om contact op te nemen met het 
Septodont-team.
“Als leider in de sector van pijnbe-
strijding en biomaterialen lanceert 
Septodont met trots een zeer inno-
vatieve digitale tool om tandheel-
kundige professionals te ondersteu-
nen,” zegt Jérôme Haas, Director  
of Corporate Marketing. “Omdat 
wij maar al te goed beseffen dat  
er op elk moment van de dag be-
hoefte aan informatie is, geeft de 
Septodont Companion-app u altijd 
en overal de beste ondersteuning.”

Meer informatie vindt u op 
www.septodont.nl.  

Straumann® DenToGo™: virtuele 
zorg van de behandeling

Met DenToGo brengt Straumann 
een van ’s werelds eerste mobiele 
dentale monitoringoplossingen uit 
om behandelresultaten op afstand 
te beoordelen. Mondhygiëne is bij 
elke behandeling zeer belangrijk. 
U kunt met de geavanceerde arti-
ficial-intelligencetechnologie van 
DenToGo op ruim 180 ‘punten’ de 
mondgezondheid van uw patiënten 
monitoren. Uw patiënt scant het 
gebit comfortabel thuis en u kunt 
de scans online evalueren en direct 
feedback geven. Zo kan u: 
• bij een implantaatbehandeling de 

conditie van de weefsels rondom 
het implantaat controleren; 

• zichtbare cariës en tandverkleu-
ringen signaleren;

• advies geven over de gebitsver-
zorging; 

• de vorderingen van een behan-
deling met clear aligners beoor-
delen;

• virtuele voorlichting en nazorg 
van de behandeling bieden. 

De patiënt is met de DenToGo-app 
actief betrokken bij de behandeling 
en werkt samen met u toe naar 
het gewenste behandelresultaat.  
E-consultancy en digitalisering 
hebben een grote vlucht genomen 
in de tandheelkundige zorg. Hoe 
willen u en uw team de digitale 
zorg in uw praktijk optimaliseren? 
Straumann Group biedt oplossin-
gen op het gebied van intraorale 
scanning, milling en printing. De 
technologieën bieden naast de ef-
ficiënte, gebruikelijke behandelme-
thoden ook voordelen op het gebied 
van infectiepreventie voor uw team 
en uw patiënten. 

Meer weten over DenToGo? 
Kijk op www.straumann.nl. 

Opalescence blekende tandpasta’s: milde formule 
voor gezonde mond en stralend witte glimlach 
Hoe houden uw patiënten hun 
nieuwe, stralende glimlach na een 
bleekbehandeling? Is het gebit van 
uw patiënten eenmaal mooi wit, 
dan willen ze natuurlijk dat dit zo 
blijft. Opalescence™ blekende tand-
pasta’s vormen een perfecte aanvul-
ling op de bewezen kwaliteit van de 
Opalescence-bleekproducten van 

Ultradent Products. Ze zijn mild 
genoeg om elke dag te gebruiken, 
helpen tandbederf te voorkomen 
en zorgen voor een stralend witte 
glimlach.
Doordat deze tandpasta’s een hoog 
fluoridegehalte hebben zorgen ze 
voor een goede mondgezondheid. 
De lage slijtwaarde biedt een maxi-
male bescherming van glazuur, 
dentine en restauraties, terwijl de 
unieke mix van drie soorten silica 
oppervlakkige vlekken actief verwij-
dert. Daarnaast helpt de natrium-
fluoride in de tandpasta’s bij het 
verminderen van cariës en het ver-
sterken van het glazuur. De variant 
voor gevoelige tanden (Sensitivity 
Relief ) bevat bovendien 5% kalium-
nitraat dat overgevoeligheid helpt 
te verminderen. 
Opalescence-tandpasta’s zijn ge-

zoet met xylitol, waardoor tand-
bederf minder kans krijgt. Dankzij 
de combinatie van drie soorten 
exotische munt hebben Opales-
cence-tandpasta’s een aangenaam 
frisse en lekkere smaak.

