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In implantologie is veiligheid belangrijker dan snelheid
Verslag van het VIT- event 2017 in Den Bosch
Nascholing met en door collega's in een informele sfeer, in een prettige ambiance. Zo is het VIT-event ontstaan en vindt het al
een aantal jaar plaats. VIT staat voor Valued Implantology Team, waar vooral Nederlandse implantologen aan deelnemen. De
Nederlandse implantaatfabrikant Dyna Dental uit Bergen op Zoom is sinds twee jaar de gangmaker van VIT en organiseerde
op 17 november 2017 het Event 'De Versnelling; implantologie kan het sneller?' in Den Bosch. Nederlandse implantologen
legden daar aan hun collega's casussen ter bespreking en discussie voor. VIT is tevens een platform voor aankomende
tandarts-implantologen die hier een voordracht kunnen geven. Daarnaast waren er diverse nationale en internationale
sprekers die interessante gespreksonderwerpen en onderzoeksresultaten aandroegen. De dag stond onder deskundige
leiding van Prof. Dr. Gert Meijer, hoogleraar orale implantologie in Nijmegen.
				
verslag Reinier van de Vrie, freelance journalist / beeld Dyna Dental - VIT

Het mag niet verwonderlijk heten dat, gezien de titel van het

Maar via collega-presentator en implantoloog Dr. Jack Plooij

evenement en een F1 auto als afbeelding op de aankondiging,

viel dat te regelen. Plooij zelf hield de eerste Wil Franken

er een relatie werd gelegd met de Formule 1 autosport. Olav

Lezing. Wil Franken had een (implantologie)praktijk in

Mol, als Ziggo Sport-commentator al 27 jaar bezig met deze

Wijchen tot hij op 53-jarige leeftijd plotseling overleed.

sport, was dan ook een van de eerste sprekers. Spectaculair

Franken was altijd nauw betrokken bij het VIT. Ter ere van

waren de beelden die hij liet zien uit de begintijd van de

hem wordt vanaf 2017 jaarlijks deze lezing gegeven die

racerij. Niet zozeer vanwege de snelheid, als wel vanwege

kort en bondig over het leven moet gaan, tandheelkundige

de veiligheid. Men reed, toen met twee man, in een geheel

raakvlakken moet hebben, met enige zelfspot gebracht moet

open wagen. Als die over de kop vloog was het een kwestie

worden en moet eindigen met een plottwist. Plooij vertelde

van geluk hebben om er niet met een gebroken nek onder

smakelijk hoe hij met Franken cursussen in Amerika had

vandaan te komen. Acht doden per jaar was toen geen

gevolgd en in 2006 in Brazilië de eerste Helix TM implantaten

uitzondering, terwijl één dode nu al niet meer geaccepteerd

van Dyna Dental had geplaatst. Toen het een paar jaar geleden

zou worden, zegt Mol. Veiligheid is dus een belangrijke issue

met zijn gezondheid niet zo goed ging en hij door de crisis

geworden en een auto moet aan vele voorwaarden voldoen.

in plaats van veertig nog maar tien implantaten in de week

Geldt dat voor implantaten niet net zo?

plaatste, belde Ziggo Sport hem, uitgerekend op een moment

Wil Franken Lezing

vraag of hij weer Formule 1-commentator wilde worden. Olav

Een spreker als Mol krijg je niet zo snel naar een event als dit.

Mol had hem getipt. Plooij hoefde daar niet lang over na te

dat hij met Franken op een terras in Göteborg zat, met de

Hij constateert verder dat de diameter van het implantaat

Verstappen op een goed moment. Binnen een paar jaar zal

wel maar de lengte niet belangrijk is voor een lange

onze Max wereldkampioen worden en dat ook wel een paar

termijnresultaat. Tissue level implantaten hebben beduidend

jaar blijven, voorspelde Plooij. Zelf kondigde hij tot slot aan

minder marginaal botverlies en parallelimplantaten scoren

dat ook zijn toekomst in de Formule 1 ligt en dat hij 'per

beter dan tapervormige implantaten.

direct als implantoloog gaat stoppen'.

