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[Parodontologiepraktijken Noord- en Oost-Nederland]

Na mijn studie Tandheelkunde en diverse 
jaren algemene praktijk heb ik de post-
graduate opleiding Parodontologie aan het 
ACTA afgerond. Aansluitend heb ik 2 jaar 
met veel leerzaam genoegen gewerkt in 
de PPZ te Zwolle onder de toegewijde 
vleugels van o.a. de vorige eindredacteur van 
dit bulletin, Nico Corba. Zeven jaar lang heeft 
Nico de eindredactie op zich genomen. Een 
werkelijk unicum, chapeau! Mij werd gevraagd 
deze waardige taak over te nemen en dat 
doe ik bij deze met veel plezier. Intussen 
heb ik de overstap gemaakt naar de PPT 
te Enschede per oktober 2012. Ik ben op 
1 januari 2013 toegetreden tot de maatschap 

>Nieuwe eindredacteur
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van Erik Meijer en Willem van Leeuwen. 
Zo is er meer behandelcapaciteit ontstaan in 
Twente en is tegelijkertijd een evenwichtige 
spreiding van de parodontale zorgverlening 
in de regio Noord-Oost Nederland tot 
stand gebracht.
Nóg een unicum, en wel dat er geen 
andere regio in het land is, waarin zo 
intensief overlegd en samengewerkt wordt. 
Tijdens de inmiddels befaamde Ommen-
beraden in hotel “De Zon” in Ommen
wordt veel gesproken over behandelfilosofie 
en visie. Een centraal punt hierin is de vooral 
klinisch relevante meerwaarde die wij als 
parodontologen kunnen toevoegen aan de 

verwijzers, de tandartsen en mondhygiënisten, 
verleende patiëntenzorg. Daardoor kan een zo 
hoog mogelijk kwaliteitsniveau worden bereikt. 
Het ultieme doel van de parodontale 
behandeling is een gezonde mond in een gezond 
mens. Deze relatie komt in een dit bulletin 
geplaatst artikel aan de orde.
Wij spannen ons als parodontologen in om 
onze patiënten met een stabiel gezond paro-
dontium terug te verwijzen, zodat de nazorg 
bij de mondhygiënist eenvoudiger is en een 
eventueel restauratief plan bij de tandarts meer 
voorspelbaar en eenvoudiger is uit te voeren. 
Mijn streven is erop gericht om met het bulletin 
daaraan een belangrijke bijdrage te leveren. •

Edwin ZEubring

Parodontologie Praktijk Twente
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>Afscheidssymposium Jan Jansen en Nico Corba
Door diverse verslagen in tandheelkundige 
bladen kan het bijna niemand zijn ontgaan 
dat collega’s Jansen en Corba met pensioen 
zijn gegaan en niet meer werkzaam zijn 
binnen de Parodontologie Praktijk Zwolle 
per 2013. Op 14 december j.l. vond het 
afscheidssymposium plaats in de stads-
schouwburg te Zwolle. Terugkijkend was 
dit een middag met diverse interessante 
lezingen van bijvoorbeeld Prof. dr. v.d Velden 
en Prof. dr. Abbas. Met name de lezing van 
v.d. Velden bracht de toenemende kennis 
over de invloed van voeding op parodontitis, 
die uit onderzoeken blijkt, naar voren. 
Het is duidelijk dat dit een onderwerp blijft 
van onderzoek. 

<PPF leeuwArdeNHet afscheid bracht ook roerende 
momenten naar voren toen Corba en 
Jansen een terugblik gaven op hun eigen 
loopbaan. Dat daarbij de humor niet 
ontbrak zal bekenden van dit duo niet 
verbazen. Verrassingen waren er ook in de 
vorm van een klein pianoconcert van de 
veel belovende aankomende pianist 
Nicolas van Poucke. Klap op de vuurpijl 
was de burgemeester van Zwolle die Corba 
en Jansen tot ridder in de orde van Oranje 
Nassau benoemde. Al met al dus een mooi 
afscheidssymposium waar diverse familie-
leden, vrienden, verwijzers en collega 
parodontologen getuige van zijn geweest. •

MEllE VrooM

>  de erkende parodontoloog NVvP
De door de Nederlands Vereniging voor 
Parodontologie erkende parodontologen 
zijn vanaf dit jaar te herkennen aan het 
parovignet. Dit parovignet is de garantie 
voor kwaliteit. Parodontologen die een door 
de European Federation of Periodontology 
erkende drie jarige fulltime opleiding hebben 
gedaan komen in aanmerking voor de 
erkenningsprocedure. In Nederland kan 
de MSc-opleiding Parodontologie worden 
gedaan op het ACTA. Om tot de erkennings-
procedure toegelaten te worden moet de 
aspirant parodontoloog aan een aantal eisen 
voldoen. Naast het EFP diploma, is minimaal 
1 jaar fulltime algemene praktijk ervaring 
noodzakelijk. Verder moet met goed gevolg 

