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De Noordoost paropraktijken hebben, met 
dit bulletin als klankbord, al lange tijd samen 
een unieke verbinding met elkaar. Jaarlijks 
komen wij minimaal twee keer bij elkaar 
om elkaar op de hoogte te houden van al 
het reilen en zeilen binnen de diverse 
praktijken. Een dergelijke band die je met 
elkaar opbouwt zorgt voor een mooie 
synergie met betrekking tot missie en visie.

Het behandelaanbod in een verwijspraktijk 
varieert van lokale tandvleesproblematiek, 
zoals recessies tot een uitgebreid parodon-
taal behandelplan en (pre-)implantologische 
trajecten. Daarbij willen wij als parodonto-
logen de verwijzers zoveel mogelijk 
betrekken. Dit wordt in eerst instantie 
gedaan door schriftelijke communicatie 
en bij meer complexe behandel-
voorstellen en tegenwoordig ook vaak 
middels telefonisch overleg. 
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Het is een uitdagende tijd waarin de taken 
van de parodontoloog steeds veelomvat-
tender worden. Dat is een leuke uitdaging. 
Er wordt bijvoorbeeld steeds minder 
resectieve parodontale chirurgie uit-
gevoerd, omdat de non-chirurgische 
(initiële) behandeling aanzienlijk betere 
resultaten geeft dan in vroegere tijden. 
Deels zal dit gerelateerd zijn aan de 
kundige instrumentatie van de (paro)
mondhygiënisten en de verbeterde 
apparatuur, maar wellicht ook door een 
nauwe verbinding met de patiënt. Door 
individueel afgestemde communicatie lijken 
de patiënten zich steeds meer bewust van 
het belang van goede zelfzorg. Een eenmaal 
behaald resultaat is alleen duurzaam bij een 
blijvend adequaat niveau van de mond-
hygiëne. Dit geeft op alle fronten veel 
voldoening. Zeker wanneer er in een vroeg 
stadium van parodontitis gestart wordt 

De moderne wereld heeft het eigenbelang en 
individualisme versterkt. Wellicht kunnen we 
vanuit ons vakgebied een bijdrage leveren tot een 
sociale evolutie. Laten we in deze uitdagende tijd 
starten om elkaar weer meer te ontmoeten om 
wat meer begrip voor elkaar te krijgen. Het 
verlangen naar verbinding zal altijd blijven. •
Edwin ZEubring
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PARODONTOLOGIE EN IMPLANTOLOGIE

met de behande-
ling worden meer 
uitgebreide en 
invasieve behan-
delingen bespaard. 
Om dit mogelijk te 
maken is het van 
essentieel belang de 
patient te ‘ontmoe-
ten’. Wat ik daarmee 
bedoel is dat er, na 
klinisch en röntgeno-
logisch onderzoek, 
uitgebreid de tijd 
genomen dient te worden voor een 
gesprek waarin duidelijk wordt dat de 
patient begrijpt wat het probleem is. En 
vooral wat er aan gedaan kan worden. 
Alleen op die manier ontstaat er een 
vertrouwensband.
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Na een jaar uitstel -in verband met 
Covid-19 maatregelen- was het eindelijk 
zover; de 10e EuroPerio. Van 15 t/m 18 juni 
was er het ‘world’s leading congres’ over 
parodontologie en implantologie. Drie 
dagen lang waren er plenaire presentaties 
met parallel daaraan vele kleinere presen-
taties. Meer dan 130 sprekers vanuit meer 
dan 30 landen presenteerde en discus-
sieerde over parodontologie, implantologie 
en de connecties hiervan tussen andere 
tandheelkundige vlakken en medische 
disciplines. 
Samen met een kleine 300 Nederlandse 
tandheelkundige professionals zijn we vanuit 
Noordoost Nederland met een aantal 
parodontologen en mondhygiënisten naar 
Kopenhagen geweest om een groot aantal 
boeiende lezingen te volgen. Naast het 
nadelige effect van Covid-19 van een jaar 