Implantaten printen?
Succesfactoren

Kunnen we binnenkort ook implantaten met suprastructuren

Prof. Dr. Amir Reza Rokn uit Iran, Hoogleraar Parodontologie

in één keer in de praktijk printen? Dat was een logische vraag

en Implantologie aan de Dental School Teheran University,

die volgde na de presentatie van Rik Jacobs, managing director

deed

van

van 3Dsystems/Nextdent. Dat zou weleens de volgende stap

implantaten. Mede door de oorlog tussen Iran en Irak begin

uitgebreid

onderzoek

naar

de

resultaten

kunnen worden, erkende hij, maar daarvoor is het nog veel

jaren negentig waren er veel jonge soldaten met kaakdefecten

te vroeg. Eerst wil hij de tandheelkundige wereld aan het

waar implantaten geïndiceerd waren.

digitaal printen krijgen voor gangbare werkstukken. In de
'same day dentistry' waar we steeds meer naar toe gaan hoort

Hij gaf maar liefst zeventien factoren die bepalend zijn voor

een 3D printer die allerlei tandtechnische werkstukken van

het succes van een implantaat. De vier belangrijkste daarvan

de meest gebruikte polymeren en materialen kan printen er

zijn volgens hem de liplijn, de conditie van het weefsel,

binnenkort bij. Met het Amerikaanse 3D Systems is hij bezig

de botconditie en de 3D-positie van het implantaat. In de

met de ontwikkeling van een printer die perfect afgestemd

esthetische zone wordt het beste resultaat bereikt als er

moet zijn op de tandheelkundige situatie. Tijdens de Dental

horizontaal en verticaal geen botverlies is, er dik parodontium

Expo van 8-10 maart werd daar meer over bekend. De

is en een lage liplijn.

printers zouden dan halverwege 2018 voor een prijs van
rond de tienduizend euro op de markt komen. Jacobs is

De timing van het plaatsen speelde volgens de onderzoeken

zich er van bewust dat het een printer moet zijn die feilloos

die hij deed en bestudeerde een belangrijke rol in het

werkt. Eén druk op de knop moet voldoende zijn om het

succes. Onmiddellijke plaatsing is een kwetsbare techniek en

gewenste werkstuk te laten printen. Maar als dat goed werkt,

kan alleen worden gedaan als aan de nodige voorwaarden

waarom dan over een paar jaar niet een geprint implantaat

wordt voldaan. Vroege plaatsing is een veilige techniek om

met suprastructuur?

onacceptabele resultaten te voorkomen. Plaatsing op
een later moment is een erg veilige techniek voor een
uitstekend lange termijn resultaat.
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 1900 Bränemark
MKIII en MKIV implantaten met een succespercentage
van 93% na 20 jaar. Tussen 1994 en 2004 plaatste
hij 5500 Straumann 1 fase implantaten met een
succespercentage na 10 jaar van 95%. In de periode
van 2004 tot 2013 6500 Nobel Replace en Nobel
Active implantaten met een succespercentage van
85% na 5 jaar. Sinds 2013 heeft hij 2726 Dyna
Helix implantaten geplaatst met succespercentage
van 96% tot nu toe. DC-implantaten zijn erg goed
voor immediate loading en bij zacht bot, terwijl TMimplantaten geschikt zijn in de niet-esthetische zone
zonder alveolair botverlies. Het botverlies met de
Helix-implantaten is minder dan 1 mm in 4 jaar tijd.
Rokn is op basis daarvan van mening dat het Dyna
Dental Implantaat Systeem vergelijkbaar is met
de implantaten van Nobel Biocare en Straumann
voor de succespercentages overlevingskansen en
marginaal botverlies.
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denken. En natuurlijk komt hij met de doorbraak van Max
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Valued Implantantology Team 2017
Leren van collega's
Wim Hobbelink uit Enschede sprak over fast & fixed en het
plaatsen van (voorlopige) vaste voorzieningen op de eerste
behandeldag. Hij verbaast zich erover dat niemand eigenlijk
een prothese wil, maar dat er in Nederland toch nog een

Dentist-mode

groot percentage edentate patiënten is. De voordelen van

De meeste beroering wist de Amerikaan William Balanoff,

immediate plaatsing voor de patiënt zijn dat die meteen

die al sinds 1985 implantaten plaatst, teweeg te brengen

een vaste voorziening heeft, geen grote kunstharsplaten in

door zijn publiek voor te houden dat ze veel beter aan

de mond hoeft, er geen drukplaatsen zijn, er geen tweede

marketing kunnen doen door zich op een andere doelgroep

operatie nodig is en dat de kosten, door de nieuwe digitale

te gaan richten, namelijk op de mensen die nu niet komen.

technieken gunstiger geworden zijn.

