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Wanneer je bovengemiddelde interesse in een bepaald tandheelkun-
dig vakgebied hebt, kun je daar op verschillende manieren mee 
omgaan. Het simpelweg veel doen in de praktijk ligt het meest voor 

de hand. Maar wil je meer, dan kun je je ook verder toeleggen, verdiepen, 
of zelfs specialiseren. Wil je dit laatste, dan kost dat behoorlijk wat tijd, 
geld en energie. Iets dat niet iedere tandarts heeft. Maar er bestaat ook 
een middenweg tussen ‘veel doen in de praktijk’ en specialiseren, zoals we 
laten zien in deze Paro-special van Dentista.

Julio Villalba Recuerda ontwikkelde tijdens zijn studie tandheelkunde een 
fascinatie voor pardodontologie en had al vroeg voor ogen dat hij zich 
wilde specialiseren. Na vier jaar werkervaring en sparen startte hij met de 
fulltime post-graduate opleiding parodontologie aan ACTA. Zijn enthousi-
asme over het vak en de opleiding lees je in een interview met hem.

Iemand die ook op zoek was naar een stevige verdieping binnen de paro-
dontologie, maar dat wel wilde combineren met haar werk als tandarts 
en haar privé situatie is Marieke Smits. In dit nummer lees je hoe zij de 
Leergang Parodontologie ervaart, die haar naast gedegen kennis ook heeft 
geholpen om de medewerkers binnen de praktijk beter te laten samenwer-
ken en op die manier betere zorg te leveren.

Naast deze interviews waarin het belang van parodontologie binnen de 
tandheelkunde ook aan de orde komt, biedt dit nummer van Dentista je 
ook weer een aantal klinische casussen. Dit keer besteden we ruim aan-
dacht aan gingivale overgroei als negatieve bijwerking van medicatiege-
bruik.  Ook gaan we in op de communicatie rond parodontologie en kijken 
we mee naar de duurzame aanpak van Parodontologie Epe. Verder willen 
we nog even stilstaan bij de laatste column van Maarten de Beer die na 
vijf jaar het stokje doorgeeft aan iemand anders. Wij willen hem enorm 
bedanken voor zijn toegankelijke en enthousiaste manier van schrijven! 

 
Veel leesplezier en tot in het nieuwe jaar! 

Lies, Joan en Ilko.
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Wat beweegt iemand om zich te specialiseren in een bepaald vakgebied? Je moet er 

immers behoorlijk wat tijd, geld en energie in steken. Julio Villalba Recuerda ontwikkelde 

tijdens zijn studie tandheelkunde een fascinatie voor pardodontologie en besloot de 

fulltime post-graduate opleiding aan ACTA te volgen.

Post-graduate opleiding 
parodontologie

Julio Villalba Recuerda

of iemand een roker is, of iemand last van 
stress heeft, diabetespatiënt is, of er spra-
ke is van genetische aanleg en wat de ernst 
van de ziekte is. Met behulp van lichame-
lijk onderzoek en literatuurstudies leer je 
de gezondheid van de patiënt kennen en 
valt alles op zijn plaats. Je zou kunnen 
zeggen dat parodontologie de interne ge-
neeskunde van de tandheelkunde is, maar 
dan nog eens aangevuld met chirurgie en 
soft tissue management. Voor mij de per-
fecte combinatie en reden om de driejarige 
postdoctorale master Oral Health Sciences 
parodontologie aan ACTA te volgen.

Toch ben ik niet meteen aan deze opleiding 
begonnen. Dat had een aantal redenen. Ik 
wilde eerst de noodzakelijke ervaring op-
doen in de algemene praktijk, ik moest 
sparen voor de fulltime master en wilde 
mijzelf testen in het volgen van een (Ne-
derlandstalige) opleiding. Dat testen deed 
ik door deel te nemen aan de eenjarige 
masterclass Orale Implantologie aan ACTA 
die ik met succes afrondde. Daarbij had 
ik meteen een goede indruk van de omge-
ving van dit academische centrum en haar 
docenten gekregen. De omgeving waar de 
parodontologie opleiding ook wordt gege-
ven.”

Kun je wat meer vertellen over de op-
leiding?
“Het afstudeerprofiel ‘parodontologie’ dat 
ik volg is onderdeel van de driejarige post-

Julio Villalba Recuerda is geboren in 
Granada (Spanje) waar hij opgroeit 
en aan de universiteit Tandheelkun-

de studeert. In 2015 emigreert Julio naar 
Nederland en werkt vijf jaar als algemeen 
tandarts. In 2018 rond hij succesvol de 
eenjarige masterclass Orale Implantologie 
aan ACTA af. Momenteel volgt hij daar de 
fulltime post-graduate opleiding parodon-
tologie die hij in de zomer van 2023 hoopt 
af te ronden. 

Waarom tandheelkunde, waarom 
parodontologie?
“Als kind moest ik regelmatig naar de tand-
arts en de orthodontist. Iets dat ik - in te-
genstelling tot de meeste kinderen - totaal 
niet spannend of eng vond. Integendeel. 
Ik vond de sfeer, de omgeving daar altijd 
leuk en zaken die er speelden interessant. 
De combinatie van theorie en werken met 
je handen maakte mij nieuwsgierig naar 
de tandheelkunde en die fascinatie leidde 
ertoe dat ik tandheelkunde ben gaan stu-
deren.

In het vierde jaar van de opleiding tand-
heelkunde ontwikkelde ik een bijzondere 
interesse voor de parodontologie. Je bent 
hierbij namelijk niet alleen met het tand-
vlees van een patiënt bezig, maar met zijn 
of haar algehele gezondheid en vormt 
daarmee de basis voor verder tandheel-
kundig handelen. Je kunt aan het tand-
vlees bijvoorbeeld de eerste tekenen zien 
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doctorale master Oral Health Sciences die 
wordt aangeboden door ACTA. Samen met 
de andere profielen - endodontologie, oro-
faciale pijn en disfunctie, kindertandheel-
kunde en prosthodontie & implantologie 
- is er een gedeeld theoretisch programma 
gecombineerd met profielspecifieke se-
minars en klinische cursussen. Een hele 
mooie mix tussen klinische training en we-
tenschap met een goede opbouw van the-
orie naar initiële behandeling, chirurgie 
en uiteindelijk de complexe cases. De vele 
voordrachten die je geeft verbeteren ook 
nog eens je presentatievaardigheden wat 
weer van pas komt in je dagelijkse werk als 
tandarts. 

Wat ik echt heel leuk vind in de oplei-
ding en waar ik veel van heb geleerd zijn 
de seminars, waarin je up-to-date reviews 
beoordeelt. Het leert je namelijk kritisch 
denken over wetenschappelijke artikelen 
waardoor je kunt beoordelen of een arti-
kel goed is of niet. Iets dat ik eerder lastig 
vond. 

Maar laat ik de praktijk in het derde jaar 
ook niet vergeten met behandelplannen, 
moeilijke casuïstiek, veel chirurgie en sa-

menwerking met artsen, andere collega’s 
tandartsen, mondhygiënisten en assis-
tenten tijdens stages met wie we veel be-
spreken en evalueren. Je merkt dan dat 
mondhygiënisten heel veel kennis hebben 
van plaque en plaqueverwijdering en het 
werken met curettes en dat we veel van ze 
leren.”

Wordt er veel aandacht besteed aan 
communicatie met de patiënt? 
“Zeker! In de praktijk in het eerste jaar 
merk je al echt hoe belangrijk communi-
catie binnen de parodontologie is. Je moet 
mensen motiveren en laten zien dat het 
verzorgen van hun gebit onderdeel is van 
de dagelijkse routine. Helemaal bij paro-
dontitis. Mensen vinden het moeilijk te ac-
cepteren dat het een chronische ziekte is 
waar je elke dag aan moet werken, je hele 
leven lang. Dat is een moeilijke boodschap 
om over te brengen en dat moet je over-
tuigend kunnen doen. Daar komt ook een 
stukje psychologie bij kijken waar binnen 
de opleiding ruim aandacht voor is. We 
krijgen les in het omgaan met patiënten 
en hoe je ze kunt begeleiden en motiveren. 
Dat doen we aan de hand van motivational 
interviewing.
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duates helpt. Het is iemand die echt van 
het vak houdt en zijn kennis wil overbren-
gen. Hetzelfde kan ik zeggen over profes-
sor Bruno Loos, die altijd bereid is om ons 
te begeleiden met onderzoeksprojecten en 
te helpen met besprekingen van casussen. 
Ik geniet enorm wanneer Bruno of Ubele 
ons seminars geven. Daarnaast hebben Jan 
Tromp en Martine Bussink mij in de oplei-
ding enorm geholpen om gesprekken aan 
te gaan met patiënten, vooral in het eerste 
jaar, wanneer alles nieuw is en je je plaats 
nog niet gevonden hebt in de opleiding. 
Uiteraard heb ik ook veel steun gehad aan 
Monique Danser, de coördinatoor van de 
opleiding.”

Wat gebruik je om up-to-date te blij-
ven? Waar haal je je vakinformatie 
vandaan? 
“In de eerste plaats uiteraard de vaklite-
ratuur. Dat is ook onderdeel van de op-
leiding, met alle wetenschappelijke litera-
tuur die we doornemen. Maar behorende 
bij de jonge generatie zit ik ook veel op 
Instagram. Er is daar veel interessante in-
formatie te vinden, die je overigens wel op 
waarde moet weten te schatten. Mensen 
laten soms trucjes zien met alleen maar 
voor en na beelden, maar dat is binnen een 
bij uitstek evidence-based vakgebied als de 
parodontologie niet betrouwbaar. De toe-
passing van een bepaalde techniek moet 
altijd onderbouwd zijn met literatuur en 
je moet uitleggen waarom je het juist op 
die manier hebt gedaan en niet anders. De 
collega’s die ik volg geven dat ook aan. Zelf 
deel ik nog geen informatie, maar via In-
stagram heb ik wel een netwerk binnen het 
vakgebied opgebouwd.”

Heb je tips voor mensen die de 
post-graduate opleiding parodonto-
logie overwegen?
“Ga eerst een aantal jaren ervaring opdoen 
met parodontologie binnen de algemene 
praktijk als je net bent afgestudeerd. Op 
die manier zie je alle vlakken van de tand-
heelkunde en vorm je een goed beeld van 
wat je interessant vindt. Heb je al ervaring, 
wil je echt verder binnen de parodontolo-
gie en ben je bereid er tijd, geld en energie 
in te steken meld je dan aan. Elke kandi-
daat loopt twee dagen mee om kennis te 
maken met de opleiding en met de staf. 
Voor mij gaf dat de definitieve doorslag om 
te beginnen. De opleiding vraagt veel van 
je, maar je krijgt er ook veel voor terug.”

Uiteraard had ik al wat praktijkervaring, 
maar ik merkte toch dat ik het lastig vond 
om patiënten te overtuigen. Nu weet ik de 
juiste vragen te stellen en aan de hand van 
coaching vaardigheden patiënten kan be-
wegen om in actie te komen.”

Hoelang duurt je opleiding nog?
“Nog acht maanden waarin ik zeven casus-
sen mag opleveren, waarvan ik er twee ver-
baal moet verdedigen. Die casuïstiek haal 
ik uit patiënten die doorwezen zijn naar 
de afdeling parodontologie van ACTA die 
ik gedurende de drie jaar van de opleiding 
heb mogen behandelen. Daarnaast loop ik 
in mijn laatste jaar één dag per week stage 
bij de verwijspraktijk voor parodontologie 
in Tilburg onder begeleiding van een su-
pervisor. Ik ben daar in september begon-
nen en mag er veel zelf doen. Nog geen chi-
rurgie, maar dat staat wel op de planning.”

Wat wil je doen als je klaar bent met 
de opleiding? Wat zijn je doelen?
“Ik zou graag in een verwijspraktijk in 
Brabant willen werken om ervaring op te 
doen en misschien wel een promotietraject 
volgen. Waarom Brabant vraag je je dan 
misschien af? Nou, ik ben toevallig in Den 
Bosch terechtgekomen en woon daar nu 
al een aantal jaren met mijn vriendin. De 
stad heeft een beetje een sfeer die mij aan 
Spanje doet denken en ik voel mij er dan 
ook thuis. 

Mijn doel voor de langere termijn – wan-
neer ik wat meer ervaring heb – is een 
eigen verwijspraktijk die ik kan combine-
ren met lesgeven aan een universiteit. Het 
academische leven waar ik nu middenin 
zit vind ik leuk en aangezien ik veel passie 
voor de parodontologie heb zie ik mijzelf 
dat ook wel overbrengen op anderen. Mijn 
vader is hoogleraar in Spanje – in een heel 
ander vakgebied – en ik heb altijd met be-
wondering gekeken hoe hij bezig was met 
het delen van kennis.”

Wie bewonder je binnen de parodon-
tologie?
“Ik ken natuurlijk niet iedereen binnen de 
parodontologie, maar zonder iemand te-
kort te doen kan ik vanuit mijn situatie wel 
een aantal mensen noemen. Zo bewonder 
ik professor Ubele van der Velden die al 
met emeritaat is maar nog bijna dagelijks 
op ACTA te vinden is omdat hij parodonto-
logie zo mooi vindt en nog graag postgra-

Wil je meer informatie over de 

opleiding Parodontologie, kijk dan 

op de website van ACTA: https://

acta.nl/en/education/more-about/

periodontology

Instagramaccounts die Julio volgt:

@j.calatrava.dds

@perio_mario_romandini

@dr.alania

@theperioartist

@markus.huerzeler

@periosauce
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Fridus van der Weijden

Bijna drie jaar na de start van de coronapandemie is het de vraag wat wij ervan geleerd 

hebben. Lopen wij als mondzorgverlener een verhoogd risico op transmissie van virussen 

als gevolg van onze aerosol genererende handelingen?

COVID-19 en 
tandheelkundige aerosol

weer te openen.
In de leidraad ligt de nadruk op het zoveel 
mogelijk buiten de deur van de mondzorg-
praktijk houden van een potentiële bron 
van het SARS-Cov-2 virus. Triage vooraf 
werd de basis van de richtlijn. Hierbij was 
het advies aan patiënten om met COVID-19 
achtige klachten hun afspraak uit te stellen 
en minstens twee weken na het verdwijnen 
van de klachten een nieuwe afspraak te ma-
ken. Verder was anderhalve meter afstand 
tot elkaar en later ook het dragen van een 
mondneusmasker een verdere maatregel 
om binnen de mondzorgpraktijk de kans 
op besmetting te verminderen. Binnen de 
behandelkamer was het advies om voor te 
spoelen met een antiviraal middel en werd 
benadrukt dat voor de behandelaars een 
spatresistent chirurgisch mondneusmas-
ker nodig was om voldoende bescherming 
te bieden.
In een poging om te evalueren of met het 
instellen van de aanbevelingen uit de lei-
draad de mondzorgverlener voldoende 
beschermd was, werd door het RIVM een 
dataset ter hand gesteld. Dit betrof de uit-
slag van alle GGD testen van patiënten met 
COVID-19 achtige klachten in de periode 
juni 2020 t/m januari 2021, bij elkaar bij-
na 2 miljoen testresultaten. Data werden 
verwerkt tot eind januari omdat daarna de 
vaccinatiecampagne in Nederland goed op 
gang kwam. De testresultaten konden op 
basis van het interview dat bij het maken 
van de testafspraken werd afgenomen in-
gedeeld worden op gezondheidszorg me-
dewerkers, mondzorgverleners en mensen 
met beroep zonder een nauw-contact.1 In 

B ij de start van de pandemie medio 
maart 2020 was het inmiddels dui-
delijk dat het SARS-Cov-2 virus zich 

verspreidde via aerosol. De virusinfectie 
die diep in de longen optrad veroorzaakte 
daar een fikse longontsteking. Wereldwijd 
drong het tot de tandheelkundige professie 
door dat zij als mondzorgverlener mogelijk 
een verhoogd risico liepen. Tandheelkundi-
ge handelingen met instrumenten die ge-
koeld worden met water en lucht kunnen 
een aerosol creëren met deeltjes van 1-10 
micron, klein genoeg om tot diep in de lon-
gen door te dringen.
Met dit besef van een mogelijk transmis-
sierisico van het SARS-Cov-2 virus via deze 
aerosol kwam in Nederland in maart 2020 
de tandheelkundige zorg tot stilstand. De 
gezamenlijke tandheelkundige beroepsver-
enigingen riepen hun leden op om tot na-
der orde de mondzorgpraktijken te sluiten. 
Dit advies werd per direct overgenomen 
door de inspectie voor de gezondheidszorg 
die aangaf hierop te zullen handhaven.
Omdat er eigenlijk weinig bekend was en 
de grond waarop de oproep werd gedaan 
niet op kennis maar op zorgen gebaseerd 
was, werd vrijwel direct een wetenschap-
pelijke commissie in het leven geroepen 
om in samenwerking met vertegenwoordi-
gers van de beroepsverenigingen en mede-
werkers van het KIMO tot aanbevelingen 
te komen. Gezamenlijk werd hard gewerkt 
aan de nu bekende ‘Leidraad Mondzorg Co-
rona’. In samenspraak met het RIVM en de 
inspectie gezondheidszorg werd op basis 
van deze leidraad op 21 april 2020 groen 
licht gegeven om de mondzorgpraktijken 

Lopen we een verhoogd risico?
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tabel 1 zijn de resultaten van het aantal 
tests en het percentage positieve tests te 
zien. Statistisch gezien bleek er geen ver-
schil tussen deze 3 waarden en de verschil-
len tussen de groepen waren klein met een 
gemiddeld positief resultaat van 9,3%.

