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Tijdens de opleiding tandheelkunde kwam 
de parodontologie niet direct op mij over 
als het meest spannende onderdeel. Mijn 
enthousiasme werd gewekt door een 
combinatie van praktijkwerkzaamheden 
op het Rijswijkseplein in Den Haag, waar 
destijds nog een dependance van de ACTA 
bestond, en het Paro keuze-onderwijs. Daar 
kwamen veel patiënten binnen met paro-
dontale problemen. De etiologie varieerde 
nogal. De eerste kaakoverzichtsfoto die ik 
daar vervaardigde toonde een geïmpac-
teerde kogel naast een verstandskies. 
Om geïnteresseerd te raken in de parodon-
tologie is een dergelijk praktijkvoorbeeld 
meer bestemd voor de kaakchirurgie, maar 
die twee hebben zeker raakvlakken.

> Snuffelstage
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De stap om de opleiding tot Parodon-
toloog NVvP te starten kwam vooral 
voort uit de gecompliceerdheid van het 
paroprotocol opzetten in de algemene 
praktijk waar ik werkzaam was. Daarnaast 
ondervond ik ontbrekende kennis van 
het parodontium tijdens het volgen van 
cursussen implantologie. 
Als parodontoloog in een verwijspraktijk 
werkzaam zijn betekent dat er veel tijd 
beschikbaar is om met de patiënten te 
praten. Vaak is dat misschien nog wel 
belangrijker dan actieve behandeling. 
Parodontale en implantologische chirurgie 
geven het nodige werkplezier, maar de 
voldoening krijg je als je goede lange- 
termijnresultaten ziet, waarbij een hoog 

niveau zelfzorg van 
doorslaggevend 
belang is. 
De combinatie van 
klinische handelingen 
en tevreden patiënten 
biedt verwijzers en 
tandartsen in 
opleiding, die 
regelmatig bij mij 
een zogenaamde snuffelstage lopen, een 
enorme eyeopener. Wellicht dat dergelijke 
ontmoetingen kunnen leiden tot het 
voorkomen van een tekort aan paro-
dontologen. 
Bezoek zeker ook EuroPerio9, dat 
volgend jaar van 20-23 juni in Amsterdam 
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PARODONTOLOGIE EN IMPLANTOLOGIE

>  Lancering ‘MondMaatje’ app
Binnen niet al te lange tijd wordt er een 
nieuwe patiënten app gelanceerd met de 
naam “MondMaatje” en is beschikbaar voor 
Android, Apple en Windows.  De naam 
zegt het eigenlijk al. De app is bedoeld om 
samen met de dental professional patiënten 
te helpen in de uitvoering van de dagelijkse 
mondhygiëne met als doel deze op een nog 
hoger niveau te brengen en zodoende 
optimaal behandelresultaat te verkrijgen.  
Als het ware wordt de zorgplicht vanuit de 
praktijk verlengd tot aan de patiënt thuis. 
De app is ontwikkeld door de parodon-
tologen van de Parodontologie Praktijk 
Friesland door de constatering dat er nog 
ruimte is voor verbetering in de dagelijkse 
mondhygiëne bij patiënten. Een belangrijke 
bevinding is dat de patiënt thuis de gegeven 
instructies niet meer helder voor de geest 
heeft. Wat zou het mooi zijn dat de patiënt 
de instructies nog eens in de vorm van een 
animatie op zijn smartphone of tablet kan 
terugzien. De patiënt vergeet soms waar 
welk interdentale hulpmiddel dient te 
worden gebruikt. Het zal een grote meer-

gehouden wordt. Een unieke gelegenheid om in 
eigen land volledig geüpdate te worden over alle 
aspecten van de parodontologie. •
Edwin ZEubring

waarde hebben 
wanneer de patiënt 
thuis terug kan zien 
welk hulpmiddel op 
de juiste postitie ge-
bruikt wordt en ook 
hoe deze gebruikt 
dient te worden. 

Wanneer de geïnstrueerde hulpmiddelen 
op en versleten zijn, komt het wel eens 
voor dat men niet meer weet welk merk 
of maat er gekocht dient te worden, of dat 
ze lastig te verkrijgen zijn. Het gevolg is dat 
het er soms bij blijft om nieuwe spullen 
aan te schaffen of dat men niet de juiste 
hulpmiddelen of maten aanschaft met als 
gevolg dat de behandeling minder effectief 
is dan mogelijk zou kunnen zijn. Wat zou 
het mooi zijn als de patiënt thuis kan zien 
welke hulpmiddelen geadviseerd zijn door 
de mondhygiëniste of tandarts en dat deze 
hulpmiddelen makkelijk verkrijgbaar zijn. 
Op al deze vragen, en meer, is in de app 
een antwoord te vinden. De app wordt dus 
volledig individueel op de patiënt aange-