uitstel was ook de positieve impact van de 
Covid-19 pandemie op dit congres merkbaar. 
Bij sommige plenaire presentaties waren ‘live-
chirurgieën’ door verschillende operateurs 
in hun eigen behandelruimte verspreid over 
de wereld simultaan te volgen. Ook hielden 
enkele sprekers via een livestream hun 
presentatie. Dit paste goed in het duurzame 
karakter wat de organisatie breed door-
voerde in de opzet van het congres.
Uiteenlopende onderwerpen zijn er in de 
drie dagen besproken. Veel aandacht ging 
er uit naar de (on)mogelijkheden van de 
behandeling van peri-implantitis. Dit blijft 
ondanks het vele onderzoek en de bekende 
risicofactoren toch een complex en on-
voorspelbaar probleem. Het grote aantal 
variabelen die hierbij een rol spelen maakt 
dat het lastig is om te voorspelen wat onder 
meer de langere termijn behandeluitkomsten 

zijn. Door het voortschrijdend inzicht was 
meer en meer dan ook het advies om zolang 
mogelijk natuurlijke elementen te behouden. 
‘Save the teeth’ was een adagium wat vaak 
voorbij kwam. Dat dit mogelijk is, werd aan de 
hand van diverse voorbeelden van in beginsel 
hopeloze elementen fraai gepresenteerd. 
Vanwege het grote aantal voordrachten was 
het zeker niet mogelijk om alles te volgen. 
Leuk dit jaar is dat bijna alle voordrachten 
zijn opgenomen en op een later moment zijn 
terug te kijken. 
Zaterdag 18 juni was de afsluiting inclusief 
bekendmaking van de winnaar van de EFP 

Innovation Awards for Digital Solutions for Gum 
Health. Van de 14 genomineerde (vanuit 12 
verschillende landen) was de winnaar van deze 
prijs de app ‘Dental Coach’. Deze is bedacht en 
ontwikkeld onze collega’s Lodewijk en Melle 
vanuit de PPF. Hun grote gedrevenheid voor 
deze app is op deze manier terecht beloond. 
Wij kijken terug op drie boeiende en veelzijdige 
dagen die het enthousiasme over en inzicht in 
ons mooie vak weer heeft vergroot. De vol-
gende EuroPerio is van 14 t/m 17 mei 2025 in 
Wenen. Zeker een aanrader! •
Ellart van dE wEErdhof

>Nieuw curriculum tandheelkunde CTM

In september 2021 is het eerste jaar van het 
nieuwe curriculum binnen het Centrum voor  
Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) 
van start gegaan. Aanleiding vormden o.a. de 
veranderingen in de opbouw van patiënten-

populatie (oudere en complexere patiën-
ten), veranderende praktijkvoering en ont-
wikkelingen in de technische mogelijkheden. 
Maar ook de student verandert en de visie 
op hoe kennis en vaardigheden adequaat 
kunnen worden overgebracht. Zo wordt 
er meer nadruk gelegd op het initiatief en 
voorbereiding van de student zelf, in plaats 
van bv. het “ouderwetse” college volgen. 
Onder de naam #DentalSwap wordt het 
curriculum herzien, waarbij we dus dit 
collegejaar een nieuwe tweede (bachelor) 
studiejaar gaan uitvoeren. Deze herziening 
geeft ook een mogelijkheid om specifiek het 
parodontologie-onderwijs te herzien. Basis-
vakken als anatomie, fysiologie en pathologie 

zullen inhoudelijk niet veel veranderen. 
De vorm en tijdsplanning van het onderwijs 
wordt wel aangepast, om de relatie met de 
kliniek te vergroten. 
Het is wenselijk om reeds in een vroeg 
stadium van de opleiding gezond en afwijkend 
te kunnen onderscheiden en te beoordelen 
wanneer je hier iets mee moet doen en ook 
wie dat het beste kan doen. Diagnostiek en 
zorgregie vormen de belangrijkste pijlers van 
de zorg in de bachelorfase. Hier zal ook 
niet-chirurgische behandeling plaatsvinden. 
In de masterfase zal meer aandacht komen 
voor de indicatie en uitvoering van paro-
dontaal chirurgische behandelingen.  
Voor goed onderwijs zijn goede docenten 