Op grond van deze resultaten werd ge-
concludeerd dat de veronderstelling dat 
de toevoegingen aan de reeds bestaande 
‘Richtlijn infectiepreventie in mondzorg-
praktijken’ zoals neergelegd in de ‘Leidraad 
Mondzorg Corona’ voldoende bescherming 
geeft om te voorkomen dat mondzorgver-
leners een verhoogd risico op besmetting 
met SARS-Cov-2 lopen.
Interessante vraag nu achteraf is welke van 
de geadviseerde maatregelen belangrijk 
waren en welke misschien overbodig. He-
laas moeten we het antwoord daarop schul-
dig blijven. Ook een zoektocht op PubMed 
helpt hier niet bij. Ten tijde van het schrij-
ven van dit artikel zijn er bijna 300.000 
artikelen over SARS-Cov-2 en COVID-19 
gepubliceerd, een ware tsunami van lite-
ratuur. Het aantal artikelen dat onderzoek 
heeft gedaan naar tandheelkundige aerosol 
is beperkt tot 6 stuks. Dat is op zich al ver-
bazingwekkend want als we bedenken dat 
de pandemie wereldwijd een grote impact 
heeft gehad op de mondzorgpraktijken, 
met alle economische gevolgen van dien, 
dan zou je toch meer onderzoek verwach-
ten. Maar misschien zijn we in eerste in-
stantie te veel geschrokken en te voorzich-
tig geweest en zijn we ons pas later gaan 
realiseren dat we als mondzorgverlener 
dagelijks in een aerosol aan het werk zijn 
waarin niet alleen virusdeeltjes kunnen zit-
ten, maar ook bacteriën en schimmels. In 
algemene zin lijkt het gevaar beperkt want 
de beroepsgroep mondzorgverleners is nog 
niet met uitsterven bedreigd als gevolg van 
een grote blootstelling aan allerlei patho-
gene micro-organismen.
Geruststellend is dat uit de literatuur blijkt 
dat de grootste bijdrage aan een tandheel-
kundige aerosol die van het koelwater is en 
dat de aanwezigheid van speekseldeeltjes 
bij goede afzuiging verwaarloosbaar is.2 
Dat we een grote afzuiger moeten gebrui-
ken tijdens aerosol genererende handeling 
blijkt zowel uit onderzoek van voor- en na 
corona.3, 4

De ‘Richtlijn infectiepreventie in mondzorg-
praktijken’ biedt voor de dagelijkse praktijk 
een goede basis om de mondzorgverlener 
te beschermen en kruisbesmetting tegen te 
gaan. Maar ook deze richtlijn zal aanpas-

sing nodig hebben, bijvoorbeeld aangaan-
de de gebruiksduur van een mondneus-
masker. Momenteel schrijft de richtlijn 
nog voor dat een mondneusmasker elke 
20-30 minuten vervangen moet worden. 
Het algemeen voorschrift van het dragen 
van mondneusmasker tijdens de pande-
mie heeft laten zien dat dit mogelijk ook 
wel langer kan. Het RIVM adviseerde tot 
maximaal drie uur. Maar let wel, beide zijn 
niet wetenschappelijk onderbouwd. Het 
beperkte onderzoek dat wel beschikbaar is 
laat zien dat het misschien wel meer dan 
zeven uur kan zijn.5

Voor zover we dat op basis van de verkregen 
cijfers kunnen beoordelen, blijkt nu na drie 
jaar dat de impact van de tandheelkundige 
aerosol gedurende een pandemie, onder de 
heersende infectiepreventie beschermende 
maatregelen, voor de mondzorgverleners 
niet extra groot is. In de toekomst zal er 
nog veel afweging nodig zijn om zinvolle 
van niet zinvolle beschermende maatrege-
len te onderscheiden en om klaar te zijn 
voor een volgende pandemie. Dan hoeft 
de mondzorg als cruciaal beroep hopelijk 
haar deuren niet opnieuw te sluiten.

Tabel 1. Overzicht van 
het aantal SARS-CoV-2 
PCR-tests en resul-
taten uitgesplitst in 
beroepscategorieën

Beroepscategorie Aantal mensen getest % positieve tests

Gezondheidszorg 

medewerkers
506.267 9,5

Mondzorgverleners 16.487 9,2

Mensen met beroep 

zonder een 

nauw-contact

1.476.636 9,3

Totaal 1.999.390 9,3

Referenties:
• 1 Van der Weijden FA, Brechje de Gier B, de Bruin 

MJC, Valkenburg C, Slot DE. SARS-CoV-2 test outco-

mes among dentists and dental hygienists with CO-

VID-19-like complaints - A retrospective analysis from 

the Netherlands. J Evid Based Dent Pract. 2022 Sep 

20 : 101779.

• 2 Meethil AP, Saraswat S, Chaudhary PP, Dabdoub 

SM, Kumar PS. Sources of SARS-CoV-2 and Other 

Microorganisms in Dental Aerosols. J Dent Res. 2021 

Jul;100(8):817-823.

• 3 Harrel SK, Barnes JB, Rivera-Hidalgo F. Aerosol 

and splatter contamination from the operative site 

during ultrasonic scaling. J Am Dent Assoc. 1998 

Sep;129(9):1241-9.

• 4 Akin H, Karabay O, Toptan H, Furuncuoglu H, Kaya 

G, Akin EG, Koroglu M. Investigation of the Presence 

of SARS-CoV-2 in Aerosol After Dental Treatment. Int 

Dent J. 2022 Apr;72(2):211-215.

• 5 Sharma A, Omidvarborna H, Kumar P. Efficacy 

of facemasks in mitigating respiratory exposure 

to submicron aerosols. J Hazard Mater. 2022 Jan 

15;422:126783.

Uit de Paro Praktijk Utrecht, 

Fridus van der Weijden
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De cirkel is rond

Uiteraard heb ik de afgelopen twee 
jaar niet stilgezeten en een hoop online 
nascholing gevolgd. Karma Dentistry 
is daar natuurlijk een erg groot onder-
deel van geweest, maar mijn laatste 
buitenlands live hands-on cursus da-
teert alweer van 2019. 

De cursus in Portugal wordt helaas 
gegeven in het Portugees, maar door 
de simultane vertaling in het Engels is 
het eigenlijk best wel heel erg goed te 
volgen. Zoals ik in 2018 ook al schreef 
maakt het gek genoeg niet uit waar ie-
mand vandaan komt. Aan de top lijkt 
het tandheelkundige niveau overal 
gelijk. Ongeacht het geboorteland, de 
vooropleiding of de sociaaleconomi-
sche status van het betreffende land. 
Felipe is daar absoluut geen uitzonde-
ring op. Voor mijn gevoel is de cirkel 
rond. 

Ik heb de afgelopen vierenhalf  jaar dat 
ik voor Dentista Magazine heb mogen 
schrijven geprobeerd om jullie een 
klein beetje aan te steken met mijn en-
thousiasme voor de tandheelkunde. Ik 
hoop dat ik door mijn laagdrempelige 

columns jullie heb laten inzien dat wij 
het allermooiste beroep van de hele 
wereld hebben. Alleen door onze ken-
nis te delen en samen te werken kun-
nen we de kwaliteit van de tandheel-
kundige zorg nog verder verhogen.

Ik voel dan ook dat voor mij het mo-
ment is aangekomen om afscheid te 
nemen van deze column en het stokje 
over te dragen aan iemand anders. 

Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor 
het lezen van mijn columns en de mo-
gelijkheid die jullie mij hebben gege-
ven om mijn enthousiasme te delen. 
Wellicht komen we elkaar binnenkort 
live of online weer tegen!

In 2018 ben ik begonnen met het 
schrijven voor Dentista Magazine. 
Een van mijn eerste columns had als 

titel ‘een kijkje over de grens’. In deze 
column beschreef ik dat ik in 2018 erg 
veel buitenlandse cursussen heb mo-
gen volgen. Er is wereldwijd zo’n gi-
gantisch groot cursusaanbod en het is 
vaak lastig om uit dat enorme aanbod 
een goede en interessante cursus te 
kiezen. Ik heb voor mijzelf gemerkt dat 
instagram mij daar ontzettend bij ge-
holpen heeft, ook ditmaal. 

Terwijl ik deze column schrijf zit ik op 
mijn hotelkamer in Lissabon. Ik ben de 
komende drie dagen aanwezig bij de 
composietcursus van de Braziliaanse 
tandarts Felipe Villa Verde. Wie Felipe 
volgt op instagram ziet al snel dat zijn 
front composieten van een ongekend 
niveau zijn. Toen ik (via instagram) 
geattendeerd werd op deze cursus in 
Portugal heb ik geen seconde getwij-
feld om mij in te schrijven. Ik geniet 
momenteel ontzettend van het feit dat 
ik voor het eerst sinds de coronapan-
demie weer eens in het buitenland ben 
om zelf een cursus te volgen.

De cirkel is rond

Maarten de Beer is als tandarts werk-

zaam bij IJsselstate Tandartsen in Dieren 

en MP3 Tandartsen in Apeldoorn.

C O L U M N 15dentista



16 dentista

Tim Thomassen en Fridus van der Weijden 

In mei 2020, werd een destijds 70-jarige vrouw door haar mondhygiënist naar ons 

verwezen met een vermoeden van Pemphigus Vulgaris. In de verwijzing werd melding 

gemaakt van een aangetaste gingiva en omslagplooi, voornamelijk in het derde kwadrant. 

Aanvullend onderzoek, diagnostiek en behandelplanning werd gevraagd.

Pemphigus 
Vulgaris

Met de mond vol blaren staan

tis. Dit maakt het geheel gecompliceerder. 
Mevrouw zit als het ware vast in een ‘Ca-
tch-22’ situatie: Er is sub- en supragingi-
vaal plaque en tandsteen aanwezig, maar 
de pijnlijke mond maakt het onmogelijk 
om een optimale mondhygiëne na te stre-
ven. Dit zorgt op de lange termijn voor 
progressie van haar parodontale proble-
men en mogelijk toename van klachten of 
het verlies van gebitselementen. Ook pro-
fessionele gebitsreiniging heeft de laatste 
jaren hierdoor beperkt bij kunnen dragen 
aan het beteugelen van haar parodontale 
ontsteking. Het korte termijn doel is het 
doorbreken van deze vicieuze cirkel en ‘de 
mond rustiger krijgen’.

Diagnose, behandeling en zelfzorg
Als werkdiagnose dachten we aan Pemphi-
gus vulgaris met als differentiaal diagnose 
erythema multiforme, slijmvliespemfigoid, 
geneesmiddelenreactie, erosieve lichen pla  - 
nus en lineaire IgA-ziekte. We verwezen 
de patiënt naar een Mond-, Kaak en Aan-
gezichtschirurg voor nader onderzoek 
middels een biopt (i.e. histopathologisch 
onderzoek) ter bevestiging van een juis-
te diagnose. Inderdaad was de conclusie: 
Pemphigus vulgaris. Er werd een verwij-
zing gemaakt naar de afdeling dermatolo-
gie van het Meander Medisch Centrum en 

B ij het intake consult zien we een 
patiënt met een zeer stressvol leven, in 
het heden en verleden, met veel life-

events in de familiaire en relationele sfeer. 
Mevrouw gebruikt een bloeddrukverlager, 
cholesterolverlager, ontstekingsremmer en 
antidepressiva. Ze geeft aan erg veel pijn 
in haar mond te hebben, en heeft daardoor 
ook veel moeite met het tandenpoetsen en 
het gebruik van interdentale hulpmiddelen. 
Daarnaast klaagt ze over een beperkte 
mondopening. Intra oraal (afbeelding 
1-4) zien we een vuurrode, erosieve 
gingiva, vooral buccaal en approximaal. 
De slijmvliezen van beide wangen zijn 
ruim voorzien van grote ulceraties die 
doorlopen tot in de omslagplooi. “Dit is 
een casus die al pijn doet als je naar de foto’s 
kijkt”, was de eerste zin van ons verslag van 
het consult en dekt de lading aardig.

Doorbreken vicieuze cirkel
Hoewel het maken van de parodontium 
status voor mevrouw een zeer pijnlijke 
aangelegenheid was, en de metingen van 
de pocketdieptes vermoedelijk een on-
derschatting zijn van de werkelijke son-
deerdieptes, kunnen we in combinatie 
met enkele röntgenopnamen (afbeelding 
5) vaststellen dat er tevens sprake is van 
gevorderde matig progressieve parodonti-
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mende vorm, en is goed voor 80% van de 
gevallen. In 50 tot 70% van de gevallen 
worden orale laesies als eerste manifes-
taties van de aandoening gevonden. Het 
intra-orale beeld toont multipele erosie-
ve ulcera die worden voorafgegaan door 
kort bestaande blaren die snel openbar-
sten door de geringe dikte van het blaar-
oppervlak. Wat resteert zijn zeer pijnlijke, 
rode, ulceratieve laesies die bedekt kunnen 
zijn met een grijs beslag. De laesies wor-
den het meest waargenomen op het pala-
tum, buccale mucosa en de tong. Ook an-
dere slijmvliezen dan het mondslijmvlies 
kunnen betrokken zijn, zoals het keel- en 
neusslijmvlies, en minder vaak voorko-
mend, de genitale, oculaire, larynx- en 
slokdarmslijmvlies. Door de laesies die 
ontstaan kunnen bacteriën binnendringen 
en infecties veroorzaken.
De diagnose wordt vaak gesteld op basis van 
klinische symptomen, histopathologisch- 
en bloedonderzoek. De behandelingen 
zijn erop gericht om de aanmaak van 
de blaren veroorzakende antistoffen te 
verminderen of te stoppen. De activiteit 
van deze antistoffen en daarmee het 
immuunsysteem wordt met medicijnen 
onderdrukt. De meest gebruikte medicijnen 
zijn corticosteroïden (zoals prednisolon) 
en immunosuppressiva, zoals azathioprine 
en mycofenolzuur. Daarnaast worden 
meestal ook medicijnen voorgeschreven 
om de bijwerkingen van prednisolon 
en eventueel andere medicijnen te 
verminderen. Ernstige pemphigus vulgaris 
is zonder behandeling meestal fataal, 
door schommelingen in de vocht- en 

vervolgens naar het UMCG Groningen voor 
verdere behandelingsplanning. Daar werd 
gestart met medicatie; een combinatie van 
Doxycycline Teva (antibioticum), Fluti-
cason neusspray (corticosteroïd) en Nico-
tinamide (vitamine B3). Tegelijkertijd pro-
beerden wij de zelfzorg door de patiënt te 
stimuleren, en adviseerden haar een zeer 
milde tandpasta zoals ‘Zendium Classic’, 
en een mondspoeling ‘Curaprox Implant’, 
op basis van chloorhexidine met hyaluron-
zuur. Dit gaf kortdurend verlichting. 

Pemphigus
Pemphigus is een ernstige blaarvormende 
auto-immuunziekte waarbij het immuun-
systeem lichaamseigen cellen aanvalt en 
potentieel levensbedreigend is. De blaren 
ontstaan in de bovenste laag van de huid 
en slijmvliezen en lijken op de blaren die 
je krijgt bij tweedegraads brandwonden.  
Meestal is het mondslijmvlies/ oropharynx 
als eerste aangedaan. 
De precieze oorzaak is tot nu toe onbekend. 
Het is een relatief zeldzame ziekte waarbij 
elk jaar wereldwijd 0,1 tot 0,5 gevallen per 
100.000 inwoners worden gemeld, met een 
gemiddelde leeftijd bij het ontstaan tussen 
50-60 jaar. Er zijn ook zeldzame geval-
len beschreven bij kinderen en ouderen.  
Pemphigus kent de varianten pemphigus 
vulgaris, pemphigus foliaceus, en parane-
oplastische pemphigus. Ten overvloede is 
pemphigus vegetans dan weer een variant 
van pemphigus vulgaris en pemphigus ery-
thematosus is een variant van pemphigus 
foliaceus.
Pemphigus vulgaris is de meest voorko-

3 4

1 2
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Tot slot
Bij het Netwerk Nederland voor Pemphi-
gus en Pemfigoïd kunnen patiënten en 
hun partners/ verzorgers terecht voor 
praktische informatie, advies en con-
tact met medepatiënten. Er is een 
e-mailgroep van patiënten en er wor-
den contactbijeenkomsten gehouden.  
www.netwerkblaarziekten.nl. 
Daarnaast is er de International Pemphi-
gus and Pemphigoid Foundation (IPPF, en-
gelstalig), deze heeft als doel om Pemphi-
gus en Pemfigoïd onder de aandacht te 
brengen bij het publiek en de medische 
wereld. Ook geeft men informatie en be-
vordert men onderzoek naar betere behan-
deling en genezing. www.pemphigus.org

elektrolytenhuishouding, uitdroging of 
infectie van de wonden.

Vervolgtraject
Met betrekking tot onze patiënt, het ver-
volg. In eerste instantie hielpen de voorge-
stelde behandelingen weinig om de klach-
ten te verminderen. Pas na verandering 
van medicatie merkt mevrouw verbete-
ring; ter vervanging van eerder genoemde 
medicatie werd betamethason creme (cor-
ticosteroïd), clobetasol (corticosteroïd), 
nystatine (antimycotisch antibioticum), 
methotrexaat (MTX, immunosuppressiva) 
en foliumzuur (vitamine B-groep) voor-
geschreven. De klachten van de beperkte 
mondopening bleven. Bij nadere inspectie 
zagen we een verharde streng/ pees die de 
mondopening beperkt (afbeelding 6).  We 
consulteerden de MKA-chirurg opnieuw, 
maar een duidelijke differentiaaldiagnose 
kon niet worden gesteld. Zij besloten de 
pees door te klieven om de mondopening 
weer te herstellen.