past. Daarbij is er ook een individuele poetsti-
mer aanwezig, welke de patiënt begeleid in het 
gestructureerd uitvoeren van het tandenpoetsen 
en in de volgorde zoals de tandarts of mond-
hygiëniste met de patiënt heeft afgesproken. 
Individueel betekent ook echt individueel. Dat 
houdt in dat, indien de patiënt zes tanden heeft, 
er in de app ook daadwerkelijk zes tanden staan. 
Of wanneer er een implantaat geplaatst is wordt 
dit ook weergegeven (implantaatpaspoort).
De hierboven genoemde zaken zijn een greep 
uit de diverse mogelijkheden welke de app biedt. 
De ontwikkeling is bijna klaar en de lancering is 
aanstaande. Wij, de parodontologen van de 
Parodontologie Praktijk Friesland, zijn op zoek 
naar 50 enthousiaste mondhygiënistes of 
tandartsen welke klaar zijn voor, of geïnteres-
seerd zijn in, de digitale toekomst en die samen 
met ons en de patiënten als eerste proef willen 
draaien met dit eenvoudig te gebruiken 
“MondMaatje” systeem. 
Aanmelden kan per mail: info@mondmaatje.nl of 
telefonisch op : 058-2160517 •
MEllE VrooM En lodEwijk gründEMann

Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

>  2nd International Symposium Regeneration and Esthetics (Bern) 
2nd International Symposium Regene-
ration and Esthetics in Periodontology and 
Implant Dentistry. (Bern, Zwitserland) 
18-19 november 2016.
Georganiseerd door Prof. Daniel Buser 
and Prof. Anton Sculean

Na een lange reis (file!) kwamen we 
woensdagvond aan in Bern, voor een 
3-daags, met Zwitserse precisie georgani-
seerd, symposium. Op de eerste dag hadden 
we ons enige tijd gegund voor een stukje 
ontspanning door inspanning. 
Wat een fantastisch fietsgebied! Echt een 
aanrader om naar Bern te gaan voor een 
cursus en dat te combineren met een 
stevige fietstocht! Daarna bestond de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een 
workshop of een videosessie over diverse 
topics variërend van implantologie tot 
(regeneratieve) parodontologie en 
esthetische plastische chirurgie. We hebben 
een workshop gevolgd van Sculean. 

Na de introductie van de “Bernse” manier 
van recessiebedekkende chirurgie volgde het 
praktische deel. Op varkenskaken konden 
we deze techniek onder begeleiding van de 
diverse stafleden en Sculean zelf oefenen. 
Leuk was dat Sculean persoonlijk alle 
cursisten langs ging voor een praatje of om 
een aantal tips te geven. Zelf kennen we 
Sculean nog uit zijn Nijmeegse periode en 
het was dan ook geweldig om elkaar weer te 
ontmoeten! 

Er waren circa 600 deel-
nemers, met vele nationa-
liteiten, op deze tweede 
conferentie (eerste in 2013 
georganiseerd). De Neder-
landse delegatie bestond uit 
ondergetekenden. Vrijdag 
stond in het teken van 
regeneratie in de parodon-
tologie en implantologie. 
Vele topsprekers (o.a 
Bosshardt, Windisch, 

Chappuis, Cortellini, Urban, Carcuac, 
Zucchelli en Rocchietta) gaven fantastische 
presentaties! Waarbij de zaal in ongeloof 
achter bleef na de lezing van Urban, die 
liet zien wat er mogelijk is met verschil-
lende biomaterialen, niet-resorbeerbare 
membranen (“dense-PTFE”; cytoplast) en 
een geweldige manier van flapmanagement. 
Werkelijk ongelooflijke resultaten wat 
betreft de opbouw van botweefsel 
horizontaal en zelfs verticaal in de onder-
kaak. De kenners weten hoe moeilijk dat is. 
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De zaterdag stond in het teken van esthetiek in de 
parodontologie en de implantologie. Ook hier werd 
weer een blik topsprekers “open getrokken” (o.a. 
Rasperini, Jung, De Sanctis, Buser, Sculean, Jovanovic, 
von Arx en Salvi). 
Waarbij de Italianen zich toch telkens weer als de 
koningen van de esthetische parodontale 
chirurgie ontpoppen. Buser liet zien dat in geval 
van esthetische problematiek rondom implantaten 
in het grootste deel van de casussen dit terug te 
voeren was op een mal gepositioneerd implantaat. 
De oplossing was meestal het verwijderen van het 
implantaat (door het met een speciaal instrument 
uit te draaien) en daarna opnieuw te implanteren 
en te augmenteren. 
Al met al kunnen we terugkijken op een paar 
mooie en zeer leerzame congresdagen. 
Complimenten voor de organisatie, zodra de 
gelegenheid (2019) zich voordoet schrijven we ons 
onmiddellijk weer in. Gaat u met ons mee? •
daniEl oortgiEsEn en Ellart Van dE wEErdhof
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> Origineel vs copycat? 
Vanwege economische druk wordt veelal 
gebruik gemaakt van niet-originele 
abutments en schroeven binnen de 
prothetiek van de implantaten. Is dat een 
goed alternatief of is het noodzakelijk om 
originele abutments te gebruiken zoals de 
fabrikanten aangeven? Beschermen de 
fabrikanten hun eigen handel met dit advies? 
Het zeer nauwkeurig aansluiten van een 
abutment op een implantaat is erg belangrijk 
onder andere voor de volgende redenen:
1  Als een abutment optimaal aansluit zal 