Meer weten? 
Kijk op www.ultradent.com. 

http://www.icx-implants.nl
http://www.septodont.nl
http://www.straumann.nl
http://www.ultradent.com
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1.  Het juiste antwoord is b. 
Om overbelasting te voorkomen, streven we bij implantaten naar licht 
occlusale contactpunten. Bovendien reduceren we de afmeting van het 
occlusale vlak in vestibulolinguale richting (premolarisatie) en model-
leren we vlakkere knobbelhellingen bij natuurlijke gebitselementen. Dit 
alles om ongunstige horizontale (niet-axiale) krachten zo veel mogelijk 
te vermijden.

 
2.  Het juiste antwoord is a.  

Bij mucositis vindt geen botafbraak plaats en beperkt de ontsteking 
zich tot het epitheel en het bindweefsel. Bij peri-implantitis is er wel 
botafbraak. Bij vrijliggende windingen van het implantaat treedt na 
de uitvoering van het behandelprotocol wel gedeeltelijke maar nooit 
volledige osseore-integratie op.

Deze quizvragen zijn afkomstig uit het naslagwerk Nazorg bij implantaten 
(AccreDidact, 2014).

Quiz Antwoorden

Column
Erik Ranzijn

Het was maandagochtend en na 
een periode van regen leek de zomer 
zich definitief gevestigd te hebben. 
De zon scheen tussen de bescheiden 
wolken door. Wolken die nu eens 
niet een grauwe deken over de stad 
legden en het humeur van mens en 
dier op dezelfde wijze kleurden. Op 
een hoge boomtak floot een merel 
dat het een lieve lust was. Hij maak-
te aan de andere merelmannen in 
de omgeving duidelijk dat ze maar 
beter ergens anders konden gaan 
zingen en hoopte op zijn minst één 
merelmevrouw te imponeren. Zo’n 
zomerse dag maakt vaak iets on-
rustigs in mij los. Ik doel dan niet 
op vergelijkbare drijfveren als de 
zojuist besproken vogel. Mooi weer 
is in ons land vaak een schaars goed 
en ik wil ervan genieten voor het 
voorbij is. Vóór je het weet zijn de 
septemberregens of de november-
stormen weer dagelijkse kost.
Onder het motto “werken kan altijd 
nog” besloot ik de ochtend te beste-
den aan een bezoek aan de Noorder-
markt, waar voor het eerst in lange 
tijd weer een soort rommelmarkt 
gehouden werd. Zonder naar iets 
specifieks op zoek te zijn schuifel-
de ik tussen kraampje door, hoewel 
niet elke koopman over een kraam 
beschikte. Een grote, bolle man 
had een oranje dekzeil uitgespreid 
en daarop een lading tweedehands 
textiel gestort, zonder enige struc-
tuur. “Uitsoeke!! Alles één euro!!,” 
brulde hij uitnodigend. Een kleine 
man, die eruitzag alsof hij de vo-
rige week zijn gehele outfit daar 
gekocht had, zei dat hij voor één 

Wisselen

euro best die hele partij mee wilde 
nemen. “As je bijdehand gaat doen, 
ken je net zo goed doorlope!,” riep 
hij net zo luid als zijn vorige mar-
ketingtekst en joeg zijn potentiële 
topklant weg. Even moest ik weer 
aan de merel denken.
Iets verderop onderwierp een jonge-
man een racefiets aan een kritisch 
onderzoek. De fiets stamde zeker uit 
de 70’er jaren van de vorige eeuw. 
Ik herkende het soort koplamp op 
het voorspatbord dat ik toen ook op 
mijn fiets had. “Zo goed als nieuw, 
jongen,” sprak de koopman op ver-
trouwelijke toon. “Hij is van een 
oud vrouwtje geweest dat er alleen 
op zondag mee naar de kerk ging.”
Op de hoek van de markt is een kof-
fiehuis dat bekendstaat om zijn lek-
kere appelgebak. Ik nam plaats op 
het terras aan een klein en wankel 
tafeltje en vouwde de meegebrach-
te ochtendkrant open. Het lukt me 
echter niet goed me te concentre-
ren, want recht tegenover het ter-
ras zat een accordeonist luid en vol 
overgave te spelen. Voor zich had 
hij een hoed gezet waarin voorbij-
gangers af en toe wat geld wierpen. 
Het leek of óók hij zijn kleding bij 