We hopen samen met de patiënt dat het 
herstel en remissie van haar pemphigus 
vulgaris doorzet. Dit zou een eerste aanzet 
kunnen zijn tot het doorbreken van de 
vicieuze cirkel waar we in verkeren, en 
daarmee zicht op verbetering van de 
parodontale conditie om zo (onnodig) 
verlies van kiezen te voorkomen. We 
adviseerden haar om elke drie maanden 
het gebit professioneel te laten reinigen 
bij haar mondhygiënist, waar nodig 
ondersteund met lokale anesthesie of 
lidocaïne verdovingszalf. Deze casus 
laat duidelijk zien dat parodontale 
problematiek multifactorieel is en zeer 
complex kan zijn wat vraagt om een 
multidisciplinaire aanpak.
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Heidi Peeters

Het belang van goede communicatie richting patiënten, maar ook tussen collega’s onderling, 

wordt nog wel eens onderschat. Wanneer ik communicatie als onderwerp aankaart bij 

collega’s uit de tandheelkundige praktijk duurt het niet lang voordat er voorbeelden komen. 

Iedereen heeft het weleens meegemaakt. Een aanvaring met een patiënt waarbij je het gevoel 

hebt een andere taal te spreken. Jouw doel is duidelijk, je hebt een overtuigend verhaal. Toch 

is de reactie die jij krijgt anders dan waar je op had gehoopt. Als meest uitdagend wordt het 

uitleggen van het paroprotocol en omgaan met weerstand van de patiënt ervaren.

Communicatie 
met patiënten in 

het Paro-protocol

protocol stap voor stap uitvoert, dit een 
positieve uitwerking heeft, namelijk: een 
gezonde mond van de patiënt. Inmiddels 
weten we dat dit resulteert in veel meer 
voordelen die verder gaan dan de mond-
gezondheid zoals een betere algemene ge-
zondheid, sociale verbetering en meer zelf-
vertrouwen. Wij als professional gunnen 
die patiënt deze voordelen ook. Wij hebben 
immers al meerdere malen gezien wat de 
resultaten zijn bij iemand die onze orders 
keurig opvolgt. Daarbij zijn we als tand-
heelkundige professionals opgeleid om de 
behandeling kundig uit te voeren, kortom 
wij hebben als behandelaar het hele pak-
ket in handen om de patiënt te begeleiden 
naar een gezonde, betere, zelfverzekerde 
toekomst. Een mooi verhaal, maar daar 
hebben we dan wel een gemotiveerde mee-
werkende patiënt voor nodig. De uitdaging 
van de behandelaar zit in het feit dat niet 
iedereen gemakkelijk mee zal bewegen, 
zelfs al zien ze de noodzaak in van het te 
lopen traject. Om dit te begrijpen zullen 
we ons verdiepen in de werking van het 

Het paroprotocol is met veel weten-
schappelijk onderzoek en meerdere 
aanpassingen inmiddels geslepen tot 

een internationaal geaccepteerde behan-
delmethode voor parodontitis. Er is over-
tuigend bewijs dat wanneer je het paro-

Heidi Peeters
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dan weer jouw gedrag. Het is dus goed te 
realiseren dat bij elke filter een andere 
waarheid hoort (wereldmodel) en dat deze 
gekoppeld is aan ander gedrag. Wanneer je 
patiënten wil bereiken die niet helemaal in 
jouw plaatje passen (jouw wereldmodel) 
zul je meer moeite moeten doen om deze 
patiënten te bereiken. Met de juiste vraag-
stelling kun jij op zoek naar het wereld-
model van de ander. Inzicht hierin en in 
de drijfveren van een ander helpen jou om 
alsnog jouw doel te bereiken. Namelijk een 
parotraject starten waarna de gezondheid 
van de patiënt kan verbeteren.  

Verbinding
Voor de start van iedere behandeling heeft 
de behandelaar de taak om zich te verbin-
den met de patiënt. Verbinding is essenti-
eel wanneer je effectief wil communiceren. 
Wanneer een patiënt zich niet verbonden 
voelt zal de communicatie stroef verlopen 
en kan er weerstand ontstaan bij de ander. 
Verbinding maken kan lastig zijn. Zeker 
als je het gevoel hebt dat je niet helemaal 
op één lijn zit. Kennis van communicatie-

brein en het ontstaan van gedrag, waarbij 
ik gebruik maak van het NLP-communica-
tiemodel.

NLP-communicatiemodel
Het brein speelt een belangrijke rol in 
onze manier van communiceren. Externe 
gebeurtenissen die plaatsvinden worden 
waargenomen door onze zintuigen (rui-
ken, zien, voelen, proeven, horen). De in-
formatie die we binnenkrijgen is meer dan 
ons brein kan waarnemen. Ons brein fil-
tert de informatie door het te generalise-
ren, te vervormen en door gegevens weg te 
laten. Dat filteren doet ieder op zijn eigen 
manier en maakt dat jij een unieke waar-
heid (wereldmodel) hebt en iemand an-
ders ook. Voorbeelden van filters zijn tijd, 
ruimte, taal, herinneringen, beslissingen, 
metaprogramma’s (karakterstructuren), 
waarden, overtuigingen en attitude. Waar-
den bijvoorbeeld sturen je gedrag veelal op 
onbewust niveau aan. Als gezondheid een 
waarde is van jouw patiënt, dan zal hij of 
zij gemakkelijk meebewegen om gedrag 
te vertonen wat die gezondheid ten goede 
komt. Immers, in het brein wordt gezond-
heid gefilterd als belangrijk. Er ontstaat 
een interne voorstelling die gekoppeld 
wordt aan een stemming. Deze stemming 
zal samen met de fysiologie (je houding) 
het gedrag bepalen. In dat gedrag zien wij 
als ontvanger de waarde terug (ik vind ge-
zondheid erg belangrijk). 
Wanneer je patiënt vrijheid belangrijk 
vindt kan het zijn dat je als behandelaar 
van goeden huize moet komen om deze pa-
tiënt te motiveren. Die wil immers zelf de 
regie houden (vrijheid), wat leidt tot ander 
gedrag dan de patiënt die gezondheid zo 
belangrijk vindt. Deze waarden worden al 
vroeg in de ontwikkeling gevormd. Het ge-
drag dat hij of zij laat zien kan ook voort-
komen uit een onbewuste overtuiging. Een 
filter als herinneringen kan ervoor zorgen 
dat jouw patiënt door eerdere herinnerin-
gen een overtuiging heeft gevormd die zijn 
gedrag beïnvloed. 
Kijk maar eens naar jezelf. Jij hebt als be-
handelaar al eerder succes met het behan-
delen van jouw patiënten volgens het paro-
protocol. De innerlijke overtuiging van jou 
is dan wellicht: Het behandelen volgens 
het paroprotocol is nuttig. Jouw interne 
voorstelling die gevormd wordt is dan: Het 
behandelen voor het paroprotocol is nut-
tig, hierbij komt een stemming (bijvoor-
beeld gemotiveerd, of blij) waaraan ook 
de fysiologie gekoppeld wordt. Dit bepaalt 
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tonaliteit van de ander. Je kunt hierbij den-
ken aan het overnemen van het ritme van 
spreken (snel, langzaam, pauzes), volume 
(hard of zacht) en duidelijkheid. 
Woorden: Luister naar de taal van de an-
der. Gebruikt de ander woorden als “dat 
zie ik niet zitten” (visueel) of woorden als 
“daar voel ik niets voor” (kinesthetisch)? 
Gebruik tijdens het gesprek exact dezelf-
de woorden. Dus als een patiënt het niet 
ziet zitten vraag je niet “waarom voel je 
er niets voor?”, maar herhaal je de exacte 
woorden: “waarom zie je het niet zitten?”.
Wil je goed kunnen communiceren dan zul 
je met een aantal dingen rekening moeten 
houden. Allereerst dien je op de hoog-
te te zijn van het ontstaan van gedrag en 
daarbij begrip en respect te hebben voor 
andermans wereldmodel. Een goede be-
handelaar kent verschillende communica-
tietechnieken en kan zich verbinden met 
iedere patiënt. Daarbij heeft een behan-
delaar basiskennis over psychologie. Een 
‘lastige’ patiënt bestaat alleen als we ons-
zelf niet begrepen voelen in onze eigen be-
hoeftes. Het beheersen van communicatie-
technieken en weten wat je eigen valkuilen 
zijn is helpend in zo’n situatie. Er is ver-
binding nodig voordat er gedacht kan wor-

technieken zullen je helpen om hier meer 
inzicht in te krijgen. Daarbij zul je de be-
reidheid moeten hebben om je af te stem-
men op de ander om verbinding te creëren. 
Dit doe je nieuwsgierig en zonder oordeel. 
Onthoud daarbij: Zonder verbinding kan 
niets, met verbinding kan alles! 
Communicatie vindt plaats op drie niveaus. 
Er is onderzoek gedaan (R.Birdwhistl, 
1970, en A. Mehrabian 1981) naar het ef-
fect van woorden, fysiologie en tonaliteit 
in communicatie. Daaruit bleek dat de 
meeste mensen meer geneigd zijn om de 
uitdrukkingen te geloven dan de woorden. 
Waar kun je op afstemmen als je verbin-
ding zoekt met je patiënt:
• Fysiologie (gezichtsuitdrukking, hou-

ding, gebaren, ademhaling)
• Stem (toon, tempo, timbre, volume, 

woorden)
• Taal (jargon, waarden, associaties) 

Wanneer weet je dat er sprake is van ver-
binding? Als je een oprecht gevoel van ver-
trouwen en respect voor de ander ervaart 
en dit wederzijds is. Je hebt het gevoel dat 
er naar je wordt geluisterd. Rapport (ver-
binding) is waarneembaar. Mensen die in 
verbinding zijn spreken dezelfde taal, pra-
ten even hard of zacht en nemen elkaars 
houding aan. Je voelt dat het gesprek van-
zelf loopt.  
Wanneer je van nature niet op één lijn zit 
zul je meer moeite moeten doen om die ver-
binding te krijgen. Voordat je het gesprek 
kan gaan leiden zul je eerst moeten vol-
gen om rapport te creëren. Mensen maken 
sneller contact met mensen die hetzelfde 
zijn. Dit doe je door verbaal en non-verbaal 
gedrag af te stemmen (kopiëren) op de an-
der. Richt je hierbij eerst op de lichaams-
taal (55%) vervolgens op de stem (38%) en 
daarna op de inhoud van de woorden (7%).

Mirroring
Een techniek om hiervoor te gebruiken is 
Mirroring. Hierbij neem je de houding, 
taal, stem over van de ander. Dit kan op de 
volgende manieren: 
Fysiologie: Spiegel hierbij niet letterlijk 
het gedrag van de ander. Als iemand even 
zijn haar achter zijn oor doet betekent dit 
niet dat jij dat ook moet doen. Dit gedrag 
zal namelijk snel leiden tot mismatching. 
Verder kun je ook ‘cross over matchen’. Als 
iemand met de armen over elkaar zit, kun 
jij met de benen over elkaar gaan zitten.
Tonaliteit: Wanneer het matchen al iets 
gemakkelijker gaat kun jij je richten op de 
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kosten. Onthoud hierbij dat je de bereid-
heid moeten hebben om je met nieuwsgie-
righeid, zonder oordeel af te stemmen op 
de ander. 

den aan de volgende fase, het leiden. Dit 
is de fase waarin wij als behandelaar onze 
patiënt kunnen motiveren, instrueren en 
adviseren. Het verbinden met de ander 
kan razendsnel en hoeft niet veel tijd te 

David McClelland laat aan de hand van een ijsberg zien hoe gedragsverandering gerealiseerd 

kan worden. Boven de waterlijn bevindt zich het topje van de ijsberg. Dit vergelijkt McClel-

land met het zichtbare gedrag en kennis van mensen. Het grootste gedeelte van de ijsberg 

bevindt zich onder de waterlijn. Hier bevinden zich de onbewuste en onzichtbare overtuigin-

gen, normen en waarden, eigenschappen en motieven van mensen (De meeste filters van het 

communicatiemodel worden gestuurd vanuit onbewuste patronen).

Om gedrag te veranderen is het raadzaam om ook onder de waterlijn te kijken. Je wil immers 

inzicht in de motivatie van de patiënt. Inzicht krijg je door in verbinding de juiste vragen te 

stellen en het geven en ontvangen van feedback. 

Overtuigingen zijn opvattingen die jij hebt over jezelf. Overtuigingen kunnen belemmerend of 

versterkend zijn en beïnvloeden je gedrag. Als jij bijvoorbeeld de overtuiging hebt dat het niet 

gaat lukken is dit een belemmering wanneer je een bepaald doel wil halen. 

Waarden zijn zaken die het individu echt belangrijk vindt. Waarden bepalen tot welke beslui-

ten we komen. Dit is veelal op onbewust niveau. Wanneer iemand in zijn gedrag trouw is aan 

zijn waarden, zal diegene daar energie van krijgen. 

Eigenschappen: Hiermee worden je persoonlijke competenties bedoeld. Een introvert per-

soon zal anders reageren op een situatie dan een extravert persoon. 

Motieven: De drijfveren waarom iemand iets doet. Motieven bepalen de richting van je ge-

drag. Door goede vraagstelling kun je inzicht krijgen in de motivatie van de patiënt. Wat wil 

de patiënt echt?

Heidi Peeters is afgestudeerd 

mondhygiënist (1988) en werk-

zaam als vrijgevestigd mondhygi-

enist in Alblasserdam. Daarnaast 

is zij werkzaam als NLP coach. 

Samen met Karin Prince geeft ze 

trainingen voor tandheelkundig 

personeel over communicatie in 

de praktijk. www.heidipeeters.nl
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Een loepbril in de tandheelkunde… Is dat de investering nou waard? Is zo’n bril echt het 

antwoord op al je rugproblemen? En als je een loepbril koopt, waar moet je dan op letten?

DE AANSCHAF VAN EEN LOEPBRIL, 

WAAR MOET JE OP LETTEN?

Beter zitten en zien is geen overbodige luxe

tussen de ogen en waar de loepen in het glas 
worden gezet. Dit wordt opgemeten en is dus ook 
heel persoonlijk.

Aan de hand van werk- en pupilafstand wordt 
het snijpunt bepaald, zodat je zo veel mogelijk 
door twee loepen een beeld kunt zien. Dit moet 
overeenkomen met je werkafstand en noemen we 
de convergentie van de loepen.

Diversen loepsystemen
Het Galilei-systeem is het meest gebruikte loepsys-
teem en wordt ook wel Hollandse kijker genoemd. 
Het biedt scherpe afbeeldingen, is licht in gewicht, 
verkrijgbaar tot meestal 3x vergroting en wordt 
eigenlijk altijd TTL (Through-The-Lens) toegepast. 
Dit wil zeggen dat de loepen door het glas heen zijn 
gemonteerd zodat er een comfortabeler en groter 
gezichtsveld ontstaat.
Prismatische loepsystemen worden meestal toe-
gepast bij hogere vergrotingen (4x of meer). Ze 
zijn vaak wat zwaarder, hebben minder bewegings-
vrijheid, minder scherptediepte en zijn duurder. 
Meestal wordt een dergelijke vergroting toegepast 
voor tandartsen die veel endo’s verrichten en het 
gebruik van een microscoop nog even achterwege 
willen laten.

Wel of geen lichtsysteem op de bril?
Een lichtsysteem op een bril is een ware verbetering. 
Hiermee heb je altijd de juiste verlichting in één lijn 
met je kijkrichting en verlicht het object (de mond) 
direct waardoor er geen schaduwwerking optreedt.

Een leverancier en specialist van loepbrillen zal 
samen met je bespreken welke vergroting en 
bril het beste geschikt is voor jouw specifieke 
wensen en werkzaamheden.

Een loepbril verbetert ergonomie en zicht, maar 
we denken vaak meteen aan vergroting. De 
meeste fabrikanten werken met vergrotingen 

tussen de 2x tot 4x vergroting van het beeld. 
Twee dingen zijn daarbij belangrijk. Hoe groter 
de vergroting, des te kleiner het gezichtsveld. En 

daarnaast neemt 
bij meer vergroting 
de scherptediepte 
verhouding af wat de 
ergonomie dan ook 
niet ten goede komt.

Scherptediepte
Scherptediepte is 
omgekeerd evenre-
dig aan het kwadraat 
van de vergroting. 
Dit betekent dat een 
vergroting van 2x een 
scherptediepte biedt 

van 4x groter ten opzichte van 4x vergroting. Of-
tewel je scherptediepte verhouding holt achteruit 
naarmate je kiest voor meer vergroting. Een ver-
groting van rond de 2.5x is dan ook vaak de beste 
optie voor algemeen gebruik. Een hogere of lagere 
vergroting is zeer afhankelijk van de wensen en 
werkzaamheden.

Werk- en pupilafstand
Een ander belangrijk begrip is de werkafstand. Dit 
is de afstand van de ogen tot het object (in dit geval 
de mond). Voor de ergonomie is deze afstand heel 
erg belangrijk en persoonlijk.
Met een juiste Inclinatiehoek van loepen in het 
glas en/of ten opzichte van het montuur, voorkom 
je onnodig nek buigen. De loepen zouden dan ook 
zoveel mogelijk in lijn met je kijkrichting moeten 
komen te staan. De pupilafstand is de afstand 

advertorial
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De Leergang Parodontologie is in 2014 in de markt gezet met in eerste instantie als doel 

de rol van de mondhygiënist in het parodontale behandeltraject en de samenwerking met 

andere mondzorgprofessionals te versterken. Echter de rol van de tandarts als regisseur 

van het integrale behandelplan en bewaker van het zorgdoel is in dit traject evenzeer 

belangrijk. Tandarts Marieke Smits besloot de opleiding in 2021 te volgen en is daarmee 

de eerste tandarts die in december van dit jaar de leergang afrondt.