de randspleet zo minimaal mogelijk zijn. 
Dit voorkomt infiltratie en accumulatie 
van bacteriën en reduceert biologische 
complicaties.

2   Het niet optimaal en maximaal passen  
van abutments kan leiden tot micro  
bewegingen met tal van prothetische 
complicaties en losraken van abutment 
schroeven.

De implantaatfabrikant kent de precieze 
toleranties van hun implantaten, abutments 
en schroeven. De toleranties zijn de 
toegestane limieten van variatie in de
dimensies van de verschillende onder-
delen. De precieze fit wordt bereikt door 
de harmonisering van deze toleranties. 
Zeer hoge precisie van de fabricage en 

continue controle van deze toleranties moet 
dan ook gewaarborgd zijn door de fabrikant. 
Omdat de implantaat fabrikant als enige 
bekend is met deze toleranties is het vrijwel 
onmogelijk om een optimale copycat te 
maken. Omdat de fabrikanten zich hiervan 
bewust zijn verlenen ze ook geen garantie 
op de verschillende onderdelen. 
De enige manier om dit te bewijzen is 
via een onafhankelijk wetenschappelijk 
onderzoek. Helaas zijn er maar beperkt 
aantal onderzoeken op dit gebied.  Eén van 
die onderzoeken is bijvoorbeeld die van 
Gigandet et al. 2014. Zij concludeerden dat 
copycat abutments afwijken qua ontwerp, 
vorm, dimensies en materiaal. Dit leidt tot 
onverwachtte mislukkingen en problemen 
bij het klinisch handelen. 

In de afgelopen jaren heb ik toch de nodige 
prothetische complicaties verwezen 
gekregen. In veel gevallen was er inderdaad 
sprake van gebruik van copycat producten. 
Bij een casus, waar de abutmentschroef 
maar bleef loskomen, had het laboratorium 
verzekerd dat er een origineel abutment was 
gebruikt maar kon geen bewijs daarvoor 
aanleveren. Op de röntgenfoto was er 
duidelijk sprake van het gebruik van de een 
copycat abutment. 

In de naaststaande casus is ook duidelijk te 
zien dat er gebruik is gemaakt van copycat 
abutments. Deze patiënt kwam naar mij 
in verband met porseleinfracturen van 
de suprastructuur. De brug was twee jaar 
oud en de tandarts gaf weinig gehoor op 
het verzoek om de constructie opnieuw 
te laten maken. De patiënt vroeg mij om 
een nieuwe brug op haar kosten te laten 
vervaardigen. De röntgenfoto na plaatsing 
laat duidelijk zien hoe de abutments veel 
dieper en meer aansluiten in het implantaat. 
Hierdoor is er totaal geen speling en 
spanning in de constructie. Tevens is te zien 
dat de verlijming van de zirconium /porse-
leinen suprastrcutuur op de abutments een 
duidelijke randspleet vertoont. Bij gebruik 
van de Variobase is deze randspleet 
nauwelijks aanwezig. 

Mijn aanbeveling is dan ook gebruik te 
maken van originele abutments. Niet alleen 
voor een optimale fit maar ook vanwege 
garantie. Vraag het laboratorium altijd om 
het artikel- en het lotnummer mee te 
sturen met het werkstuk. Daarnaast blijkt 
bij het gebruik van originele abutments 
de prijs niet tot nauwelijks verschilt met 
copycats.  •
olaf VEth
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Oude brug met copycat abutments.
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Nieuwe brug met originele abutments.

> ’to save of extract, that is the question’
In december 2012 zag ik een 59-jarige 
vrouw voor consult implantologie. De vraag 
in de verwijzing was het verwijderen van 
de brug linksboven, in verband met een 
verloren pijler, en vervolgens vervanging 
door middel van een implantaat gedragen 
brug. Figuur 1 laat de röntgenfoto van intake 
zien met een guttapercha stift in de pocket 
(9mm) bij element 24 distaal en bij element 
26 (9mm) mesio-buccaal.