de bolle verkoper had gekocht, maar 
op basis van zijn uiterlijk, gecombi-
neerd met de muziekkeuze, was het 
aannemelijker dat hij ergens uit de 
Balkan kwam. In zijn spel wisselden 
de klaaglijke en blije klanken elkaar 
moeiteloos af.
Aan het tafeltje naast mij zat een 
moeder met een dochtertje van een 
jaar of 6. Het meisje had een prach-
tige jurk aan met allemaal glitters 
en een diadeem op met “echte” di-
amanten. “Ik ben jarig en nu gaan 
we taart eten en vanmiddag komen 
opa en oma en vanavond gaan we 
met papa en opa en oma en mama 
pannenkoeken eten in een restau-
rant.” Hierna lachte ze mij toe, en 
ik zag dat ze boven en onder haar 
tanden miste, heel schattig. Ik be-
sloot dat het mooi was geweest en 
dat ik aan het werk moest. Ik vroeg 
om de rekening.
“Mag ik die meneer een centje ge-
ven?” en met wat muntjes in haar 
knuistje huppelde ze naar de muzi-
kant. Even bleef ze voor hem staan 
kijken, maakte toen een klein ron-
dedansje, ze was per slot van reke-
ning jarig, en gooide toen haar geld 
in de hoed. De accordeonist bedank-
te haar met een brede lach en ik zag 
dat hij zo goed als tandeloos was, 
met hier en daar een restje van wat 
ooit een gebit was.
Het meisje danste terug, klom in de 
stoel naast haar moeder en zei: “die 
meneer is ook aan het wisselen.” De 
serveerster kwam met mijn wissel-
geld. Ik besloot dát aan de muzikant 
te geven.

Erik Ranzijn is psycholoog en oprichter 
van Roovos Organisatieontwikkeling. Hij 
traint en begeleidt tandartsen en tandarts-
praktijken op het gebied van organisatie 
en professionalisering. Ook is hij voorzitter 
van de sectie Integrale Tandheelkunde van 
ACTA. Contact: erik@roovos.nl. 

Elysee Dental introduceert TrioClear®;  
een uniek driestaps alignersysteem
Na een goede samenwerking in 
de afgelopen twee jaren met Align 
Technology introduceert Elysee 
Dental nu met TrioClear een eigen 
innovatief alignersysteem. Trio-
Clear heeft bestaande systemen 
verder ontwikkeld en bereikt uit-
stekende klinische resultaten voor 
zeer toegankelijke prijzen. Voorde-
len voor uw praktijk zijn bijvoor-
beeld het boeken van voorspelbare 
en veilige resultaten, een kortere, 
winstgevende behandeltijd en de 
ondersteuning en service waar u 

van profiteert met TrioClear. Voor 
uw patiënten betekent het unieke 
driestaps alignersysteem dat het 
hygiënischer is, veilig om te gebrui-
ken tijdens (sport)activiteiten en 
comfortabel en bijna niet-zichtbaar 
is. Iedere oplossing is daarnaast op 
maat gemaakt voor uw patiënt.
Met het gebruik van clear aligners 
zijn mooie, esthetische, functionele 
en tegelijkertijd minimaal invasieve 
behandelingen mogelijk. Tandarts-
praktijken voegen het gebruik van 
clear aligners daarom steeds vaker 

aan hun behandelplan toe. Ook de 
vraag van patiënten naar deze es-
thetische manier van behandelen is 
de laatste jaren enorm toegenomen.
Bezoek voor meer informatie over 
TrioClear www.elysee-dental.nl. 