Leergang 
Parodontologie

”Succesvollere samenwerking en een beter resultaat voor de patiënt”

Wat maakt de parodontologie zo in-
teressant?
“De parodontologie vormt letterlijk en fi-
guurlijk de basis in de tandheelkunde. Je 
blust geen brandjes, maar werkt aan een 
gezond fundament dat je samen met de pa-
tiënt op peil houdt over een langere periode. 
Daarbij vervult het gedrag van de patiënt 
een sleutelrol. 

Parodontologie is dan ook meer dan een 
technisch trucje of het kunstje van de tand-
arts of mondhygiënist. Het is veel meer een 
kwestie van de juiste voorwaarden creëren 
om samen met de patiënt een herstel van 
het parodontium in te zetten. Want wanneer 
het parodontium gezond is kun je tandheel-
kundig verder bouwen, bijvoorbeeld door 
restauratieve of orthodontische therapie. 
Echter zonder medewerking van de patiënt 
behaal je binnen de parodontologie geen re-
sultaat en die heeft hierin dan ook een sleu-
telrol. Je hebt als tandarts dus niet alles in 
de hand en dat vind ik interessant. Uiteraard 
komt er bij de parodontale behandeling ook 
een stuk technisch handelen kijken, maar 
het draait vooral om de communicatie met 
en de gedragsbegeleiding van de patiënt en 
dat maakt het vakgebied van de parodonto-
logie voor mij zo boeiend en leuk. 

Marieke werkt als tandarts algemeen 
practicus bij Bouriciuslaan Tandart-
senpraktijk in Drachten; een grote 

praktijk met een eigen tandtechnisch lab 
en 10 tandartsen die allen hun eigen aan-
dachtsgebied hebben. Ze maakte een jaar 
geleden de overstap naar deze praktijk om 
zich verder te ontwikkelen en stuurt in-
middels het team van mondhygiënisten en 
preventie-assistenten aan.

Voordat Marieke in deze praktijk ging wer-
ken, had ze 12 jaar lang als tandarts in een 
kleine groepspraktijk in Drachten gewerkt, 
waar ze veel paro-behandelingen deed. 
Fridus van der Weijden (parodontoloog 
erkend door de NVvP en implantoloog er-
kend door de NVOI, red.) werkte daar ook 
en ze kon makkelijk met hem overleggen. 
Dit overleg met een parodontoloog maakte 
haar steeds enthousiaster voor het vakge-
bied, maar ondanks de kennis die ze hier-
mee opdeed, de vele behandelplannen die 
ze schreef en de patiënten die ze begeleid-
de, was ze op zoek naar een betere basis 
binnen de parodontologie. In haar zoek-
tocht naar een opleiding die haar hierbij 
kon helpen kwam ze op het spoor van de 
Leergang Parodontologie die Schelte Fok-
kema geeft.
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er nodig is om tot een goed behandelplan 
te komen”.

Waarom heb je gekozen voor de Leer-
gang Parodontologie?
“Ik was op zoek naar een gedegen theore-
tisch kader voor mijzelf om beter te begrij-
pen waarom ik soms tegen problemen aan-
liep bij mijn parodontale behandelingen, 
maar ook om de basis onder mijn zorg- en 
behandelplannen zo goed mogelijk te ma-
ken. Dat de leergang in eerste instantie 
voor mondhygiënisten in de markt was ge-
zet maakte mij eigenlijk niet uit. De inhoud 
was precies wat ik zocht en nodig had.

Hoewel de leergang wel wat tijd vraagt kon 
ik het goed combineren met mijn werk en 
mijn privé situatie. Het was voor mij de 
perfecte manier om me te verdiepen in de 
parodontologie als algemeen practicus. 
Want juist het generalistische karakter van 
de tandheelkunde gecombineerd met gede-
gen kennis van de parodontologie vind ik 
leuk.

Deze verdieping in de parodontologie heeft 
me daarnaast geholpen om de medewer-
kers binnen de praktijk beter te laten sa-
menwerken en op die manier betere zorg 

De rode draad voor mij binnen de tand-
heelkunde is een gedegen zorg- en behan-
delplan dat past bij de patiënt. Waar wil hij 
of zij naartoe en op welke manier? Aan mij 
als tandarts de taak om in kaart te bren-
gen hoe het er op dit moment voorstaat, 
wat de oorzaken en risicofactoren zijn en 
vervolgens welke behandelmogelijkheden 
er zijn. Dat is vaak een puzzel, maar uit-
eindelijk bepaalt de patiënt welke kant hij 
of zij op wil. Ik kan wel een plan bedenken, 
maar als het niet tot de mogelijkheden van 
de patiënt behoort dan treft het geen doel 
en wordt het ook niet uitgevoerd. Natuur-
lijk hangt dit ook samen met het financië-
le aspect, maar het is veel breder dan dat. 
Wat is haalbaar? Iemand kan wel zeggen 
zijn gebit te willen behouden, maar als hij 
daarbij niet zijn voedingspatroon of mond-
hygiënegedrag wil aanpassen, dan wordt 
dat lastig. Ik ben er om te spiegelen en het 
plaatje te schetsen, maar de patiënt moet 
zelf aangeven wat hij of zij wil en kan en 
ervoor over heeft om iets te bereiken. Dat is 
fluïde en kan bijgesteld worden in de tijd. 
Samen met de patiënt puzzel je om tot een 
oplossing te komen. Iedereen heeft ande-
re wensen en mogelijkheden en dat maakt 
het zo afwisselend. Ik houd van het open 
gesprek en het wederzijdse vertrouwen dat 

Marieke Smits
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elkaar zetten. Hij laat je beredeneren wat 
je ziet en wat de oorzaak ervan is en laat 
je inzien waar de mogelijkheden, maar ook 
de beperkingen van je behandeling liggen. 
Dit alles is op een wetenschappelijke ma-
nier onderbouwd en ingedeeld.

Ik ben er redelijk open-minded ingegaan, 
maar het is wel een uitdaging die je aan-
gaat. Er wordt veel van je verwacht. Je 
moet echt aan de bak en veel avonden en 
weekenden zijn er dan ook aan opgegaan. 
In het begin gaat het voornamelijk om the-
oretische dagen waarvoor je veel leest en 
wetenschappelijke artikelen voorbereidt 
die tijdens de seminars worden besproken. 
In het tweede jaar ga je parallel aan deze 
theorie patiënten uit de praktijk documen-
teren, analyseren en bespreken. Het uit-
gebreid documenteren en analyseren van 
patiënten deed ik al, maar à la Schelte gaat 
dat een stapje verder. Hij kijkt namelijk 

te bieden aan onze patiënten. Ik merk dat 
er soms een kloof bestaat tussen de mond-
hygiënisten en tandartsen in de algemene 
praktijk, maar dankzij de Leergang Paro-
dontologie kan ik inmiddels de brug slaan. 
Ik geloof er echt in dat als we elkaar beter 
begrijpen, de zorg aan onze patiënten be-
ter wordt.”

Kun je meer vertellen over de inhoud 
van de leergang?
“Schelte Fokkema (parodontoloog erkend 
door de NVvP en hoofddocent en initiator 
van de Leergang Parodontologie, red.) be-
handelt de onderdelen van de parodonto-
logie heel gestructureerd. Hierdoor krijg je 
meer inzicht in en een beter begrip van de 
pathofysiologie, de etiologie en de progno-
sestelling, maar ook hoe je de succescriteria 
van de behandeling kunt bereiken. Schelte 
ontleedt de parodontologie eerst voor je en 
laat het je daarna in je eigen casus weer in 

Leergang Parodontologie

Als mondzorgprofessional ben je verantwoordelijk voor de parodontale status van je patiën-

ten en rust de klinische analyse en interpretatie op jouw schouders. Misschien voel je je hierin 

niet altijd voldoende competent of kun je het onvoldoende onderbouwen of niet doelgericht 

communiceren, waardoor de succescriteria van de parodontale behandeling niet of onvol-

doende worden bereikt.

Om de klinische informatie beter en helderder over te brengen biedt de Leergang Parodonto-

logie (LP) een verdieping aan op het gebied van de klinische parodontologie om meer inzicht 

te verwerven in de behandeling en een beter begrip van de pathofysiologie te krijgen. 

Met behulp van deze kennis ben je in staat om je patiënten met parodontale problemen 

effectiever te behandelen, succesvoller samen te werken en het parodontale behandelproces 

beter aan te sturen. Hiermee wordt het kwalitatieve handelen in de parodontologie geza-

menlijk aangepakt en wordt geïnvesteerd in niet alleen een effectievere maar ook efficiëntere 

inrichting van de mondzorg. 

De Leergang Parodontologie is een door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland 

(CPION) geaccrediteerde opleiding. Dit betekent dat voor het tot stand komen van de LP een 

uitvoerige toetsingsprocedure is doorlopen en dat ieder jaar een voortgangsrapportage wordt 

samengesteld. Deze rapportages worden tevens door een onafhankelijke adviescommissie, 

die representatief is voor het werkveld van de parodontologie, beoordeeld. Met behulp van 

een dergelijke procedure is een permanente bewaking en verbetering van de LP gegaran-

deerd en voldoet het aan de kwaliteitseisen van een officieel erkende Registeropleiding.

Wil jij jouw rol in het parodontale behandelingstraject versterken en de samenwerking met 

andere mondzorgprofessionals verbeteren? Dan is deze leergang iets voor jou. Kijk op 

https://academiae.nl/leergang-parodontologie/ voor meer informatie.

Scan mij voor het complete 
opleidingsaanbod

Wil je de brochure graag per 
post ontvangen?  

Stuur dan een e-mail naar:  
brochure@dentalbestpractice.nl

TANDARTS
MONDHYGIËNIST

PRAKTIJKMANAGER
BALIEASSISTENT
ASSISTERENDE



ten te wisselen en te discussiëren, zeker tij-
dens de casusbesprekingen. 

Het begrip en inzicht dat hierdoor ontstaat 
levert een betere samenwerking op in de 
praktijk, waarbij je merkt dat patiënten 
meer in beweging komen en de resulta-
ten verbeteren. Of zoals Schelte het om-
schrijft: ‘de leergang biedt verdieping en 
verbreding in de parodontologie, wat leidt 
tot een betere dialoog, onderling begrip, 
succesvollere samenwerking en een beter 
resultaat voor de patiënt.

Ik kan collega tandartsen van harte aan-
bevelen om de Leergang Parodontologie te 
volgen en wens de kennis die ik hier heb 
opgedaan toe aan al mijn collega’s omdat 
deze cruciaal is in de klinische behande-
ling en de zorg aan onze patiënten. Ik ben 
misschien de eerste tandarts die de Leer-
gang Parodontologie heeft gedaan, maar 
wat mij betreft niet de laatste.” 

heel gedetailleerd naar elke casus. Hij wil 
alles zoveel mogelijk kunnen beredeneren. 
Wat zie je, hoe beschrijf je dat, wat is de 
oorzaak van de ontsteking en van de de-
structie? Waarom is dat zo en welk onder-
zoek ondersteunt dat? Niet ongeveer, maar 
zo precies mogelijk. Die bevlogen manier 
van lesgeven en de wijze waarop hij kennis 
structureert vind ik fantastisch.”

Hoe is de interactie met de andere 
deelnemers?
“De groep heeft per cohort een maximale 
grootte van 15 personen. Op die manier 
krijgt iedere deelnemer voldoende aan-
dacht en kun je onderling informatie uit-
wisselen. De interactie met mijn groep is 
ongelofelijk leuk en heel positief. Je hebt 
namelijk allemaal een passie voor hetzelf-
de vakgebied en een focus op hetzelfde 
doel. Wel ieder vanuit een ander perspec-
tief, maar de leergang is er ook op gericht 
om begrip en inzicht te geven in elkaars 
handelen. Er is veel ruimte om van gedach-
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vergeten van de ragers. Sommige men-
sen moet je hier echt aan helpen herinne-
ren. Het is ook best wel moeilijk om iets 
in je systeem te krijgen als je tot een paar 
jaar geleden nog nooit over een rager 
had nagedacht. Ik denk wel dat dit punt 
van het takenlijstje bij sommige mensen 
wordt doorgeschoven naar de volgende 
dag. Vaak wordt tijdgebrek als excuus 
gebruikt. Mijn standaard antwoord hierop 
is dat er 1440 minuten in een dag zitten 
en dat er toch wel twee daarvan voor de 
belangrijke interdentale hulpmiddelen ge-
bruikt kunnen worden. Maar ja, misschien 
hebben deze mensen wel een never en-
ding to do list en mag ik hier niet over oor-
delen. Er zijn tenslotte meerdere wegen 
die naar een gezonde mond leiden, als je 
maar weet hoe. 

Maar ‘het leven’ kan er ook voor zorgen 
dat je het wel eens vergeet. Zo ken ik 
een preventieassistent die normaal ge-
sproken regelmatig bij mij in de praktijk 
(als patiënt) te vinden is. Nu had ik haar 
vanwege familieomstandigheden lange 
tijd niet gezien. Ik ken haar als een zeer 
gemotiveerde preventieassistent die toe-
vallig ook nog eens bij mij patiënt is. Nu 
had zij haar ragers genegeerd en was zij 
ook nog eens twee jaar niet bij mij langs 
geweest. Er was wat werk te doen. Inmid-

dels loopt zij er weer stralend bij en liggen 
de ragers naast haar kopje ter herinne-
ring, zodat zij de voor ons beiden geliefde 
ragers van Tepe niet meer kan vergeten. 
Zelf moest ik mij een tijdje geleden er ook 
echt toe zetten om ze te gebruiken. Op dit 
moment ben ik namelijk zes maanden in 
verwachting en is de ergste misselijkheid 
inmiddels verdwenen. In het begin van 
mijn zwangerschap begreep ik ineens 
waarom al die zwangere dames zo’n last 
hebben bij het tandenpoetsen. Soms was 
ik gewoon al blij als ik alleen dit gedeel-
te zonder over te geven voor elkaar had. 
Dat rondje ragers kon er echt niet meer 
bij. Ik had nooit gedacht dat ik hier zo’n 
last van kon hebben. En ik had mij ook 
eigenlijk niet bedacht dat ik mijn geliefde 
interdentale hulpmiddel zou kunnen laten 
liggen. Nu had ik al snel door dat de ra-
gers ook op een later of vroeger tijdstip 
gebruikt kunnen worden. Zo zie je maar, 
soms kunnen dingen toch ingepland wor-
den. En ook voor mij geldt…. Er zitten 
1440 minuten in een dag… 

We kennen het allemaal wel; een 
takenlijstje waar nooit een eind 
aan komt. Eigenlijk is zo’n lijst-

je een klein beetje vergelijkbaar met het 
doen van de was. Daar komt ook nooit 
een eind aan. Ik heb ook zo’n takenlijst. 
Met een mooier woord noem ik deze lijst 
mijn to do list. Op zich is het hebben van 
zo’n lijst helemaal niet erg, want je kunt 
eigenlijk niets meer vergeten. Het meest 
prettige is wel het afstrepen van de din-
gen die gedaan zijn. Vooral wanneer het 
einde van het lijstje nadert. Maar ja, dan 
zet ik weer een aantal taken bij en dan 
staat mij toch weer een vol lijstje te wach-
ten. Zo komt er nooit een einde aan.

Op mijn to do list staan dingen zoals 
deze column schrijven, voor de leergang 
parodontologie een presentatie maken 
en een overeenkomst maken voor een 
nieuwe mondhygiënist in de praktijk. De 
standaard dingetjes zoals de honden uit-
laten of de vaatwasser uitruimen staan 
natuurlijk niet op mijn lijstje. Toch advi-
seer ik veel patiënten om de voor mij o zo 
normale dingen wel op hun takenlijstje te 
zetten. Nu moet ik wel eerlijk bekennen 
dat ik dan niet zo veel belang heb bij een 
lege vaatwasser of een gestofzuigd huis 
bij meneer Jansen thuis, maar een voor 
mij belangrijk punt is toch wel het niet 

Marloes Rust, MondZorgVuldig Mondhy-

giënisten Dordrecht

Deze column komt tot stand in samenwerking met TePe 
Benelux B.V.

1440 minuten
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Team
“De Parodontologie Praktijk Zwolle (PPZ) 
bestaat uit een hecht en gestructureerd 
team van 24 dames en zeven mannen die 
nauw met elkaar samenwerken en overleg-
gen,” geeft praktijkmanager Janneke Hoek 
aan. “We werken serieus en hard met el-
kaar samen, maar kunnen met het team 
ook net zo goed lachen. Door het weinige 
verloop van medewerkers en de blijvende 
aandacht voor teamontwikkeling staat er 
een goed doorontwikkeld team met waar-
dering voor elkaar. 
Dagelijks, voor aanvang van de behande-
lingen beginnen we de dag met een geza-
menlijke kop koffie. Voorafgaand daaraan 
worden de behandelprogramma’s doorge-
nomen.”

