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VIT EVENT ‘DE VERSNELLING; IMPLANTOLOGIE KAN HET SNELLER?’

Veiligheid belangrijker
dan snelheid
‘De Versnelling; implantologie kan het sneller?’ was het thema van het VIT Event dat
Dyna Dental afgelopen november in Den Bosch organiseerde. Dit is het jaarlijkse
event waar tandarts-implantologen, mka-chirurgen en andere geïnteresseerden in de
implantologie kennis delen en ervaring uitwisselen. Dit keer onder leiding van dagvoorzitter de Nijmeegse hoogleraar Orale Implantologie Gert Meijer.
DOOR REINIER VAN DE VRIE

Gezien de titel van het event lag er een
duidelijke relatie met de Formule
1-autosport. Ziggo-commentator Olav
Mol ging als eerste spreker in op
snelheid en veiligheid. De wagens
mogen dan steeds harder zijn gaan
rijden, de veiligheid is juist beter
geworden. Vroeger reden de coureurs
in open wagens en waren acht doden
per jaar geen uitzondering, terwijl één
dode nu al niet meer geaccepteerd zou
worden, zegt Mol. Veiligheid is dus een
belangrijk issue geworden en de
voorwaarden worden steeds strenger.
Zijn collega Jack Plooij, die behalve
presentator ook implantoloog is, mocht
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vervolgens als eerste de zogenoemde
Wil Franken-lezing houden. Wil Franken,
die een (implantologie)praktijk in
Wijchen had, was altijd nauw betrokken
bij het VIT tot hij op 53-jarige leeftijd
plotseling overleed. Ter ere van hem
wordt vanaf 2017 de lezing met zijn
naam gegeven. Die lezing moet kort en
bondig over het leven gaan, tandheelkundige raakvlakken hebben en met
enige zelfspot gebracht worden. Plooij
vertelde vooral over zijn vriendschap
met Franken en over het enerverende
jaar dat hij zelf als presentator achter de
rug had met Max Verstappen in
opkomst.

Veel kaakdefecten

Prof. dr. Amir Reza Rokn uit Iran,
hoogleraar Parodontologie en
Implantologie aan de Dental School
Tehran University, had het in zijn lezing
niet over autosport maar des te meer
over implantaten. Hij heeft, mede
dankzij de oorlog tussen Iran en Irak
begin jaren negentig waarin veel jonge
soldaten kaakdefecten opliepen,
uitgebreid onderzoek kunnen doen
naar de resultaten van implantaten.
Hij gaf maar liefst zeventien factoren
die bepalend zijn voor het succes van
een implantaat. De vier belangrijkste
daarvan zijn volgens hem de liplijn, de

conditie van het weefsel, de botconditie en de 3D-positie van het implantaat. In de esthetische zone wordt het
beste resultaat bereikt als er horizontaal en verticaal geen botverlies is, er
dik periodontium is en een lage liplijn.
De timing van het plaatsen speelde
volgens de onderzoeken die hij deed
en bestudeerde een belangrijke rol in
het succes. Onmiddellijke plaatsing is
een kwetsbare techniek en kan alleen
worden gedaan als aan de nodige
voorwaarden wordt voldaan. Vroege
plaatsing is een veilige techniek om
onacceptabele resultaten te voorkomen. Plaatsing op een later moment is
een erg veilige techniek voor een
uitstekend lange termijn resultaat,
aldus Rokn.

Maar uiteindelijk zijn de belangrijkste
criteria voor het beste resultaat:
voldoende bot, genoeg en stevig
gezond tandvlees, een goede
3D-positie van het implantaat, de
leeftijd van de patiënt en de diameter
van het implantaat.
Vanaf 1990 tot 1994 plaatste hij
1.900 Bränemark MKIII- en MKIVimplantaten met een succespercentage van 93 procent na 20 jaar.
Tussen 1994 en 2004 plaatste hij
5.500 Straumann 1 fase-implantaten
met een succespercentage na 10 jaar
van 95 procent. In de periode van
2004 tot 2013 6.500 Nobel Replaceen Nobel Active-implantaten met een
succespercentage van 85 procent na
5 jaar. Sinds 2013 heeft hij 2.726
Dyna Helix-implantaten geplaatst met
een succespercentage van 96
procent tot nu toe. DC-implantaten
zijn erg goed voor immediate
loading en bij zacht bot, terwijl
TM-implantaten geschikt zijn in de
niet-esthetische zone zonder
alveolair botverlies. Het botverlies
met de Helix-implantaten is minder
dan 1 millimeter in 4 jaar tijd. Rokn
concludeert op basis daarvan dat het
Dyna Dental-implantaatsysteem
vergelijkbaar is met de implantaten
van Nobel Biocare en Straumann
voor de succespercentages overlevingskansen en marginaal botverlies.

Digitaal printen

Kunnen we binnenkort ook implantaten met suprastructuren in één keer in
de praktijk printen? Dat was een
logische vraag die volgde na de
presentatie van Rik Jacobs, managing
director van 3Dsystems/Nextdent. Dat
zou weleens de volgende stap kunnen
worden, erkende hij, maar daarvoor is
het nog te vroeg. Eerst wil hij de
tandheelkundige wereld aan het
digitaal printen krijgen voor gangbare
werkstukken. In de same day dentistry
waar we steeds meer naar toegaan,
hoort een 3D-printer die allerlei
tandtechnische werkstukken van de
meest gebruikte polymeren en
materialen kan printen er binnenkort
bij. Met het Amerikaanse 3D Systems
is hij bezig met de ontwikkeling van
een printer die perfect afgestemd
moet zijn op de tandheelkundige
situatie. Jacobs is er zich van bewust
dat het een printer moet zijn die
feilloos werkt. Eén druk op de knop
moet voldoende zijn om het gewenste werkstuk te laten printen. Maar als
dat goed werkt, waarom dan over een
paar jaar niet een geprint implantaat
met suprastructuur?
Bij implantologie is snelheid niet het
belangrijkste, veiligheid wel. Beter
kan het altijd, zeker als collega’s
bereid zijn van elkaar te leren op een
event als dit. 

VALUED IMPLANTOLOGY TEAM
Het VIT (Valued Implantology Team) is een stichting opgericht door de adviesraad
van Dyna Dental Engineering B.V. Het team wil kennis en ervaring op het gebied
van tandheelkunde en implantologie uitwisselen. Wetenschap, educatie en
innovaties staan centraal. Volgens het VIT gaan de tandheelkundige ontwikkelingen
enorm snel en is de toekomst van de tandheelkunde afhankelijk van technologie en
experimentele onderzoeken. Het is daarom cruciaal de vooruitgang te volgen en
hieraan deel te nemen. Tandartsen, tandarts-implantologen en mka-kaakchirurgen
kunnen lid worden van de VIT. Via een besloten blog kunnen ze vaardigheden,
ervaring en kennis delen en worden ze vroegtijdig geïnformeerd over nieuwe
ontwikkelingen en nieuwe producten op de markt. Onderling bespreken ze ook
casussen en problemen. Via het VIT worden diverse cursussen georganiseerd.
Jaarlijks vindt er ook een congres plaats. Het volgende Dyna VIT Event is op vrijdag
21 september. Voor meer informatie en aanmelding: www.vit.dental.
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