een 40 dagen durende stage gedaan worden 
op een door het Consilium Parodonto-
logicum goedgekeurd stage adres. 
Vervolgens volgt een toetsing door het 
Consilium in de vorm van een visitatie, die  
iedere 5 jaar wordt herhaald. De visitatie 
bestaat uit 2 dagdelen: ’s ochtends wordt 
door twee visiteurs met de patiënten-
behandeling meegekeken. De middag wordt 
gebruikt om gedocumenteerde patiënten te 
bespreken en wat er verder nog ter sprake 
komt, bijvoorbeeld het bespreken van de 
nieuwste literatuur.
De eerste visitatie wordt door leden van 
het Consilium Parodontologicum uitgevoerd, 
de volgende visitaties zijn van intercolle-

giale aard. Alle parodontologen-NVvP hebben 
hiervoor een visitatiecursus gevolgd. Er wordt 
van de visitatiedag een rapportage verslag voor 
het Consilium gemaakt aan de hand waarvan 
wordt bepaald of tot vijfjarige verlenging van de 
erkenning kan worden overgegaan. Er bestaat 
een verplichting ieder jaar bij het consilium 
een jaarverslag in te leveren, waarin naast de  
beschrijvingen van de parodontale therapieën 
ook de gevolgde en gegeven cursussen worden 
aangegeven. Het nieuwe parovignet garandeert 
dat deze procedure is gevolgd. •

willEM Van lEEuwEn, voormalig lid Consilium 
Parodontologicum (2001-2013)
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>Praktijk info

PPG  lokatie Groningen ubbo emmiussingel 17  
9711 BB  Groningen  
tel. 050-3130064 • fax 050 3186968  
e-mail: info@parogron.nl • www.parogron.nl

PPG  lokatie Veendam  Molenstreek 13  
9641 hA Veendam • tel. zie PPG

PPZ  Groot weezenland 15 • 8011 JV  Zwolle 
tel. 038-4222003  
e-mail: info@paropraktijkzwolle.nl
www.paropraktijkzwolle.nl

PPT  Auke Vleerstraat 5 • 7521 Pe  enschede 
tel. 053-4300024 (4352777, collegiale lijn) 
e-mail: info@ppt-enschede.nl • www.ppt-enschede.nl

PPF  Bredyk 1b, 9084 AG Goutum
tel. 058-2160462 • fax 058-2160517 • 
e-mail: info@parofries.nl • www.parofries.nl

PPE  Boslaan 6 • 7811 GJ  emmen  
tel. 0591-645005 • fax 0591-619350

UMCG  Ant. deusinglaan 1
9713 AV  Groningen • tel. 050-3633092 • fax 050-3632696 
Afspraken polikliniek en halitose 050-3637505

>  Nieuws

“de Mondhygiënist en de 
Parodontologie Praktijk”

De Parodontologie Praktijken van NO 
Nederland organiseren in samenwerking met 
het  UMCG alweer het vijfde Symposium 
voor Mondhygiënisten. 
De oorspronkelijke gedachte was de 
mondhygiënist te ondersteunen bij het 

>  Aankondiging: Lustrum Symposium voor Mondhygiënisten 
NO-Nederland, 26 September 2013 UMCG Groningen

uitvoeren van het Paroprotocol. 
De effectieve samenwerking met de 
Parodontologie Praktijken speelt hierin 
een belangrijke rol.
Initiële therapie, Nazorg, Behandelplanning 
en Microbiologie waren de thema’s die in 
de afgelopen jaren aan bod kwamen.  
Tijdens dit lustrum komen de mond-
hygiënisten nu zelf aan het woord!

Wat verwacht de verwijzer van de 
parodontoloog en welke indicatie bestaat 
er voor verwijzing c.q. terugverwijzen? 
Wat is het einddoel en hoe verloopt de 
verdere samenwerking? Bestaat er door 
een effectievere communicatie een 
mogelijkheid tot kwaliteitsverbetering?
Tijdens het lustrumsymposium komen 
ervaren mondhygiënisten uit verschillende 

willem van leeuwen is na 12 jaar uitgetreden 
als lid van het Consilium Parodontologicum. 
Zijn opvolger is Jeroen Craandijk (Parodontologie 
Praktijk Leiden). •

PPt

praktijksettings aan het woord, aangevuld  met 
de academische benadering van de verschillende 
aspecten van het Paroprotocol gevolgd door een 
leuke lezing over communicatie. 

Er zal  veel gelegenheid zijn voor discussie. 
Het wordt een feestelijk lustrum met veel 
verrassingen.
een datum om te noteren!
Zie voor verdere informatie en inschrijving 
binnenkort: 
http://www.wenckebachinstituut.nl •
Erik MEijEr  
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>   Minimaal invasieve sinuslift                        
De tendens in de chirurgie is om steeds 
minder invasief te opereren. De knoopsgat-
chirurgie voor operaties in de buikholtes 
worden telkens algemener. Ook in de 
parodontologie zien wij deze tendens.  
Microchirurgie bij enkelvoudige defecten 
komt langzaam op. Ook de sinuslift ten 
behoeve van implantologie maakt deze 
ontwikkeling door.
Parodontologie Praktijk Friesland heeft 
het afgelopen jaar, als een van de eerste 
gebruikers in Europa, de techniek toegepast 
waarbij door een gaatje van drie millimeter 
een lokale of volledige sinuslift kan worden 
uitgevoerd. De resultaten zijn verbazing-
wekkend en de nabezwaren zijn minimaal.  
Complicerende factoren zoals een septum 
of een arterie in de laterale wand van 
de sinus zijn bij deze techniek geen enkel 
probleem. Maar het allergrootste voordeel 
is gelegen in het feit dat deze techniek 
de nabezwaren voor de patiënt enorm 
reduceert. Er is geen donorsite nodig voor 
het verkrijgen van bot (heupoperatie), men 
heeft geen dagopname nodig, er is geen 
zwelling en men ervaart nauwelijks 
nabezwaren. De hoeveelheid medicatie in 