Communicatie
“De onderlinge communicatie verloopt 
goed. Zodra één van de collega’s ergens 
tegenaan loopt wordt dat meteen bespro-
ken en zo nodig actie op ondernomen. Per 
jaar is er twee keer een uitgebreid overleg 
met alle assistenten, daarnaast hebben zij 
iedere dag nog een ‘5-uurs overleg’. Op dat 
moment evalueren we de dag: wat ging er 
goed, waar zijn we tegenaan gelopen en 
wat kunnen we doen om te verbeteren. 
Ook de back- en frontoffice komen gere-
geld bijeen, de lijntjes zijn kort. Daarnaast 
heeft iedereen één keer per jaar een FIT-ge-
sprek (Functioneren, Inzetbaarheid en 
Talent & Toekomst). Sinds afgelopen jaar 
doen wij dit in groepjes van vijf met één 
parodontoloog, één medewerker backoffi-
ce en drie assistenten/frontoffice/mondhy-
giënisten. Hierin bespreken we met elkaar 
hoe het gaat, hoe ieder de toekomst ziet en 
of het werk nog bevalt. En uiteraard is er 
naast deze FIT-gesprekken altijd de ruimte 
voor een 1-op-1 het gesprek, mocht daar 
behoefte aan zijn. De praktijkmanager 
loopt geregeld bij alle medewerkers langs 
voor een praatje.”

Pand
“Sinds 1989 zit de PPZ in een stijlvol jaren 
‘30 pand aan de stadsgracht van Zwolle. In 
de loop der jaren is geregeld een aanpas-

sing gedaan om te blijven voldoen aan de 
eisen en de groeiende vraag. In 2011 heeft 
het bestaande pand een uitbouw gekregen 
ten behoeve van onder meer extra behan-
delkamers, een grotere sterilisatieruimte 
en een separate röntgenruimte. De afge-
lopen drie maanden zijn de kantine en de 
gehele eerste verdieping - met zes behan-
delkamers en sterilisatie - uitgebreid ge-
renoveerd. Tevens is de receptie vervangen 
en is een grote slag gemaakt in verduurza-
ming van het pand. 
Voordelen van de locatie zijn dat het OV in 
de buurt is en er rondom het pand genoeg 
parkeergelegenheid is. Het nadeel? Dat het 
pand wat minder geschikt is voor patiën-
ten die afhankelijk zijn van een rolstoel. 
Met enige hulp en rijplaten proberen we de 
drempel, letterlijk en figuurlijk), ook voor 
deze patiënten te verlagen. “

Goed geregeld
“We gaan voor kwaliteit en niet voor kwan-
titeit. Daarbij staat het belang van de pati-
ent centraal. De prettige onderlinge sfeer 
van het team wordt ook zo door patiënten 
ervaren, wat ons ook weer motiveert.”

Parodontologie Praktijk Zwolle
Specialisatie: Parodontologie en 

implantologie

Behandelkamers: 12

Patiënten: De PPZ is een 

verwijspraktijk. Dit betekent dat 

patiënten enkel op verwijzing van 

hun tandarts en/of mondhygiëniste in 

onze praktijk worden behandeld

Medewerkers: 6 parodontologen 

NVvP / implantologen NVOI, 12 

mondhygiënisten, 8 assistenten 

(waarvan 3 preventie), 3 frontoffice 

medewerkers, 2 backoffice mede-

werkers.

dentistaT E A M  I N  B E E L D



dentista 35 Fo
to

: 
Le

vi
n 

d
en

 B
oe

r



Sprekers
Sune Demant
Joerd van der Meer
Mark Laske

Hagay Shemesh
Athina Georgiou
Niek Opdam& Aukje Bouwman

NVvE Voorjaarscongres
zaterdag 11 maart 2023
Johan Cruijff ArenA Amsterdam

Programma
en inschrijven:
www.nvve.com

Root Cause
de wetenschap

NVvE VOORJAARSCONGRES | 11 MAART 2023 | AMSTERDAM



37dentista

Marenka Franke

Hoe houd je als praktijkmanager de medewerkers die het parodontium onderhouden 

scherp en gemotiveerd. Wat kan jij voor ze betekenen zodat zij met plezier hun werk 

kunnen doen en de onderlinge samenwerking goed verloopt?

Een scherpe en 
gemotiveerde paro-club

Praktijkmanagement

om mee te denken met deze ambities. Voor 
een praktijkmanager en eigenaar is het ook 
goed om te weten wat de vergoedingen zijn 
voor de mondhygiënisten, paro-preventie-
assistenten en preventieassistenten. 

Inkomen
De mondhygiënisten werken tegenwoordig 
veel op ZZP basis. Ook is er voor hen de 
mogelijkheid om in loondienst te werken. 
Bespreek wat voor de praktijkeigenaar 
wenselijk is hierin. Voor de (paro)preven-
tieassistenten kan er voor de uren die zij 
werken in die functie een vaste toeslag 
berekend worden. Indien zij ook als balie-
medewerker, tandartsassistent of omloop 
werkzaam zijn, is het uiteraard niet nodig 
om ze voor die werkzaamheden ook een 
toeslag te geven. Wat ook een optie is, is 
om een percentage van hun omzet bij het 
salaris uit te betalen. Dit kan een extra sti-
mulans geven in het juist declareren van 
de tijd die zij bezig zijn geweest, en de tijd 
die zij inplannen voor een patiënt. In veel 
praktijken is het declareren van bijvoor-
beeld de M-codes nog niet altijd in verhou-
ding tot de tijd die de patiënt ingepland 
staat en door een percentage van de omzet 
te geven kan hier beter op worden gelet.

De paro-club
Wanneer jij in een praktijk werkt waar 
mondhygiënisten en (paro)preventieassis-
tenten werken dan is het belangrijk dat de 
samenwerking tussen deze medewerkers 
soepel blijft verlopen. Dit werkt fijn voor 
de medewerkers en de patiënt ontvangt 

Tegenwoordig zie je in veel praktijken 
de aanwezigheid van preventieassis-
tenten, paro-preventieassistenten en 

mondhygiënisten. Zij onderhouden het 
parodontium van een patiënt en zijn voor 
de praktijk een belangrijke aanvulling. Zo 
houd je zoveel mogelijk initiële behande-
lingen in eigen beheer en hoef je niet door 
te verwijzen. Ook houdt de tandarts meer 
tijd over om zich op andere behandelingen 
te focussen en kan een preventieassistent 
het gebit van de patiënt reinigen. Werk je 
met een meerkamerplanning dan is dit ze-
ker goed toepasbaar. Uiteraard zijn deze 
medewerkers ook een verdienmodel voor 
de praktijk. Je wilt ze dus niet kwijt.

Blijf in gesprek
Communicatie is hierin erg belangrijk. Zo-
lang dit niet goed verloopt zal jij als prak-
tijkmanager niet te weten komen hoe het 
gaat en wat er eventueel speelt. Blijf met 
iedereen in gesprek, zowel met de preven-
tieassistenten, de paro-preventieassisten-
ten als de mondhygiënisten. Informeer 
regelmatig hoe het gaat, of zij van jou iets 
nodig hebben. Zo kan jij op tijd zaken op-
pakken die niet lekker gaan en dat voor-
komt op de lange termijn ergernis en frus-
tratie.  Laat zien dat jij er voor ze bent en 
geef aan dat wanneer zij iets nodig hebben 
ze dat bij jou aangeven. 
Geef ze ook de ruimte om zichzelf te kun-
nen ontwikkelen, bespreek de doorgroei-
mogelijkheden en kijk waar de ambities lig-
gen. Overleg met de praktijkeigenaar wat 
de mogelijkheden zijn binnen de praktijk 
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de juiste scholing. Bespreek waar hun inte-
resses naar uitgaan en kijk samen wat hier 
qua scholing het beste bijpast. Hierdoor 
blijft de uitdaging voor de medewerkers 
aanwezig en blijven zij langer gemotiveerd. 
De doorgroeimogelijkheden die daaruit 
voortvloeien uiteraard ook bespreken, dit 
kan altijd een extra stimulans zijn.  
De mondhygiënisten die op ZZP-basis wer-
ken betalen hun eigen scholing. Wel is het 
belangrijk dat zij de ruimte krijgen om 
zichzelf te blijven ontwikkelen. Zij moeten 
ook gemotiveerd blijven in wat zij doen 
en indien zij aanvullende scholing willen 
doen en dit ook toe willen passen in de 
praktijk om zo ook gemotiveerd te blijven 
dan kan jij als praktijkmanager daar een 
belangrijke rol in vervullen. Allereerst door 
duidelijk te hebben wat wel en wat niet 
wenselijk is voor de praktijk. Samen met 
de mondhygiënist kan jij de wensen naast 
elkaar leggen en dit bespreken. 

Tot slot
Wat zeker voor iedere medewerker belang-
rijk is, is een goede, veilige en gezellige 
werksfeer. Een plek waar alle medewerkers 
zich graag voor inzetten en waar zij graag 
willen zijn. Daar waar iedereen (meestal) 
met een vriendelijke glimlach rondloopt. 
Een leuke en fijne uitdaging voor iedere 
praktijkmanager om dagelijks aan te blij-
ven werken.

ook de zorg die hij nodig heeft. Om dit op-
timaal te krijgen en te behouden is het van 
belang dat er regelmatig overleg is tussen 
deze behandelaren om elkaar hierin scherp 
te blijven houden. Bij ons in de praktijk 
noemen wij dat de ‘paro-club’. Daar is bij 
ons ook de praktijkmanager bij aanwezig 
en een tandarts. Tijdens dit overleg wordt 
besproken wat er goed loopt en wat beter 
kan. Het paroprotocol wordt onder de aan-
dacht gebracht en daar waar nodig bijge-
steld. Bespreek ook of de adviezen voor het 
interdentaal reinigen nog up-to-date zijn. 
Zo ook de adviezen tot het aanschaffen van 
een tandenborstel voor de patiënt. Bekijk 
of deze producten voldoende aanwezig 
zijn in de praktijk. Indien de wens toch is 
om te veranderen van bepaalde produc-
ten dan kan er worden gekeken of er een 
vertegenwoordiger daarvoor langs kan ko-
men. Overleg wie deze persoon het beste 
kan ontvangen. Na het paro-overleg kan 
de tandarts de zaken die voor de tandart-
sen van belang zijn met hen bespreken. De 
praktijkmanager kan de zaken die voor de 
andere medewerkers van belang zijn met 
hun communiceren. 

Ruimte voor ontwikkeling
Voor de mondhygiënisten in loondienst, 
de paro-preventieassistenten en de preven-
tieassistenten is het ook belangrijk dat zij 
zich kunnen ontwikkelen door middel van 

Marenka Franke is praktijkmana-

ger bij Centrum voor Mondzorg 

Rhenen en docent bij Dental Best 

Practice.
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Minakshi Jethu Ramkrishan, Patrick Rijkschroeff, Monique Danser

Gingivale overgroei is een negatieve bijwerking van medicatiegebruik zoals bij het 

gebruik van calciumantagonisten. Er is mogelijk een relatie tussen de verschillende 

soorten calciumantagonisten en ook zijn er mogelijke associaties met de ontwikkeling 

van gingivale overgroei. Calciumantagonisten worden onderverdeeld in twee 

hoofdcategorieën: dihydropyridinen en non-dihydropyridinen. Uit het artikel is te 

concluderen dat dihydropyridinen worden geassocieerd met gingivale overgroei. Overige 

factoren die een effect kunnen hebben op de mate van overgroei zijn de halfwaarde tijd, 

dosering en de aanwezigheid van ontsteking en tandplaque. Van belang is om zowel 

patiënten en de medische zorgsector te informeren over de mogelijke nadelige effecten 

van calciumantagonisten gebruik in relatie tot gingivale overgroei.

Gingivale overgroei
Een effect van calciumantagonisten gebruik

(toename in aantal cellen) of hypertrofie 
(toename van cel volume).
Klinisch kan extreme gingiva overgroei 
(hyperplasie/hypertrofie) ook de esthetiek 
en spraak van patiënten belemmeren, voor-
al wanneer deze coronaal over de elemen-
ten heen groeit. Een slechte mondhygiëne 
en hormonale disbalans kunnen bijdragen 
aan de mate/ernst van de gingiva zwelling. 
De pathogenese van door medicinale gin-
givale overgroei wordt in de eerste plaats 
gestimuleerd door de mate van ontsteking 
en secundair door de aanwezigheid van 
tandplaque en andere lokale factoren als 
overhangende restauraties.4

Subklassen calciumantagonisten
Calciumantagonisten kunnen worden on-
derverdeeld in twee hoofdcategorieën; 
dihydropyridinen en non-dihydropyridi-
nen. Beide subtypen blokkeren de L-type 
calcium2+ kanalen en resulteren in een 
verlaagde intra-cellulaire calcium concen-
tratie. Dihydropyridinen subtype werkt in 

B ij de behandeling van hart- en vaat-
ziekten en hypertensie kunnen calci-
umantagonisten worden voorgeschre-

ven. Een ongewenste orale bijwerking van 
calciumantagonisten is gingivale over-
groei. Andere geneesmiddelen met een 
vergelijkbaar klinisch effect zijn anticon-
vulsiva en immunosuppressiva. Gezien 
de hoge prevalentie van voorgeschreven 
calciumantagonisten onder de Nederland-
se bevolking, kan gingivale overgroei zich 
regelmatig presenteren. Van de 2,8 miljoen 
Nederlanders bij wie hypertensie wordt 
vastgesteld, gebruikt ongeveer 5,7 procent 
calciumantagonisten. 

Medicinale gingiva overgroei wordt gedefi-
nieerd als: “Een (over)groei of toename van 
de gingivale weefsels, ten gevolge van toe-
diening van systemische geneesmiddelen”.2 
Ondanks dat de term gingivale hyperplasie 
vaak gebruikt wordt in de kliniek, kan men 
alleen op basis van histologie bevestigen of 
er daadwerkelijk sprake is van hyperplasie 



41dentista

van amlodipine en andere medicatie ty-
pen.20 De mogelijkheid van dosis-afhanke-
lijk effect suggereert, dat niet alleen de do-
sering, maar ook de tijdsduur (chronisch 
gebruik) een belangrijke factor kan zijn 
wanneer het gaat om de ernst en verdere 
progressie van deze overgroei. Zeker wan-
neer de reinigbaarheid van de gebitsele-
menten en de gingiva in het geding komt, 
zal plaque retentie in combinatie met 
chronische ontsteking kunnen zorgen voor 
de verdere stimulatie van de overgroei. 
In de literatuur wordt ook gesproken over 
de absorptie van de medicatie (in relatie 
tot lichaamsgewicht) en dat niet de dose-
ring per se verantwoordelijk kan zijn voor 
de ernst van de overgroei.9, 21 Wegens ge-
brek aan voldoende in vivo onderzoeken 
kan hier echter nog geen eenduidige con-
clusie uit worden getrokken. 

In tabel 2 staan de halfwaardetijden van 
calciumantagonisten weergegeven. Het 
verschil in liters/kg tussen de drie calciu-
mantagonisten laat zien dat amlodipine 
een hoger distributievolume heeft in verge-
lijking met de overige calciumantagonisten 
en langer in weefsels aanwezig blijft. Mo-
gelijk is een langer tijdsbestek nodig om 
gingivale overgroei te ontwikkelen. Gingi-
vale overgroei wordt eerder beïnvloed door 
farmacodynamiek en farmacokinetiek dan 
door de dosering van de medicatie.24

Concluderend kan gesteld worden dat cal-
ciumantagonisten verschillen op basis van 

op glad spierweefsel met vasodilatatie als 
gevolg. De non-dihydropyridinen subgroep 
heeft haar werking op hartspierweefsel, re-
sulterend in verlaagde cardiale output. Van 
de dihydropyridinen kan vervolgens een 
verdere onderverdeling worden gemaakt 
in nog drie subklassen. Dit is gebaseerd 
op basis van halfwaardetijd (kortwerken-
de, middel langwerkende en langwerkende 
calciumantagonisten).26 Hoewel de half-
waardetijd van deze subklassen verschilt, 
blijft het werkingsmechanisme binnen de 
dihydropyridinen vergelijkbaar (tabel 1).

Biologische effecten van verscheide-
ne calciumantagonisten 
Non-dihydropyridinen worden vooralsnog 
niet geassocieerd met gingivale overgroei. 
De chemische structuur van non-dihydro-
pyridinen beïnvloedt de calciuminstroom 
door deze te vertragen, waardoor er een 
verminderde kans op het ontwikkelen van 
gingivale overgroei aanwezig is. Echter 
worden deze medicaties ook minder vaak 
voorgeschreven dan de dihydropyridinen 
groep. Naar schatting kan men spreken 
over een verhoogde kans (1 op 3) op de 
ontwikkeling van gingiva overgroei bij di-
hydropyridinen gebruik in vergelijking met 
het gebruik van non-dihydropyridinen.6

Op moleculair niveau varieert elk van de 
subtypen dihydropyridinen qua chemische 
structuur 9, 26, resulterend onder andere 
in de verschillende halfwaardetijden. Uit 
de bestaande literatuur wordt het gebruik 
van amlodipine en nifedipine vooral be-
schreven bij de ontwikkeling van gingivale 
overgroei. Hoewel felodipine ook onder de 
noemer van dihydropyridinen valt, wordt 
het minder geassocieerd met gingivale 
overgroei. Vaak is felodipine niet een eer-
ste keus medicatie en wordt daarom dus 
veel minder vaak voorgeschreven in verge-
lijking met nifedipine en amlodipine. 25

Het farmacologische effect van 
calciumantagonisten zichtbaar in de 
mond 
Nifedipine en amlodipine zijn sterk geas-
socieerd met gingivale overgroei. Enerzijds 
kan dit worden verklaard doordat dit de 
meest voorgeschreven calciumantagonis-
ten zijn. Anderzijds werd gingivale over-
groei voor het eerst toegeschreven aan het 
gebruik van nifedipine en zijn daar dus de 
meeste case reports van beschikbaar. In de 
laatste twee decennia vindt er echter een 
verschuiving plaats richting voorschrijven 

 

Tabel 1. Weergave subklassen calciumantagonisten
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hun farmacologisch effect. De kortwerken-
de en langwerkende calciumantagonisten 
kunnen mogelijk in combinatie met een 
hoge en/of lage dosering zorgen voor de 
ontwikkeling van gingivale overgroei.