Intraossaal verdoven:  
de nieuwe standaard  
in anesthesie
De meeste tandartsen gebruiken 
voor hun verdovingen de klassieke  
technieken: mandibulair blok, in-
filtratieanesthesie of intraligamen-
taire anesthesie. Deze technieken 
hebben hun specifieke voor- en 
nadelen. Daarnaast is er echter ook 
de intraossale verdovingstechniek. 
Wij zijn ervan overtuigd dat dit dé 
nieuwe standaard in anesthesie is.
Bij intraossale anesthesie wordt 
zo dicht mogelijk bij de apex ge-
injecteerd, in het midden van het 
spongieuze botweefsel, waardoor 
de effectiviteit van de verdoving 
beduidend hoger is dan bij andere 
technieken. Aangezien het anesthe-
ticum in het spongieuze botweefsel 
wordt gespoten, werkt de verdoving 
onmiddellijk en kan er direct be-
handeld worden.  
Verdoven met deze techniek kan 
niet met de traditionele spuit, om-
dat men door de cortex heen moet, 
maar met de QuickSleeper. Dit is 
een apparaat dat elektronisch ge-
stuurde injectiesnelheid combi-
neert met het gebruik van de in-
traossale verdovingstechniek (de 

naald roteert door de cortex heen). 
Dit leidt tot een pijnloze verdoving 
die nagenoeg altijd zit. Ondertus-
sen zijn er meer dan 350 innovatie-
ve tandartspraktijken in Nederland 
die met een QuickSleeper werken. 

Meer informatie vindt u op 
www.straightdental.com. 
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ADVERTENTIE

‘s Werelds nummer 1   Waterflosser merk

Waterpik® heeft meer dan 70 onafhankelijke onderzoeken met duizenden patiënten 
die de voordelen, veiligheid en doeltreffendheid aantonen.

DE WETENSCHAP IS DUIDELIJK

Schrijf je in voor een educatieve sessie:
www.waterpik.nl/professioneel/lunch-learn

Tandartsstoel in martelkamer   
De politie heeft in een loods in het 
Brabantse grensplaatsje Wouwse 
Plantage een aantal zeecontainers 
gevonden die ingericht waren als 
martelkamer. De containers waren 
afgetimmerd met geluiddichte platen 
en isolerende folie. In een van de 
containers stond een tandartsstoel, 
inclusief riemen aan de armleuning 
en voetensteun. Naast de stoel vond 
de politie een aantal tassen met 
daarin gereedschappen zoals scalpels 
en tangen, maar ook een snoeischaar 
en takkenzaag. Nederlandse en 
Franse opsporingsdiensten brachten 
eerder al de ontmanteling van een 
versleuteld telefoonnetwerk van het 
bedrijf EncroChat naar buiten. Hier
door kon de politie live meelezen 
met berichten die criminelen onder
ling naar elkaar stuurden. In de 
berichten werden foto’s verstuurd 
van de containers in de loods. De 
politie kon op deze manier een link 
leggen en de loods onder permanent 
cameratoezicht plaatsen. Toen de 
containers nagenoeg klaar waren, 
heeft de politie ingegrepen.
(BRON: WWW.OM.NL, 07-07-2020) 

Beestachtig grappig 
Dat honden snel dingen kunnen 
leren is menig hondeneigenaar niet 
onbekend. Zo had Milo, de JackAPoo 
(mix van een Jack Russel en Miniature 
Poodle) van eigenaar Stacie Owen 
uit Wales, geleerd hoe hij kasten en 
schuiven kon openen. Milo staat erom 
bekend om tijdens elke wandeling wel 
iets te zoeken en dit mee naar huis te 
nemen. Maar dat hij ook in huis een 
zoektocht organiseerde had Owen 
niet bedacht. Toen het wel erg stil 
was in de slaapkamer ging Owen toch 
maar een kijkje nemen. Daar zat Milo, 
breed glimlachend met het kunstgebit 
dat hij gevonden had in zijn bek. Het 
leverde beelden op die menig kijker 
aan het lachen heeft gemaakt. 
(BRON: METROTIME.BE, 29-06-2020) 

FOTO: 123RF/OLGA KUZYK

Neptanden-gate 
De 26jarige Dave Roelvink, dj, model 
en mediapersoonlijkheid, kwam al 
eerder in het nieuws vanwege een 
autoongeluk met een Lamborghi
ni. Onlangs behaalde de zoon van 
Dries Roelvink weer het nieuws, 
ditmaal vanwege zijn nieuwe gebit. 
Net als zijn broer Donny heeft Dave 
sinds kort facings. Hij is hiervoor 
naar Turkije gevlogen omdat de 
behandeling daar goedkoper is dan 
in Nederland. Zoals te zien op zijn 
post op Instagram heeft Roelvink nu 
een set hagelwitte tanden. Na zijn 
behandeling in Turkije is hij twee 
weken in quarantaine geweest in 
Nederland. Zijn nieuwe gebit zorgde 
voor flink wat commotie, omdat hij 
zijn gezonde tanden voor een groot 
deel heeft laten afslijpen. Roelvink 
zegt de ophef wel te snappen, maar 
het allerbelangrijkste vindt hij dat hij 
er zelf gelukkig mee is. “Ik vind het 
echt heel mooi geworden en ben er 
zelf ontzettend blij mee.”
(BRON: RTL BOULEVARD, 03-07-2020)