In eerste oogopslag is de verwijzing een 
begrijpelijke vraag; er is sprake van behoorlijk 
botverlies en peri-apicale radiolucenties/
endo-paroproblematiek bij element 26. 
Daarbij is de brug verhoogd mobiel graad I 
tot II. Toch kwamen de legendarische 
woorden van Prof. Dr. Jan Lindhe bij mij 
boven drijven: ‘Never extract a tooth to 
place an implant’. Met mijn parohart heb ik 
mevrouw als alternatief een behandelplan 
voorgesteld om te proberen de brug te 
behouden. 
Extractie is irreversibel en kan altijd nog en 
het plaatsen van implantaten brengt ook 
risico’s met zich mee. Het behandelplan 
bestaat uit een operatieve en regeneratieve 
behandeling met behulp van Emdogain. 
Simultaan hiermee verwijderen we de 
mesio-buccale radix van element 26. 
Mevrouw heeft met het alternatieve plan 
ingestemd. De behandeling verliep prima. 

Na verwijdering van de mesio-buccale radix 
26 is de alveole opgevuld met een collageen 
sponsje. Postoperatief bleek er een 
ongecompliceerde wondgenezing te 
hebben plaatsgevonden. Bij de evaluatie was 
er sprake van een gezond gereduceerd 
parodontium met ondiepe pockets. 
De verdere parodontaal ondersteunende 
behandeling is bij de mondhygiënist voort-
gezet, extern in de praktijk van de 
verwijzende tandarts. 
Eind 2015 zag ik mevrouw opnieuw in mijn 
agenda gepland. “Helaas” dacht ik, de brug 
is na bijna vijf jaar toch gesneuveld. Gelukkig 
bleek de brug echter naar alle tevreden-
heid te functioneren en zag de situatie er 
zowel klinisch (Figuur 2a) als röntgenologisch 
(Figuur 2b) prima uit. Dit klopt ook goed 
met een review van Levin uit 2013 die in een 
systematische review laat zien dat het verlies 
van implantaten versus gecompromitteerde 

natuurlijke elementen op langere termijn 
(>15 jaar) varieert van 0% tot 33% versus 
3.6% tot 13.4%. Een aantal jaar eerder, in 
2007, komt o.a. Holm-Pedersen ook tot 
de conclusie dat de levensduur van orale 
implantaten tien jaar na plaatsen die van 
gecompromitteerde (endodontisch en/
of parodontaal) natuurlijke elementen niet 
voorbij gaat. 
Implantologische behandeling heeft een 
plaats ingenomen in de moderne tandheel-
kunde en brengt de vraag met zich mee in 
hoeverre het nodig is om gecompromit-
teerde elementen te behouden. Hopelijk 
heeft deze casus laten zien dat het soms 
toch goed is om naar natuurlijke elementen 
in vorm van kansen te kijken in plaats van 
problemen. 
Mevrouw had eind 2015 overigens een 
afspraak in verband met peri-implantitis bij 
een implantaat in het eerste kwadrant....  •
Ellart Van dE wEErdhof

Figuur 1 Figuur 2a Figuur 2b

Door de omvang van de regio Oost-
Nederland en de grote reisafstanden, is er 
al lange tijd van zowel verwijzer als patiënt 
de hulpvraag aanwezig om parodontale 
en (peri)implantaire zorg in deze regio 
beter bereikbaar te maken. Om aan deze 
vraag gehoor te geven zullen collega Koop 
en Zeubring, die een een praktijk voor 
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Parodontologie en Implantologie in Enschede 
(PPT) hebben, in het najaar van 2017 een 
vestiging openen in Zutphen. 
De praktijk in Zutphen zal in de begin-
periode minimaal twee dagen per week 
geopend zijn. U en uw patiënt kunnen ons 
altijd bereiken op het vertrouwde adres in 
Enschede. 
In de toekomst zullen de behandeldagen 
uitgebreid worden, zodat wij de gehele week 
geopend zijn om uw patiënten parodontale 
en (peri)implantaire zorg te bieden. 
Nadere informatie volgt spoedig, o.a. over 
een openingssymposium dat gehouden gaat 
worden •
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PPt opent vestiging 
voor Parodontologie en 
Implantologie in Zutphen

PPG

Na bijna 10 jaar met veel plezier in de 
Parodontologie Praktijk Groningen te 
hebben gewerkt, heeft Judith Stoeken haar 
deel van de praktijk overgedragen aan 
collega Jeroen Zweers.
Judith is momenteel werkzaam in het 
Centrum voor Parodontologie en 
Implantologie te Alkmaar. •
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