Klinisch aspect
De klinische symptomen zoals zwelling, 
mate van bloeding na sonderen en over-
groei van de gingiva kunnen in ernst vari-
eren. Predispositieplaatsen zijn de molaar-
streek en de boven- en onder incisieven. 
Veelgebruikte klinische metingen zijn 
plaque-index (PI), bloeding bij sonderen 
(BOP), gingiva-index (GI) en sondeerdiep-
te (PD). Wanneer patiënten calciumantago-
nisten gaan gebruiken, kan een klinische 
verandering van de gingiva al binnen 1-3 
maanden optreden en zich tot 18 maanden 
na de start van de medicatie verder door 
ontwikkelen.15

Gingivale overgroei tast in eerste instantie 
de interdentale papillen aan en is daarna 
het meest prominent bij de labiale op-
pervlakken.13 Na de eerste veranderingen 
(zwelling) kunnen overige klinische veran-
deringen optreden waarbij het fibrotische 
aspect verder wordt benadrukt.13 Deze 
fenotypische veranderingen hebben als 
gevolg dat plaque-accumulatie kan plaats-
vinden, wat kan leiden tot het ontwikkelen 
van gingivitis. Bij een ernstige overgroei 
kan de mate van zwelling als dusdanige 

plaqueretentie factor dienen, waardoor er 
een verschuiving plaatsvindt in plaquesa-
menstelling van de subgingivale biofilm. 
Hierdoor kan bij de parodontitis-gevoelige 
patiënt de mate van parodontale ontste-
king verergerd worden, welke pas onder 
controle kan worden gebracht bij aanpas-
sing van de gingivale contour middels pa-
rodontale chirurgie. 

Tot op heden zijn de plaque-indices en 
gingiva-indices niet voldoende om als 
voorspellende factor/ klinische parameter 
te dienen voor de mate van gingivale over-
groei.24 Wel is vastgesteld dat wanneer gin-
giva overgroei intra-oraal geconstateerd is, 
dat dit gepaard gaat met een slechte/ ina-
dequate mondhygiëne.20 

Samenvattend is het voor patiënten met 
gingivale overgroei een uitdaging om een 
goede mondhygiëne te verkrijgen, zolang 
fenotypische karakteristieken zorgen voor 
plaqueretentie en deze factoren nog niet 
onder controle zijn.26

Casus 1
Een 70-jarige man verscheen op het po-
li-spreekuur op ACTA bij de Afdeling Pa-
rodontologie. Hij presenteerde zich met 
een gemutileerde dentitie, een verkorte 
tandboog in de onderkaak, een uitgebreid 
gerestaureerd bovengebit en ernstig paro-
dontaal verlies gecombineerd met mobi-
liteit, furcatie toegankelijkheid, purulent 
exsudaat en gegeneraliseerd zwellingen 
(afbeelding 2-7).

Uit de voorgeschiedenis is gebleken dat 
de patiënt op 68-jarige leeftijd gedotterd 
is waarbij ook een stent is geplaatst bij de 
linker dalende voorste kransslagader. Bij-
behorende voorgeschreven medicatie be-
stond onder andere uit amlodipine. Negen 
maanden na de chirurgische interventie 
kwam de patiënt voor een halfjaarlijkse 
controle bij de algemeen tandarts. Deze 
constateerde forse gingiva zwellingen wel-
ke voor de medische ingreep niet geobser-
veerd waren. De tandarts besprak de optie 
voor een totaal extractie en af te bouwen 
naar een volledige prothese, of anders door 
te verwijzen naar een parodontologische 
kliniek.

De röntgenbeelden (afbeelding 1) laten 
gegeneraliseerd gevorderd tot vergevor-
derd botverlies zien, waarbij er sprake is 
van terminaal botverlies bij de 26 en 27 

 

Tabel 2. Halfwaardetijd
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extraheerd (doorslijpen van de brug bij de 
24d en extractie van de 26 en 27). Verder 
endodontische evaluatie van elementen 15, 
23, 24, eventuele behandeling bij de afde-
ling endodontologie binnen ACTA en aan-
passing c.q. vervanging van restauratief 
kroon-en-brugwerk in het eerste kwadrant.
De volgende alternatieven waren ook be-
sproken bestaande uit het doorslijpen van 
de brugconstructies in het eerste en tweede 
kwadrant distaal van de cuspidaten met de 
focus op behoud van het boven- en onder-
front gecombineerd met prothetisch her-
stel middels uitneembare voorzieningen 
én alsnog de eerder besproken optie door 
de tandarts voor een volledige prothese in 
de boven- en onderkaak.

Er werd gekozen voor het conservatieve 
behandelvoorstel, waarbij element 24 ook 
werd geëxtraheerd samen met de 26 en 27.

aan de buccale radices. Verder werden er 
overhangende restauratieve constructies 
geconstateerd, waarbij er sprake was van 
peri-apicale radiolucenties bij de 24 en 26, 
een peri-apicaal suspect bij de 15, 23 met 
her en der een verbreed parodontaal spleet.

Behandelvoorstel
Het behandelvoorstel bestond uit het een 
conservatief voorstel waarbij de elemen-
ten met terminaal botverlies werden ge-
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Gezien de verdenking van medicinale gin-
giva zwelling sterk aanwezig was in deze 
casus werd alvorens de initiële parodonta-
le therapie een gesprek met de patiënt en 
de huisarts ingelast in hoeverre het mo-
gelijk was om met amlodipine te stoppen. 
Dit bleek mogelijk, waarbij het calciuman-
tagonisten gebruik werd vervangen door 
een ACE-remmer.

Beoordeling na zes weken
Bij de tussentijdse beoordeling (6 weken) 
na initiële therapie, is sprake van een ster-
ke response van de gingiva. Er zijn reces-
sies waarneembaar, waarbij de kroon ran-
den marginaal zichtbaar zijn met black 
triangle formatie (afbeelding 8-12).

Evaluatie na drie maanden
Bij de evaluatie 3 maanden na initiële the-
rapie is er sprake van verdere response. De 
gingivale weefsels krijgen een ‘normaler’ 
aspect en de gingiva oogt minder fibro-
tisch. De restauratie randen zijn nu supra-
gingivaal komen te liggen en bereikbaar 
voor de patiënt en behandelaar.
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leg met de cardioloog werd deze medicatie 
gestaakt zonder alternatief. Verdere be-
handeling bestond vooral uit mondhygiëne 
instructies en een professionele gebitsrei-
niging.

Bij de evaluatie 3 maanden na initiële 
therapie, zien we overwegend herstel van 
de gingiva contour en textuur. Hier is wel 
sprake van milde recessievorming bij de 
boven front elementen. Het losmazige as-
pect is verdwenen, en er is geen sprake 
meer van voedselimpactie tussen de gingi-
va. Wel is er een step waarneembaar vanuit 
frontaal gezien, waarbij de buccale papil 
meer apicaal gelegen ligt ten opzichte van 
de palatinale papil.

Conclusie
Het gebruik van calciumantagonisten in 
relatie tot gingivale overgroei wordt de 
laatste tijd weer regelmatig beschreven. 
Van de verschillende subklassen zijn voor-
alsnog de dihydropyridinen subtype me-
dicaties geassocieerd met de ontwikkeling 
van gingivale overgroei. Andere aspecten 
die een rol kunnen spelen bij de mate van 
overgroei zijn: halfwaardetijd, dosering en 
aanwezigheid van ontsteking en tandpla-
que.

Gezien amlodipine en nifedipine het 
vaakst worden voorgeschreven lijken deze 
medicijnen vooralsnog het meest geasso-
cieerd met de ontwikkeling van gingivale 
overgroei. Echter toekomstig onderzoek 
zal moeten uitwijzen of de andere subty-
pen ook een direct of indirect (biologisch) 
effect kunnen hebben op de gingiva.

Casus 2
Een 52-jarige vrouw verscheen op het po-
li-spreekuur op ACTA bij de Afdeling Paro-
dontologie. Zij presenteerde zich met chro-
nische gingivitis waarbij er sprake was van 
voedselimpactie tussen de gingiva. Gevoe-
ligheid was haar voornaamste klacht, wel-
ke gepaard gaat met het moeten verwijde-
ren van etensresten tussen haar tandvlees. 
Vanuit frontaal gezien is zowel de buccale 
gingiva als de palatinale gingiva (papillen) 
zichtbaar. Het losmazige aspect van deze 
ernstig gezwollen gingiva wordt vooral 
duidelijk vanuit een occlusaal oogpunt.

Uit de voorgeschiedenis is gebleken dat 
de patiënte bekend is met SLE (auto-im-
muunziekte), endometriose, angina pecto-
ris, hypertensie en een myocardinfarct. In 
het afgelopen jaar heeft mevrouw via een 
obesitas kliniek bariatrische chirurgie on-
dergaan, waarbij zij binnen 2-3 maanden 
meer dan 30kg is afgevallen. Binnen haar 
huidige medicatie beleid werd nifedipine 
voorgeschreven.  Onbekend was wanneer 
de klachten van gevoeligheid en voedselim-
pactie waren ontstaan.
Wederom werd besproken in hoeverre ni-
fedipine kon worden afgebouwd. Na over-

5

3 4

1 2



47dentista

op, waarbij ook bewustwording van de na-
delige effecten intra-oraal bij calciuman-
tagonistengebruik onder de artsen en me-
disch specialisten van essentieel belang is 
en onze beroepsgroepen dichterbij elkaar 
kan brengen.

Voor de patiëntenpopulatie is het belang-
rijk deze te informeren over de korte- en 
langetermijneffecten van calciumantago-
nistengebruik op de mate van gingivale 
overgroei. Vroege diagnostiek, tijdig door-
verwijzen en mogelijke (chirurgische) in-
terventie kunnen leiden tot het voorkomen 
van onomkeerbare parodontale schade en 
daardoor verlies van elementen.

Voor de tandarts en de mondhygiënist is het 
van groot belang om te evalueren of de pa-
rodontale ontsteking en verdiepte pocket-
problematiek (deels) beïnvloed wordt door 
calciumantagonistengebruik. In eerste 
instantie zal substitutie van de medicatie 
door een medicatie van een andere groep 
intra-oraal/klinisch al veel verschil kunnen 
maken. Echter is dit is helaas niet altijd 
mogelijk. Rekening houdend met de medi-
sche anamnese van de patiënt, zal alleen 
door goede communicatie met de huisarts 
of medisch specialist een weloverwogen 
keuze gemaakt kunnen worden in hoeverre 
aanpassing van de medicatie haalbaar is en 
geen andere nadelige systemische effecten 
teweeg zal brengen. Dit gaat twee kanten 

Minakshi Jethu Ramkrishan, 

Patrick Rijkschroeff en Monique 

Danser, afdeling Parodontologie 
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Vraag van de opdrachtgever
De opdrachtgever kon niet uitbreiden in het vorige pand 
en zag binnen Kampen qua vastgoed geen mogelijkheid 
om een passende locatie te vinden. Na een gesprek met 
de gemeente zijn ze op een kavel uitgekomen en hebben 
gaandeweg besloten om nieuwbouw uit te laten voeren. 

De vraag was om een functionele en esthetische praktijk-
pand neer te zetten. Een comfortabele, ruim opgezette 
praktijk met oog voor een fijne omgeving voor patiënt en 
team. Daarbij moest het volume zo compact mogelijk wor-
den, met uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst. 

Invulling architect
Drie belangrijke principes beïnvloeden het ontwerp: de 
officiële richtlijnen voor de opzet van tandartspraktijken, 
hoe het gebouw zich verhoudt tot de wijk Stationskwartier 
en de beleving van de patiënten die de praktijk bezoeken. 

De regels voor tandartspraktijken wat betreft hygiëne, 
veiligheid en privacy eisen een strikt gescheiden routing 
voor personeel en bezoekers. Hiertoe zijn op de begane 
grond alle benodigde functies verdeeld over drie ‘linten’: 
één met zes behandelkamers; één met alle technische en 
facilitaire functies en de behandelaarsgang; en één lint dat 
de routing voor patiënten combineert met de receptie/ont-
vangstgebied. Een logische en heldere opzet die het dage-
lijks werk efficiënt en ergonomisch laat verlopen. De eer-
ste verdieping wordt alleen gebruikt door het personeel, 

en hier is dezelfde zonering in drie linten toegepast voor 
de diverse functies: kantine, kleedruimtes en kantoren. 

Binnen is er alles aan gedaan om de patiënten te kunnen 
ontvangen in een zo comfortabel mogelijke omgeving. 
Volop daglicht, een minimalistische aanpak en een volle-
dig integraal ontwerp creëren een ontspannen, stressver-
minderende sfeer in een licht en luchtig gebouw. Rustige 
wit- en grijstinten worden afgewisseld met accenten in 
warm hout bij de behandelkamers, en helder rode accen-
ten helpen bij de oriëntatie. 

De opdrachtgever vond dat de architecten erg professio-
neel waren, goed meedachten en bovenal actief betrokken 
waren. Ze hebben het als een fijne samenwerking ervaren.

Reacties van patiënten
De praktijk is sinds ruim een jaar in werking en de mede-
werkers voelen zich fijn en vertrouwd in hun nieuwe habi-
tat. De oude praktijk zat aan de andere kant van Kampen, 
dus voor de patiënten die daar in de buurt woonden, is het 
net even verder weg, maar gelukkig heeft de praktijk een 
trouw patiëntenbestand die haar ondanks de afstand niet 
in de steek heeft gelaten. De patiënten vinden het eind-
resultaat erg mooi geworden. De wachtkamer misschien 
ietwat kaal nog, maar die is intussen aangekleed en voelt 
warmer aan. Al met al vindt men de praktijk strak, mooi 
en professioneel, precies datgene wat de opdrachtgever 
voor ogen had.

Design in Beeld
Praktijk: Hanze Tandartsen, Kampen

Website: hanzetandartsen.nl

Architect: Buro/S Architects
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Giles de Quincey

Door gebruik van bindweefseltransplantaat is voorspelbare duurzame bedekking van 

recessies mogelijk gebleken en wordt dit door velen als de ‘gouden standaard’ beschouwd. 

De bindweefseloogst heeft echter nog wel significante nadelen en beperkingen. Weefsel-

vervangende producten kunnen een verleidelijk alternatief zijn. Dit artikel geeft hier meer 

duidelijkheid over en laat twee casussen zien waar een acellulaire dermale matrix van 

porciene afkomst (ADPM) is gebruikt als vervanger van autoloog weefsel.

Buccale recessie 
bedekkende chirurgie

Alles uit het kastje

Beperkingen bindweefseloogst
De bindweefseloogst heeft echter een 
significante hoeveelheid nadelen en be-
perkingen. Het belangrijkste nadeel is de 
toegenomen morbiditeit ter plaatse van de 
donorlocatie. Verder zijn de langere opera-
tietijd en het risico op postoperatieve bloe-
dingen en langdurige paraesthesie van het 
palatum nadelig. Tot slot is de hoeveelheid 
weefsel die geoogst kan worden beperkt, 
waardoor het bij patiënten met uitgebreide 
recessies nodig kan zijn na enkele maan-
den met een ‘tweede oogst’ weer een do-
noringreep uit te voeren, voor behandeling 
van de resterende recessies. 

Weefsel-vervangend product
Het is dan ook geen wonder dat weef-
sel-vervangende producten een verleidelijk 
alternatief zijn. Al enkele decennia zijn 
collageen-producten en acellulaire derma-
le matrices van humane dan wel dierlijke 
afkomst verkrijgbaar voor deze toepassing. 
De vraag rijst natuurlijk of deze produc-
ten even goed presteren als het autologe 
weefsel. Meerdere onderzoeken laten zien 
dat - mits het weefsel-vervangende product 
volledig bedekt kan worden - resultaten be-
reikt kunnen worden die zeer vergelijkbaar 
zijn met de uitkomst van behandeling met 
autoloog weefsel.6 

Voor buccale recessie bedekkende chi-
rurgie bestaan diverse methoden. De 
coronaalwaarts verplaatste flap (Co-

ronally Advanced Flap, CAF)1 en tunnel-
techniek (Modified Coronally Advanced 
Tunnel, MCAT)2 zijn de meest gebruikte 
operatietechnieken. Het doel van deze 
ingrepen is volledige recessiebedekking 
(Complete Root Coverage, CRC) zonder lit-
tekens. Daarnaast kan door toepassing van 
bijvoorbeeld amelogenine (EMD) parodon-
tale regeneratie worden bevorderd.3 Dit 
met het doel nieuw wortel-cement, nieuw 
parodontaal ligament en nieuw alveolair 
bot te realiseren waar dit is verdwenen. 

Gouden standaard?
Uit onderzoek blijkt dat de minimale ver-
eiste weefseldikte voor succesvolle CAF 
1.1mm is, de locaties die recessie vertonen 
zijn echter zelden van deze dikte. Immers, 
een geringe weefseldikte buccaal is de be-
langrijkste risicofactor voor het ontstaan 
van recessie.4

Door toepassing van het subepitheliale 
bindweefseltransplantaat5 - om het dunne 
weefsel ter plaatse van de recessie te ver-
dikken - is voorspelbare duurzame bedek-
king van de recessies mogelijk gebleken. 
Hierdoor wordt dit door velen als de ‘Gou-
den standaard’ beschouwd.
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De primaire indicatie is dan ook reces-
siebedekking in situaties waar er nog een 
zone gekeratiniseerd weefsel resteert. In 
onderstaande casussen is een acellulai-
re dermale matrix van porciene afkomst 
(ADPM) gebruikt als vervanger van auto-
loog weefsel. 