Kunstgebit uit de grond  
Bezoekers van begraafplaats Essenhof 
in Dordrecht hebben stoffelijke resten 
gevonden. Bij de nieuwe pluktuin op 
de begraafplaats zag een stel een 
kunstgebit uit de grond steken. In de 
buurt van het kunstgebit zagen zij ook 
kleine botten liggen. De resten waren 
door hevige regen bloot komen te 
liggen. Medewerkers van de begraaf
plaats hebben de stoffelijke resten 
inmiddels opgeruimd. Igle Weidenaar, 
stafmedewerker van Essenhof, vindt 
de kwestie “erg vervelend”. Het zand 
dat bij de nieuwe pluktuin is gebruikt, 
is afkomstig van graven die geruimd 
zijn. Het kunstgebit is hier hoogst
waarschijnlijk over het hoofd gezien 
en zo in de nieuwe tuin beland.  
(BRON: AD.NL, 02-07-2020) 

Nieuwsflits
The Orthodontic Mini-implant Clinical 
Handbook biedt een grondig herziene 
en uitgebreide update van de theo-
retische en praktische aspecten van 
het gebruik van mini-implantaten in 
de orthodontische praktijk. Met een 
praktische stapsgewijze aanpak van 
honderden klinische beelden laat het 
boek bijgewerkte klinische technieken 
en nieuwe klinische gevallen zien. 
Daarbij komen alle onderwerpen aan 
bod die van belang zijn bij het gebruik 
van mini-implantaten. Deze herziene 
versie bevat ook een nieuw hoofdstuk 
over mini-implantaat verankerde 
maxillaire expansie.
The Orthodontic Mini-implant Clinical Hand-

BOEK 
VAN DE
MAAND

Uitgebreid naslagwerk  
over mini-implantaten  
voor orthodontie

The Orthodontic  
Mini-implant Clinical 
Handbook

book is een essentieel naslagwerk voor 
orthodontisten, MKA-chirurgen, tand - 
artsen en iedereen die geïnteresseerd 
is in mini-implantaat skeletveranke-
ring.

Shanné Francisca, boekverkoper 
tandheelkunde bij Geneeskundeboek.nl

Richard Cousley | ISBN: 9781119509752 | 
Hardcover | 344 pagina’s | Engels 

Prijs: van € 139,00 voor € 129,00 
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Hygga Flow
Agendaplanning anno nu.

Hygga Flow is een agendaplanningssysteem waarin resources flexibel ingezet 
worden om de patiëntbeleving prioriteit te geven. 

De basisgedachte achter deze planningssoftware is dat je behandelingen (wanneer 
medisch mogelijk) in één patiëntenbezoek afmaakt. Caviteiten die tijdens een 
controle aan het licht komen worden dus direct behandeld. Als de mondhygiëniste 
nodig is, wordt ze met een druk op de knop opgeroepen. 

Op basis van artificial intelligence weet het systeem hoeveel patiënten er op 
een dag behandeld kunnen worden en gedurende de dag worden tandartsen, 
mondhygiënisten en assistenten door Hygga Flow naar de juiste behandelkamers 
gestuurd.

dan is Hygga Flow iets voor jou

wil je alle tijd nemen voor je patiënten?
wil je nooit meer uitlopen?
en ondertussen meer patiënten behandelen?
heeft je praktijk meer dan 4 kamers?

Bezoek onze stand (C101) tijdens Dental Expo om Hygga Flow live in de praktijk aan het werk te zien. 
� 020 22 99 0 99 � info@straightdental.com � straightdental.com/hygga
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