nodig. Met het huidige tandartsentekort vormt 
dit in de breedte, maar ook specifiek voor de 
parodontologie een bedreiging. Door staf van 
het CTM te trainen, o.a. met een traineeship 
parodontologie (hierin wordt een algemeen 
tandarts getraind in diagnostiek en behandeling 
van parodontale afwijkingen) en met algemene 
bij- en nascholing voor staf, wordt geprobeerd 
de kennis en kunde van de parodontologie 
op een zo hoog mogelijk niveau te 
behouden. Ook wordt de relatie met de 
afdelingen Parodontologie van het ACTA en 
Radboud geïntensiveerd. •
ExpErtisEgroEp parodontologiE 
JEroEn ZwEErs En gEErtEn-has tJakkEs
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>Chirurgisch profiel Radboud Universiteit Nijmegen, 
   een kweekvijver?!
Binnen het onderwijs tandheelkunde bestaat 
in het vijfde en zesde jaar de mogelijkheid 
om je te verdiepen in een specifiek onder-
deel van de tandheelkunde. 

Er bestaan een aantal zogenaamde profielen,
waarvan het chirurgisch profiel er één is.
Voor zover mij bekend is het huidige profiel
een aantal jaren geleden geïnitieerd door
professor Gert Meijer en Jacques Weijmar.
Jacques heeft op een later moment een 
ander pad gekozen en precies op dat 
moment kwam mijn promotie tot een einde 
en kreeg ik de mogelijkheid om in dit profiel 
te gaan participeren, dat was medio 2012-
2013. Op dit moment wordt het profiel
onderwijs verzorgd door dr. Rik Soehardi (staf-
lid MKA Radboud Universiteit Nijmegen), dr. 
Mark Timmerman (parodontoloog en implan-
toloog erkend door beide wetenschappelijke 
verenigingen, werkzaam in de praktijk voor 
parodontologie en implantologie Nijmegen en 
Horst en Radboud dus) en ondergetekende. 
Vanaf het begin vond ik het een voorrecht om 
dit onderwijs te kunnen geven. Je krijgt de taak 
om 16 studenten te begeleiden. Zij hebben 
allen een sollicitatieprocedure afgelegd om 

dit (populaire!) profiel te mogen volgen. Ze 
worden momenteel ondergebracht in 2 
deelprofielen,  te  weten  kaakchirurgie  (den-
toalveolair), parodontologie/implantologie. 
Het profiel is gestructureerd opgebouwd 
en start met het theoretische deel, de 
studenten maken in koppels presentaties 
en dragen deze voor aan profielgenoten en 
docenten. De meest uiteenlopende onder-
werpen komen aan bod; denk hierbij aan 
het verwijderen van verstandskiezen 
(incisiedesign, indicatie voor wel/niet 
verwijdering etc.), het plaatsen van 
implantaten (denk aan puur plaatsing, maar 
ook augmentatietechnieken of vragen als 
kort implantaat in vergelijking met een lang 
implantaat waardoor augmentatie nood-
zakelijk is) tot aan de huidige stand van 
zaken m.b.t parodontale behandelingen 
(incisiedesign, regeneratie (on)mogelijk-
heden en antibioticagebruik). Naast dit 
theoretische deel besteden we ook veel 
tijd aan het pre-klinisch onderwijs, de 
studenten oefenen verschillende technieken 
op varkenskaken. Diverse firma’s worden 
uitgenodigd om voordrachten te verzor-
gen en het oefenen komt ook hier weer 