Casus 1
Het betreft hier een 16-jarige jonge vrouw 
met recessie (RT1) in drie sextanten 
waarbij alle recessie nog een resterende 
hoeveelheid gekeratiniseerd weefsel ver-
toonden. Deze drie regio’s zijn allen door 
middel van de MCAT en in combinatie met 
amelogenine (EMD) succesvol behandeld, 
CRC is gerealiseerd. 

Dit laatste maakt de behandeling met weef-
selvervangers met name meer techniek-ge-
voelig. Immers het bedekken van het trans-
plantaat is soms moeilijk te realiseren en 
bekend is dat het onbedekt laten van auto-
loog weefsel geen enkel probleem hoeft te 
zijn voor het behalen van een goed resul-
taat (CRC).7 Daarom is de indicatiestelling 
om weefsel vervanger te gebruiken met 
name gericht op het inschatten in hoeverre 
het mogelijk wordt het transplantaat vol-
ledig te bedekken. Daarbij blijkt dat wan-
neer in een zone gekeratiniseerd weefsel 
ontbreekt, dit een grotere uitdaging vormt 
voor het succesvol bedekken van het trans-
plantaat. 
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bedekt met dezelfde acellulaire dermale 
matrix van porciene afkomst (ADPM), niet 
alleen om het weefsel op te dikken maar 
ook om het bottransplantaat af te dekken 
als het ware als membraan. (Guided Tis-
sue Regeneration, GTR). De behandeling 
is in twee tempi, per kant uitgevoerd en 
nagenoeg volledige recessiebedekking en 
reductie van de furcatie-toegankelijkheid 
tot kl. I.

Casus 2
Hier betreft het een 30-jarige man met niet 
alleen recessies in de premolaar/molaar 
regio van alle kwadranten, maar ook na 
initiële parodontale therapie persisterende 
buccale Kl. II furcatie defecten ter plaatse 
van nagenoeg alle molaren, kortom in alle 
posteriore sextanten. De recessie bedekking 
werd daarom middels een CAF uitgevoerd 
omdat instrumentatie van de furcaties ver-
eist was en ook de furcaties parodontaal 
regeneratief zijn behandeld met ameloge-
nine en botvervanger. Dit werd vervolgens 
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Marjolein Zijm en Renske Thomas

Afgelopen zomer startten Renske Thomas, tandarts-parodontoloog en Marjolein 

Zijm, mondhygiënist samen een verwijspraktijk voor parodontologie. Een unieke 

samenwerking; Twee disciplines die hun krachten en kennis bundelen.  Acht jaar 

werkten de dames samen in een specialistische verwijspraktijk toen ze besloten 

dat het tijd was om zelf hun vleugels uit te slaan.

Duurzame parodontologie 
in de oude brei- en 

naaischool Epe

Een nieuwe insteek

B ij het opzetten van een vrijgevestigde 
praktijk zijn er veel uitdagingen. Voor 
ons waren dat het bepalen en daarna 

zoeken van een vestigingsplaats, financie-
ring, een geschikt pand, maatschapsvorm, 
organisatievorm, maken van logo en web-
site, uitzoeken apparatuur en materialen, 
software keuze en wel of niet in de cloud, 
AGB en zorgmail, voldoen aan regelgeving 
zoals AVG, toetreden tot het NVvP verwijs-
register en nadenken over in welke vorm 
we duurzaam onze praktijk kunnen voe-
ren. Eind 2021 werd ons pand in Epe ge-
kocht: een voormalige brei- en naaischool 
met twee klaslokalen. Na een flinke ver-
bouwing en het nemen van bovenstaan-
de hordes zijn in Juli 2022 de deuren van 
‘Parodontologie Epe’ geopend. Duurzaam 
gebruik van materialen in combinatie met 
regelgeving rondom steriliteit en hygiëne 
vormt een uitdaging en blijft een groeipro-
ces voor de komende jaren waarover we 
graag onze gedachten delen.

Verduurzamen
Renske wilde graag kunnen fietsen naar 
de praktijk, waarmee ons vestigingsge-
bied uitgestippeld werd. Marjolein wilde 

Foto boven: Renske, 
Marjolein en Renate

Foto rechts: Brei- en 
naaischool op de 

gevel
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den dat er nog weinig of geen concurrentie 
is voor kunststoffen. Ook zijn er geen la-
bels die afbreekbaarheid beoordelen voor 
bouwmaterialen. Desondanks hadden we 
achteraf samen met de aannemer kunnen 
kijken naar betaalbare duurzame, natuur-
lijke en hoogwaardiger isolatiemateria-
len. Alhoewel zonnepanelen de standaard 
zijn bij verduurzaming -want ze worden 
sterk meegewogen in het energielabel - is 
het winnen van de grondstoffen om zon-
nepanelen te maken erg milieubelastend 
en staat het recyclen van oude panelen 
nog in de kinderschoenen. Anderzijds is 
de energieopbrengst van de panelen ge-
lukkig enorm verbeterd. Aan het eind van 
de levensduur van 30 jaar, heeft een zon-
nepaneel gemiddeld 15x zoveel energie 
opgeleverd, als dat het energie kost om de 
panelen te maken.

Consuminderen in onze dagelijkse 
praktijkvoering
Bij onze dagelijkse praktijkvoering ver-
bruiken we veel wegwerpmateriaal. De af-
gelopen jaren zijn we steeds extremer ge-
worden in onze ‘hang naar schoon’. Daar 
betrappen we onszelf ook op. Tussen de 

graag duurzaam. Het is een term waar-
mee je dagelijks geconfronteerd wordt. 
Het woord staat in onze timeline op social 
media, slaat op producten en komt voor 
in onze dagelijkse gesprekken. Dus duur-
zaam meenemen in planning, was voor 
Marjolein zo klaar als een klontje. Maar 
wat betekent duurzaam eigenlijk? De om-
schrijving die ons het meeste aanspreekt, 
is die van het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek, en luidt: “Duurzame ontwikkeling is 
een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de 
levensbehoeften van de huidige generatie, 
zonder die van de toekomstige generaties 
tekort te doen.” Ons vestigingsgebied ligt 
op de Veluwe en onze praktijk is omringd 
door veel groen. Wij willen eraan bijdragen 
dat het groen doorgegeven kan worden aan 
de toekomstige generaties. Met die insteek 
zijn we aan de opzet van ons bedrijf be-
gonnen. Een oud niet geïsoleerd schoolge-
bouw uit 1925 werd gekocht en was deels 
nog in de originele staat. Zo keken we op 
de eerste verdieping tegen de dakpannen 
aan. Het zogenaamde open dakbeschot 
was goed voor veel ventilatie, het gebouw 
werd destijds met houtkachels verwarmd. 
Ook was er geen spouwisolatie aanwezig 
en lag de balkenvloer direct op het Veluw-
se zand. Met onze wens tot verduurzaming 
in het achterhoofd besloten we flink uit te 
pakken, al is inpakken een betere term.  De 
aannemer heeft het pand fors geïsoleerd, 
waardoor het schoolgebouw van energiela-
bel G naar A is gegaan. 

Isolatiematerialen
Achteraf hadden we bij het maken van een 
plan om het pand beter te isoleren ook de 
impact van de te gebruiken producten op 
het milieu kunnen meewegen. De door ons 
gebruikte materialen werken uitstekend 
als isolatie of energiebron, maar het is ook 
goed om stil te staan bij de ecologische 
footprint van de vervaardiging van deze 
materialen en de verwerking van het afval 
aan het einde van de levenscyclus. Zo is er 
in Epe flink veel piepschuimachtig mate-
riaal, plastic en glaswol in het gebouw in-
gesloten. In Nederland zijn we gewend om 
dampdicht te bouwen en onze huizen van 
een plastic jas te voorzien. Natuurlijk iso-
latiemateriaal vraagt om ‘damp-open’-bou-
wen en dus een ademende jas die de regen 
buiten houdt, maar het vocht van binnen 
doorlaat. Dit vraagt een juiste keuze en 
volgorde van materialen plaatsen. Gebrek 
aan ervaring in het werken met ‘damp- 
open’-materiaal vormt de belangrijkste re-

Foto 1a. Naaien van de chirurgiejassen
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nig mogelijk te gebruiken, door onder an-
dere het gebruik van onze sterilisatieboxen 
voor de chirurgie. We vragen ons nu wel 
eens af waarom die ‘verschuiving’ naar 
plastic en gemak eigenlijk werd ingezet?  
Hoe hebben we het ‘goedkoop en snelle’ la-
ten gebeuren, we wisten toen immers ook 
wel dat plastic niet zulk fijn spul is. Toch 
zitten we nog ‘vast aan’ veel plastic, zoals 
verpakkingsmateriaal wat we aangeleverd 
krijgen, en plastic materialen die we zelf 
toch nog gebruiken als sterilisatiezakjes 
voor bijvoorbeeld extractietangen, mond-
kapjes, ragers en ragerzakjes. Met afval 
scheiden en recyclen putten we de voor-
raad grondstoffen minder uit. 

‘Earth overshoot day’, de dag waarop we 
alle grondstoffen die de aarde in een jaar 
kan produceren hebben opgemaakt, viel in 
Nederland in 2022 al op 22 april. Voor ons 
reden te meer om zorgvuldiger met ons af-
val om te gaan en zoveel mogelijk te schei-
den. Zo heeft iedere praktijkkamer in Epe 
naast een restafvalbak, ook een plastic- en 
papierbak. Met zijn 3D-printer maakt de 
man van Marjolein voor ons de inzetstuk-
ken voor de prullenbakken, zodat we de 
prullenbak in twee delen kunnen splitsen 
(foto 2a en b). De doekjes waaraan onze 
(schone!) handen afgeveegd zijn, gaan in 
de oud papier prullenbak: dat zijn er heel 
veel op een dag. De van gerecycled papier 
gemaakte doekjes blijken helaas de opper-
vlakken niet goed af te nemen. We zijn nog 
op zoek naar geschikt papier, misschien 
wel kleiner van formaat en we proberen 
het huidige papier te consuminderen. In 
het patiënten toilet hebben we weer ‘good 

patiënten door wordt het werkblad gedes-
infecteerd, toch leggen we steevast een 
servetje onder onze schone spullen. Dat 
servetje belandt in de prullenbak, zonder 
echt een bijdrage te hebben geleverd aan 
het proces. Dus we vragen ons bij iedere 
handeling af: ’is wat ik gebruik ook nodig, 
draagt het werkelijk bij aan het proces’? Of 
leg ik dingen klaar die ik 9 van de 10 keer 
ongebruikt weg moet gooien? Onze eerste 
stap begint bij het verminderen van onno-
dig verbruik. Al lijkt dit een kleine stap, op 
jaarbasis kan het wel degelijk een groot 
verschil maken.

Chirurgische jassen en 
patiëntservetten
Tot 10-15 jaar geleden was het heel nor-
maal om gebruik te maken van wasbare 
chirurgiejassen en doeken. De visie op of 
de interpretatie van de Werkgroep Infectie 
Preventie (WIP)- richtlijnen veranderde, 
waardoor het lastiger balanceren was tus-
sen herbruikbaar en reinigbaar. Het werd 
daardoor sneller en makkelijker om weg-
werpproducten te gebruiken. Onze assis-
tent Renate is nu, geheel in de stijl van de 
oude brei en naaischool, bezig met naaien 
van op maat gemaakte wasbare chirur-
giejassen en borenhoezen (foto 1a). Door 
gebruik te maken van volledig katoenen, 
comfortabele stoffen hebben we jassen die 
niet alleen modieus zijn, maar ook bijzon-
der prettig zitten en geschikt zijn om te ste-
riliseren. De jassen gaan samen met de bo-
renhoezen, doeken en met de instrument 
cassettes in een sterilisatie box (foto 1b) 
en worden gesteriliseerd zonder dat daar 
plastic aan te pas komt. Door reiniging en 
hergebruik van de jassen is de impact op 
het milieu een stuk lager. Onderzoek naar 
de impact op het milieu tussen wegwerp en 
herbruikbare jassen laat zien dat bij dage-
lijks gebruik de belasting van het milieu, 
waarbij watergebruik, energie, gas, en af-
valproductie gemeten werden, met 64 tot 
84 procent kan afnemen (Vozzola, 2020). 
Uiteindelijk willen we ook de patiëntser-
vetten en de trayservetten gaan maken van 
wasbare materialen. Waardoor bij ieder 
gebruik niet alleen de kosten omlaaggaan, 
maar ook de impact op het milieu.
Nb: Geschikte stof vinden valt nog niet 
mee: we houden ons aanbevolen voor tips 
van de lezers. Ons eisenpakket is: licht, 
compact opvouwbaar en steriliseerbaar. 

Papier en plastic
Plastic verpakkingen proberen we zo wei-

Foto 1b. Alle benodigdheden (l) voor parodontale chirurgie in 1 sterilisatiebox (r)
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Duurzaam is helaas duur, dus samen 
kleine stapjes zetten?
Duurzaam brengt vaak kosten met zich 
mee, niet alle investeringen ‘verdien’ je 
terug. Zeker voor een startende praktijk, 
waar de uitgaven hoger zijn dan de inkom-
sten, wringen sommige keuzes en zwich-
ten we nog voor ‘goedkoop en snel’. Aan-
gespoord om toch kleine stapjes te nemen, 
worden we door enthousiaste duurzame 
mondzorgcollega’s als Michiel Lieshout, 
die veel nascholingen over dit onderwerp 
geeft, of endodontoloog Maikel Vogel en 
angsttandarts Marie Klein, die alles lokaal 
afnemen. In iedere praktijk -startend of al 
jaren werkzaam- en in iedere handeling 
zijn kleine stappen te nemen om met zijn 
allen te werken aan een duurzame toe-
komst. Een goede ontwikkeling is dat we 
met zijn allen bewuster lijken te worden 
van de impact die we als professionals in 
de tandheelkunde hebben. We werken ten-
slotte allemaal aan een duurzaam gebit van 
onze patiënten, dus waarom zouden we 
niet ook duurzaam om willen gaan met de 
leefomgeving van die patiënten en van ons-
zelf?  Dus laten we met zijn allen de han-
den in een slaan en ons hard maken voor 
een betere en gezondere toekomst voor de 
volgende (tandheelkundige) generatie. En 
dat fietsen van Renske? Dat draagt bij aan 
onze verminderde milieubelasting.

old’ wasbare handdoekjes. De kleurkeuze 
van de stoffen proberen we zo te organise-
ren dat alles in één wasmachine kan. 
Afval scheiden wordt gelukkig gedaan in 
onze gemeente. Belangrijk is het om kri-
tisch te kijken naar de plastics die we wel 
en niet toelaten in onze praktijk. Voor de 
patiënt blijkt of lijkt het fijn om het instru-
mentarium ‘voor hun neus’ uit het plastic 
te halen, zodat ze weten dat het schoon is. 
Daar moeten we vanaf: maar hoe? Informa-
tie geven, bewustwording en vertrouwen 
uitstralen? Plastic bekers van bio-plastic 
zijn goed te recyclen. De handschoen die 
we bij voorkeur gebruiken - nitriel - niet. 
Het probleem is dat alle plastic bij elkaar in 
één afvalzak gaat en dan kan het niet meer 
verwerkt worden. Alhoewel er composteer-
bare producten zijn zoals inleg trays en 
sleeves die bij het groenafval verzameld 
mogen worden, worden ze er alsnog uit-
gepikt bij afvalscheidingsbedrijven en met 
het restafval verbrand (bron: milieucen-
traal.nl). De gedachte is zeer duurzaam, in 
de praktijk blijken sommige ideeën helaas 
niet duurzaam door de manier van afval-
verwerking. Inmiddels zijn er diverse ini-
tiatieven opgezet om bepaalde producten 
verantwoorder te kunnen verwerken als af-
val. Operatiedoeken, gemaakt van polypro-
pyleen, worden omgesmolten tot grondstof 
voor nieuwe producten als bekers en labels 
(initiatief van greencycl en TU delft).

Renske Thomas, tandarts-pa-

rodontoloog en Marjolein Zijm, 

mondhygiënist  vanuit Parodonto-

logie Epe

(www.parodontologieepe.nl). 

Heb je zelf verduurzamingstips? 

Mail ze dan naar

info@parodontologieepe.nl

Bron: Vozzola E, Overcash M, 

Griffing E. An Environmental Ana-

lysis of Reusable and Disposable 

Surgical Gowns. AORN J. 2020 

Mar;111(3):315-325. 
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David Rijkens en Frank Andriessen

Na verwijdering van een tand of kies zal resorptie van de kaakwal optreden. Het is zinvol 

om te proberen deze resorptie zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld wanneer een 

implantaat op een later moment wordt geplaatst of om esthetische redenen. In deze 

editie van Vast en Zeker gaan we dieper in op de toegevoegde waarde, de indicatie en de 

uitvoering van de socketpreservation-techniek.

Socketpreservation
Wat is het nut en de indicatie?

front is gemiddeld minder dan 1mm dik en 
veelal zelfs minder dan 0,5mm (afbeelding 
1).3 Deze zeer dunne botlamel bestaat dan 
ook voor het grootste deel uit bundle-bo-
ne. Na verwijdering van een fronttand zal 
ook snel het bovenste gedeelte of zelfs de 
gehele buccale lamel verdwijnen terwijl 
de bredere palatinale/linguale lamel meer 
intact blijft. Uit histologisch onderzoek bij 
honden blijkt dat er al binnen vier weken 
na extractie nauwelijks meer bundle-bone 
te vinden is. De smalle buccale lamel waar-
van de top volledig uit bundle-bone bestaat 
resorbeert vervolgens tot onder het niveau 
van de palatinale botlamel.1

Socketpreservation
Door de alveole direct na extractie op te 
vullen met een botsubstituut kan botre-
sorptie worden beperkt. Het opvullen van 
de alveole wordt een socketpreservation 
genoemd (afbeelding 2a-2j). Omdat het 
bundle-bone hoe dan ook verdwijnt bij 
verwijdering van de wortel zal ondanks 
een socketpreservation altijd een mate van 
verticaal en horizontaal botverlies optre-
den. Een socketpreservation voorkomt het 
volledig invallen van de alveole, maar voor-
komt niet dat in een later stadium mogelijk 
alsnog aanvullend bot- of bindweefselaug-
mentatie nodig is in combinatie met het 
plaatsen van een implantaat.