de vorm van pijnstillers neemt ook af. Meest-
al is het gebruik van één tablet paracetamol 
voldoende. De patiënt kan de volgende dag 
gewoon functioneren/werken, waardoor er 
geen uitval van arbeidsproductiviteit is.

Wel is deze techniek behoorlijk operateur-
afhankelijk en technieksensitief. Op 21 maart 
jl. heeft PPF de eerste cursus in de Benelux 
georganiseerd om deze techniek bij collega’s 
onder de aandacht te brengen. PPF heeft 
hiervoor één van de specialisten op het 
gebied van deze techniek (Dr. Ziv Mazor 
DMD / Israël) uitgenodigd om de betref-
fende techniek uit te leggen en te demon-
streren, middels live surgery. Er werd in 
eerste instantie uitleg gegeven over de 
verschillende technieken ten behoeve van 
botaugmentatie en de plaats van de minimaal 
invasieve techniek daarin. Vervolgens zijn er 
drie live behandelingen uitgevoerd. Deze 
waren allemaal succesvol. Tenslotte was 
er een nabespreking met de mogelijkheid 
vragen te stellen over alle “ins en outs” met 
betrekking tot deze techniek. Doordat de 
groep beperkt was qua omvang was de 
sfeer heel persoonlijk en konden alle vragen 

uitgebreid besproken worden. De mini-
maal invasieve sinuslift wordt al enige tijd 
in PPF toegepast en gaat in de toekomst 
ook worden toegepast binnen de PPG 
(Groningen) en PPZ (Zwolle). 

<PPF leeuwArdeN

Samenvattend kan gesproken worden van een 
zeer succesvolle dag welke zeker een vervolg 
zal krijgen. •

lodEwijk gründEMann 

V.l.n.r. Lodewijk Gründemann , Dr. Ziv Mazor en Melle Vroom.
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>  Onderzoek naar de relatie tussen 
   parodontitis en atherosclerose in de PPZ
Parodontitis is een infectieuze (door 
bacteriën veroorzaakte) aandoening. 
Infectieuze ziekten spelen mogelijk een 
rol bij het ontstaan van chronische 
aandoeningen zoals atherosclerose 
(aderverkalking). Recent zijn opmerkelijke 
verbanden gevonden tussen parodontitis 
en atherosclerose. Deze ziekten blijken 

overeenkomstige risicofactoren te 
hebben, zoals bijvoorbeeld genetische 
aanleg, leeftijd en leefstijl factoren zoals 
roken en overgewicht. Verschillende 
hypothetische mechanismen zijn 

geopperd om de relatie van parodontitis 
met hart- en vaatziekten te verklaren, maar 
een oorzakelijk verband is tot op heden 
nog niet gevonden. In de PPZ wordt 
binnenkort gestart met een onderzoek 
naar het tegelijkertijd voorkomen van 
parodontitis en atherosclerose bij 
parodontitis patiënten. Vanuit de PPZ 
worden patiënten met en zonder paro-
dontitis, dit betreft verwijzingen voor 
implantologie, verwezen naar de 
afdeling cardiologie van de ISALA 
klinieken te Zwolle voor het maken van 
een CT-scan, waarop atherosclerose in 
de kransslagaderen van het hart kan 
worden gemeten. Ook de ernst van de 
atherosclerose kan hiermee worden 
vastgesteld. Dit onderzoek is een 
verkennende voorstudie die later wordt 
gevolgd door een behandelstudie, waarin 
het effect op korte en langere termijn van 
parodontale therapie op atherosclerose 
wordt gemeten.
Initiatiefneemster en hoofdonderzoekster 
is Marie-Chris Donders, ze is arts, en in 

het kader van haar toekomstige specialisatie tot 
kaakchirurg studeert zij thans tandheelkunde aan 
het ACTA. Dit onderzoek is onderdeel van haar 
promotieonderzoek aan het AMC bij de afdeling 
kaakchirurgie. Het onderzoek is een samen-
werking tussen ACTA (prof. dr. Bruno Loos), 
AMC (prof. dr. Jan de Lange), Isalaklinieken 
afdeling cardiologie (dr. A. van ‘t Hof) en de PPZ. 
Bij de PPZ zijn Olaf Veth MS en dr. Renske 
Thomas de aanspreekpunten. •
MariE-Chris dondErs En rEnskE ThoMas

h.c.donders@amc.uva.nl
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