aan bod. Er wordt geoefend met het plaatsen 
van implantaten, het gebruik van botaugmentatie 
materialen, veelal onder begeleiding van diverse 
firma’s die tandheelkundig (chirurgisch) instrumen-
tarium leveren en vertegenwoordigen. Na deze 
uitgebreide introductie met het keuzeblok begint 
eigenlijk het leukste deel voor ons als docenten 
en ongetwijfeld ook voor de studenten. Het is 
overigens ook het spannendste deel: wie heeft 
geen visioenen van een uitschietende scalpel bij 
de eerste incisie die een studentenkoppel gaat
maken?
Op de behandelzaal wordt de groep opgesplitst:
een groep die naar de polikliniek kaakchirurgie
gaat om verstandskiezen te verwijderen, biopten
te nemen, een apexresectie te doen of misschien
zelfs een implantaat of tweede fase te kunnen
doen. De andere groep studenten gaan ook in
koppels patiënten zien voor intakes op het gebied
van parodontologie/ implantologie en ook steeds
meer i.v.m. peri-implantaire problematiek. Op basis
van de intakes worden behandelplannen opgesteld
en uitgevoerd, denk aan parodontale resectieve
chirurgie, maar ook regeneratief. In het geval de
kans zich voordoet schuwen we ook geen
apexresectie, het verwijderen van radices relictae
of het verwijderen van een implantaat indien
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<PPZ  zwollenodig. Dat laatste blijkt helaas steeds vaker
noodzakelijk…. De studenten vinden het
geweldig!
Gert Meijer zei altijd we “maken” geen
kaakchirurgen, implantologen of parodonto-
logen van jullie, maar we nemen wel de
koudwatervrees voor een incisie weg. Het
is dan ook geweldig dat de laatste jaren er
een aantal profiel studenten zijn geweest,
die zonder koudwatervrees, in het diepe zijn
gesprongen om zich te gaan differentiëren/
specialiseren tot implantoloog (erkend door
de NVOI), parodontoloog (erkend door de
NVvP; 3-jarige vervolg opleiding!) of MKA
chirurg. Superleuk om te zien dat mensen
dat na het volgen van “ons” profiel doen!
We zijn daar als docenten erg trots op en
het laat zien dat als we mensen enthousias-
meren voor ons vak we nog lang niet zullen
uitsterven! De cirkel is daarmee weer rond
aangezien ikzelf in het verleden ook onder 
leiding van Jan Smeekens het keuzeblok 
parodontologie heb gevolgd.•
daniël oortgiEsEn, PPZ en docent chirur-
gisch profiel Radboud Universiteit Nijmegen

  

>Minor Parodontologie 10 jaar
Het is alweer 10 jaar geleden dat de Minor 
Parodontologie aan de opleiding Mondzorg-
kunde aan de Hanze Hogeschool in 
groningen van start ging. 

Geïnspireerd door de destijds in Amsterdam 
reeds lopende Differentiatie Parodontologie 
vatte toenmalig mondzorgkunde docent 
Mw. Stella v.d. Hoeve het idee op om dit 
ook op de Hanzehogeschool te gaan aan-
bieden. Het idee was dat studenten in deze 
Minor een langere stage kunnen lopen in een 
Parodontologie praktijk in combinatie met een 
aantal middagen waarin relevante literatuur 
wordt besproken. De Minor omvat 52 dagen 

stage lopen in een Parodontologie Praktijk. 
Stella heeft toen in samenwerking met de 
Parodontologie Praktijk Friesland (PPF) de 
Minor  verder uitgewerkt. Door de jaren 
hebben diverse studenten in Parodontologie 
praktijken in Noordoost Nederland, en soms 
in Amsterdam of Den Haag, hun Minor stage 
kunnen lopen. Stella had in gedachte dat de 
differentiatie Parodontologie de studenten 
veel verdieping zou gaan geven. 
De huidige coördinator van de Minor 
Parodontologie aan de Hanze Hogeschool in 
Groningen is al voor vele jaren docent 
Mw. Cecile Schiermeijer. Zij geeft aan van veel 
studenten die de Minor hebben gevolgd te 

vernemen dat zij het zien als een verdieping 
en verrijking die ze absoluut niet hadden 
willen missen. Ook de literatuur middagen, 
waarin steeds met diverse artikelen de link 
met de praktijk wordt gelegd, is veel waar-
dering voor. Een deel van die literatuur-
middagen wordt vanaf het begin in de PPF 
gegeven en nog steeds met veel plezier door 
de daar werkende parodontologen. Cecile 
geeft aan dat de opleiding erg positief tegen 
de Minor aankijkt dus op naar de volgende 
10 jaar! Dit najaar geeft Cecile het stokje over 
aan de nieuwe coördinator Minor Parodonto-
logie Mw. Trees van Breda.•
MEllE vrooM
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Per 1 september j.l. is Parodontoloog NVvP 
Kirsten Buurma gestopt met haar werkzaam-
heden in de PPT. 

PPF

Tijdens EuroPerio10 in Kopenhagen zijn de 
prijswinnaars bekend gemaakt voor de ‘EFP 
Innovation Award for Digital Solutions for 

Gum Health’. Lodewijk Gründemann en Melle 
Vroom sleepten de 1e prijs in de wacht met 
door hun ontwikkelde ‘Dental Coach App’. • 