Botresorptie
Binnen één jaar na extractie van een 
element resorbeert gemiddeld vijftig 
procent van de breedte. Ongeveer twee 
derde deel van de botresorptie vindt al 
plaats in de eerste drie maanden van het 
genezingsproces.1, 2 Botresorptie is het 
gevolg van een toegenomen osteoclastische 
activiteit (botafbraak) en een afname van 
de osteo-blastische activiteit (botaanmaak) 
door het verlies van stimuli (botbelasting 
door kauwkrachten). 

De buccale zijde van de alveole laat meer 
resorptie zien dan de palatinale of linguale 
zijde hetgeen te maken heeft met een meer 
buccale positie van de alveole in de proces-
sus. Een belangrijke rol in het resorptie-
proces bij frontelementen is weggelegd 
voor het zogenaamde bundle-bone.  

Bundle-bone
Het bundle-bone is het bot waarin de ve-
zels van Sharpey van het parodontaal liga-
ment ingebed liggen. De gehele alveole van 
een tand of kies is omgeven met dit laagje 
bundle-bone aangezien het parodontaal li-
gament ook om de gehele radix heen loopt.
Bundle-bone wordt ook wel beschouwd als 
een tand-gerelateerde botstructuur omdat 
dit specifieke bottype samen met het paro-
dontaal ligament verdwijnt na verwijdering 
van de wortel. De buccale botlamel in het 

1

Afbeelding 1. Doorsnede van 
een frontelement met daarop 
duidelijk zichtbaar hoe dun de 
buccale botlamel is. Deze bot-
lamel bestaat bijna geheel uit 
bundle- bone (zie rode cirkel). 
Palatinaal is het bot veel bre-
der en heeft de resorptie van 
het bundle bone veel minder 
grote consequenties
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den met implanteren na socket-preservati-
on.4, 5

Indicatie
In de esthetische regio is het vaak de wens 
om zo spoedig mogelijk een verloren tand 
te vervangen door een implantaatgedragen 
kroon. Indien de situatie geschikt is zal een 
immediate-placement de voorkeur hebben. 

Een socketpreservation zal de botgenezing 
in de alveole niet versnellen. Na het opvul-
len van de alveole dient dan ook voldoende 
lang te worden gewacht met implantaat-
plaatsing om voldoende primaire stabili-
teit te verkrijgen voor het implantaat. Af-
hankelijk van de vorm van de alveole en de 
eventuele aanwezigheid van een botdefect 
dient circa 4-6 maanden gewacht te wor-

Afbeelding 2a-2j. De alveole is 
opgevuld met een botsubsti-
tuut (socketpreservation). De 
alveole is afgesloten met een 
bindweefselgraft (socketseal) 
zodat het botsubstituut niet kan 
ontsnappen en gelijktijdig ook 
de hoeveelheid mucosa minder 
zal slinken. Na zes maanden 
is er voldoende bot aanwezig 
gebleven om een implantaat te 
kunnen plaatsen.

2e

2g

2i

2b2a

2c 2d

2f

2h

2j
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Bij deze techniek wordt na verwijdering 
van de tandwortel direct een implantaat 
geplaatst. De ruimte tussen het geplaatste 
implantaat en de buccale botlamel wordt 
dan ook opgevuld met een botsubstituut 
om resorptie te verminderen. In zekere zin 
kan men hier dan ook spreken van een soc-
ket-preservation. 

Indien een situatie om anatomische rede-
nen niet geschikt is voor het uitvoeren van 
een immediate-placement - bijvoorbeeld 
in verband met een ongunstige anatomie 
processus of forse ontsteking - dan wordt 
vaak gekozen voor een zogenoemde ear-
ly-placement procedure. Na circa 6-10 
weken mucosa-genezing wordt dan het 
implantaat geplaatst in combinatie met 
gelijktijdig botbreedteherstel. Indien in dit 
geval 6-10 weken eerder na verwijdering 
van het element direct een botsubstituut 
zou zijn aangebracht in de alveole, zal dit 
geen toegevoegde waarde hebben op de be-
handeling. Het aangebrachte botsubsituut 

is nog te zacht omdat er nog onvoldoende 
botingroei in het botsubstituut plaats heeft 
gevonden.

Het uitvoeren van een socket-preservation 
in het front heeft dus vooral toegevoegde 
waarde wanneer wordt besloten om lan-
gere tijd te wachten met implanteren. Na 
verwijdering van een voortand van een jon-
ge patiënt is het altijd zinvol een socket-
preservation uit te voeren omdat implan-
taatplaatsing immers pas na het twintigste 
levensjaar zal plaatsvinden in verband met 
het afwachten van verdere verticale groei. 
Ook bij uitstel van behandeling om finan-
ciële redenen heeft een socket-preservation 
toegevoegde waarde. Wanneer er sprake is 
van een actieve forse infectie rondom de te 
verwijderen wortel dient men juist terug-
houdend te zijn met het aanbrengen van 
een botsubstituut omdat ook dit materiaal 
kan gaan infecteren wat leidt tot slechtere 
wondgenezing. In dergelijke gevallen is het 
soms aan te bevelen om de alveole rustig te 
laten genezen, enig botverlies te accepte-
ren en in een latere zitting botaugmentatie 
uit te voeren. 

In de molaarstreek geldt dat de alveole, in-
dien de buccale lamel goed intact blijft bij 
de extractie, zich vaak dermate goed kan 
herstellen dat na drie tot vier maanden im-
plantaatplaatsing zonder botbreedteher-
stel noodzakelijk is. Indien wordt besloten 
om langer te wachten met implanteren, 
dan is het advies om wel een socketpreser-
vation uit te voeren. 

Afbeelding 4a-4d. Een socketpreservation wordt uitgevoerd. Omdat de buccale botlamel aan de 
alveole niet meer aanwezig is wordt er een membraan aangebracht aan de buccale zijde. Met het 
membraan wordt ook de alveole afgesloten.

4b

3

4c

4a

4d

Afbeelding 3. Immediate implant placement: 
Direct na extractie is de alveole opgevuld met 
een botsubsituut en een implantaat.
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De procedure
Verwijdering van een element dient zo 
a-traumatisch mogelijk plaats te vinden. 
Vervolgens dient de extractie-alveole gron-
dig gecuretteerd te worden om het te ont-
doen van granulatieweefsel. Hierna kan 
het botsubstituut worden aangebracht in 
combinatie met een membraan. Indien 
een deel van het buccale bot is verdwenen, 
dan wordt het membraan buccaal tegen 
de mucosa aan geplaatst. Het membraan 
voorkomt ingroei van bindweefsel in het 
botsubstituut. Na circa 4 à 5 maanden is 
er meestal voldoende bot door het botsub-
stituut heen gegroeid om een implantaat 
te kunnen plaatsen met voldoende primai-
re stabiliteit. Hoe groter de alveole of het 
botdefect, des te langer dient er gewacht 
te worden met implanteren na een socket-
preservation. 
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Conclusie
Het direct opvullen van een alveole na 
extractie met botsubsituut wordt soc-
ketpreservation genoemd. Deze techniek 
voorkomt niet het verdwijnen van het 
bundle-bone maar wel het fors invallen 
van de processus. Het duurt echter enke-
le maanden voordat er voldoende primai-
re stabiliteit bij implantaatplaatsing kan 
worden gehaald in een met substituut op-
gevulde processus. Het uitvoeren van een 
socketpreservation heeft dus vooral toe-
gevoegde waarde wanneer minimaal vier 
maanden zal worden gewacht met implan-
teren.
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Sjoerd Kuiken

De ambitie voor iedere praktijkhouder is in ieder geval een goedlopende praktijk, die 

tevens financieel gezond is. Hierin zitten twee aspecten, die echter niet altijd samengaan. 

Een goedlopende praktijk is namelijk niet altijd een financieel gezonde praktijk. Een 

goedlopende praktijk resulteert vaak in een goede praktijkomzet. Dit kan echter nog steeds 

betekenen dat de praktijk moeite heeft om facturen te betalen – ‘van factuur naar factuur 

gaat’ – en weinig reserves heeft opgebouwd als gevolg van de aanzienlijke kosten. Met de 

huidige stijging van de kosten is het des te meer aan de orde de praktijk financieel gezond 

te maken. In dit artikel wordt het simpele systeem van ‘Profit First’ toegelicht.

Waar blijft het geld?

ten worden en zo de financiële problemen 
achter je te laten. Verdere groei betekent 
echter ook meer schulden aangaan of ho-
gere kosten creëren. Een financieel gezon-
de praktijk bereik je niet door meer omzet, 
maar allereerst door meer winst te maken. 

Als de praktijk geen winst maakt, is men 
veelal geneigd te denken dat ze niet snel 
genoeg groeit. Dit komt voort uit de for-
mule: ‘Omzet – Kosten = Winst’. Maak zo 
veel mogelijk omzet, betaal vervolgens alle 
facturen en wat er overblijft is de winst. 
Vanuit deze formule is de drijfveer om de 
omzet continu verder op te drijven, terwijl 
er niet per definitie meer winst uitkomt. 
Groter is dus niet beter. 

Wat is de oplossing?
Er is een verschil tussen geld maken (om-
zet genereren) en geld verdienen (winst 
maken). De oplossing is echter doodeen-
voudig: ‘pak eerst je winst’. Als je namelijk 
direct de winst ‘pakt’ van elke Euro die 
er binnenkomt, zal je financieel gezonder 
worden. 

Hoe werkt dat precies? Profit First is in es-
sentie het potjes-systeem dat mensen vroe-

Gewoon hard doorwerken
Wellicht heb je ook het gevoel, dat je te 
weinig geld op de bank hebt staan. Met 
als gevolg, dat je ‘van factuur naar factuur 
leeft’. Hoe gezond is de praktijk als je hoge 
schulden hebt? Of hoe gezond is de prak-
tijk als je na één nieuwe maand lockdown 
failliet zou zijn? 

Voorbeeld: De praktijk kan de factuur van 
het tandtechnisch lab niet direct voldoen, 
terwijl bijbehorende omzet is ontvangen bin-
nen de praktijk. Het geld is echter al gebruikt 
om andere facturen te voldoen.

Herken jij dit ook? En hoe pak je dit aan? 
Het meest gebruikte antwoord is: ‘gewoon 
hard doorwerken’. Hard doorwerken om 
vooral nog meer omzet te maken. De ge-
dachte is veelal, dat als we maar harder, 
langer en efficiënter werken er uiteinde-
lijk wel iets goeds uit zal komen. Alsof op 
een wonderbaarlijke manier alle schulden, 
financiële zorgen en stress zullen verdwij-
nen. 

Groter is niet beter
De praktijk verder te laten groeien is even-
eens vaak de gedachte. Deze gezond te la-

Een simpel systeem voor inzicht in je geldstromen

Anesthesia & Intensive Care Services B.V.:

AIC is gespecialiseerd in het verzorgen van hoogwaardige medische
zorg binnen de anesthesiologie en intensive care geneeskunde.

Met ons VOLWAARDIG MOBIEL ANESTHESIETEAM inclusief
apparatuur, monitoring, medicatie, gasvoorziening, disposables en al
het nodige personeel kunnen wij op een voor u wenselijke locatie op
4 behandelkamers tegelijk algehele anesthesie toedienen aan uw
cliënten, zonder dat u ook maar iets hoeft aan te passen aan de
inrichting van uw kliniek.

Tandheelkundige klinieken die behandelingen onder algehele
anesthesie willen aanbieden:

Als u aan uw cliënten behandelingen onder algehele anesthesie wilt
aanbieden zonder dat u dure investeringen hoeft te doen in uw kliniek,
dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen met ons MOBIEL
ANESTHESIETEAM in elke kliniek op 4 behandelkamers tegelijk
volledig de anesthesie verzorgen zonder dat u daar naar hoeft om te
kijken. Wij zijn volledig selfsupporting.
Wij kunnen in elke tandartspraktijk de anesthesie verzorgen.
Uw praktijk hoeft dus niet aan speciale voorwaarden te voldoen!!

Bel voor een gratis en vrijblijvende offerte:

Schroom niet om te bellen of te emailen voor een gratis en vrijblijvende
offerte. Zonder enige verplichting komen wij graag bij u langs om de
situatie in uw kliniek te beoordelen en de wensen en mogelijkheden
met elkaar te bespreken.

ONDER NARCOSE BEHANDELEN IN UW EIGEN PRAKTIJK?

Weena 1197
3013 AL Rotterdam
Tel: + 316 247 257 37
www.aicservices.nl
info@aicservices.nl



66 dentista

lastingen en kosten. Je betaalt vervolgens 
de rekeningen van leveranciers uit het 
kostenpotje, de belastingaanslagen uit het 
belastingenpotje en je maakt iedere maand 
een salaris over naar je privérekening uit 
het salarispotje.

Op de Winstrekening reserveer je van iede-
re Euro die je ontvangt minstens 1% winst. 
Maar het kan uiteraard ook 5% of meer 
zijn. Eens per kwartaal neem je de helft 
van die winst als bonus. Je keert het letter-
lijk aan jezelf uit. De andere helft parkeer 
je op een zakelijke spaarrekening. Je spaart 
zo voor een buffer en om winstgevende in-
vesteringen te doen voor de praktijk.

Tot slot
Het werken volgens deze methode begint 
met het openen van een winstrekening. 
Een tweede stap is om de lat niet te hoog te 
leggen. Sterker nog: leg de lat lager. De lat 
heel hoog leggen is niet altijd de beste ma-
nier om financieel gezond te worden. Als 
je winstgevend wilt zijn, kun je beginnen 
met de lat lager te leggen. Door namelijk te 
beginnen met het consequent ‘pakken’ van 
een kleine winst, maak je de start naar een 
financieel gezonde praktijk. En met het 
opzetten van een dergelijk overzichtelijk 
systeem, creëer je ook rust en zekerheid 
over jezelf. Dit is de weg naar een praktijk 
zonder stress over je financiën.

ger al gebruikten. Iedere vrijdag verdeelde 
men het weeksalaris over een aantal pot-
jes. Er ging wat geld in het potje voor de 
boodschappen, een deel in het potje voor 
de woonlasten en er was een potje voor kle-
ding voor de kinderen. Als men boodschap-
pen ging doen, nam je alleen het geld mee 
uit het potje ‘boodschappen’, en je gaf geen 
geld uit dat voor andere doelen was be-
doeld. Profit First is hetzelfde systeem, al-
leen dan voor je zakelijke geld. En in plaats 
van potjes of enveloppen, heb je meerdere 
bankrekeningen. Voor ieder doel één.

Winst is niet eenmalig
Het goed benutten van dit systeem van 
meerdere bankrekening vraagt ook om een 
andere mindset over ‘winst’. Winst is mo-
menteel maar al te vaak een eenmalig iets. 
Iets wat aan het einde van het jaar over-
blijft. Winst is daarentegen niet iets wat je 
moet uitstellen. Winst moet je nu en altijd 
nemen. 

De vier basisdoelen van je zakelijke geld 
zijn volgens Profit First: winst, salaris, be-
lastingen en kosten. Je hebt minimaal vijf 
bankrekeningen, namelijk een rekening 
voor elk van deze vier basisdoelen en een 
rekening waar alle omzet wordt ontvan-
gen: de Ontvangstenrekening. Eens per 
twee weken verdeel je al je ontvangsten – 
de praktijkomzet dus eigenlijk – over de 
vier doelen van je geld: winst, salaris, be-

Sjoerd Kuiken is eigenaar van 

Kuiken Praktijkmanagement 

(www.kuikenpraktijkmanagement.

nl). Sjoerd adviseert en begeleidt 

praktijkhouders naar een financi-

eel gezonde praktijk.

Bronnen

• Profit First. Een simpel systeem 

om je bedrijf te transformeren 

van een cash-eating monster 

in een money-making machine 

Mike Michalowizc. Van Duuren 

Management, april 2017. 

• www.paperdork.nl/pro-

fit-first-methode/
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Leergang Parodontologie
Wil jij jouw rol versterken in het parodontale behandelingstraject en de samenwerking met andere 

mondzorgprofessionals? Dan is deze leergang iets voor jou!  
 

De leergang Parodontologie is een verdieping op het gebied van de klinische parodontologie om  
inzichten te verwerven en een beter begrip van de pathofysiologie te ontwikkelen.

Met behulp van deze kennis kunnen patiënten met complexe parodontale problemen beter  
behandeld worden. Daarnaast kan er optimaler samengewerkt worden om het parodontale  

behandelproces aan te sturen. 

www.academiae.nl

Studieonderdelen Docenten
 ͳ Kennistoetsen op het gebied van de parodontologie  

en de medische anamnese.
 ͳ Ontwikkelen van kennis en inzicht in de speciële  

parodontologie.
 ͳ Behandelen van paropatiënten vanaf de intake tot en 

met de herbeoordeling, een casusdocumentatie en 
examen.

Schelte Fokkema
Vanessa Hollaar
Daniël Oortgiesen
Jeroen Zweers
Hugo van Beurden

Voor meer informatie en om je aan te melden, zie
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