Zijn stelling is dat niemand van de tandarts houdt. Die
willen de patiënten eigenlijk niet zien. Wij als tandartsen,

Marcel Weijland van De Kliniek voor Mondzorg uit Eindhoven

zegt Balanoff, proberen mensen duidelijk te maken dat we

deelde zijn ervaringen met Densah Burs Osseodensification

gezond moeten eten en drinken, terwijl we daar vaak zelf

van Versah waarmee de kaak kan worden verbreed en het bot

ook niet goed toe in staat zijn. Dat voelen mensen aan en

gecomprimeerd. Hij vond deze techniek wel wennen in het

daarom werkt voorlichting vaak niet. Tandartsen proberen

begin, maar zijn ervaringen zijn nu goed. Bij hard bot in de

mensen te motiveren voor een schoon gebit. Maar voor

onderkaak werkt het systeem echter niet altijd.

hen ligt daar niet hun belangrijkste drijfveer om iets aan
hun mond te laten doen. Waar ligt die dan? Balanoff heeft

De van oorsprong Poolse Krzysztof Mlodecki van CDC

ontdekt dat mid-vijftigers, die gescheiden zijn en op zoek

Complete Tandzorg in Best sprak over implanteren in de

gaan naar een nieuwe partner, geïnteresseerd gemaakt

esthetische zone. Hij liet vooral mooie casussen zien. Hij

kunnen worden voor een all on 4 treatment. Want met

is bezig met zijn NVOI-registratie en kreeg dus een mooi

een slecht gebit vind je die partner niet. Evenals dat het

platform voor zijn eerste presentatie.

moeilijk wordt om een nieuwe baan te krijgen als je niet
eens fatsoenlijk kunt glimlachen.

De conclusie van Paul van den Bosch van Dental Clinics uit

Kortom, je moet mensen in de dentist-mode zien te krijgen.

Huizen was dat immediate plaatsen onder suprastructuren

Die ligt bij seks, werk en schoonheid, vat Balanoff kernachtig

met behulp van Cerec kronen doorschakelen is naar de

samen. Dat motiveert hen om iets aan hun gebit te laten

volgende versnelling.

doen. Daar ligt dus nog een hele markt open. Tandartsen
denken teveel vanuit een tandheelkundig probleem, terwijl

Dr. Ahmed Ayoub, voorzitter van de Egyptian Society of Oral

mensen zich juist jonger, beter en mooier willen gaan

Implantology, concludeerde onder meer dat implantologie in

voelen en de partner van hun leven willen vinden. En daar

de esthetische zone een heel zorgvuldige planning vereist. In

hebben ze veel voor over en worden de beste ambassadeurs

zijn lezing liet hij onder andere de toepassing en resultaten

voor je praktijk.

zien van BoneAlbumin (Orthosera): een nieuw, bij een
Nederlandse botbank vervaardigd humaan allograft dat wordt

Niet sneller

gecoat met het eiwit Albumine.

Wat leverde deze dag uiteindelijk op? We weten nu wat Plooij

Foto
Wiilliam L. Balanoff
zorgt voor de nodige
beroering in de zaal

met een plottwist bedoelt. Het is een grap als uitsmijter.

En dan was daar tot slot Dodger Hendriks uit Maastricht,

Hij gaat gewoon door als implantoloog. Of implantologie

die zijn collega's verschillende casussen voorlegde en op

sneller kan, weten we eigenlijk niet. Misschien ook niet zo

een interactieve manier (via stemmen per telefoon) liet

belangrijk. Beter kan het altijd, zeker als collega's bereid

meedenken over de diagnose en beste behandeling. Daar

zijn van elkaar te leren op een event als dit. In 2018 kan

bleek nog veel variatie in te zitten. Meerdere wegen leiden tot

dat weer en wordt het Dyna VIT Event op 21 september

de finish, zo blijkt in deze tak van sport.

gehouden.



