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Door alle nieuwe regelgeving, met door de 
overheid opgedragen verplichtingen, worden 
we als beroepsgroep weer even goed op 
scherp gezet. Net als visitaties geeft dit eerst 
enige ruis, maar uiteindelijk worden nut en 
noodzaak ondervonden. Vroeger waren 
autogordels in de auto ook niet verplicht. 
Nu weten we niet beter. In een recente 
editie van het NT valt op dat er zich een 
bijzondere tweestrijd lijkt voor te doen. 
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Enerzijds staat de tandarts(-specialist), die 
altijd vol beroepspassie en toewijding 
gewerkt heeft en dat ook zo wil blijven 
doen. Deze professional moet opeens 
opletten of ze dat niet té passievol doen, 
om de privacy van de patiënt niet te 
schenden. Hopelijk ontmoedigt dit 
aanstaande studenten tandheelkunde 
niet te veel. Langstudeerders bestaan 
niet meer, maar een tandartsentekort 
moeten we ook niet willen. 

Anderzijds viel de term millennialtand-
arts die cynisch tegenover autoriteit zou 
staan en volledig op zichzelf is gericht. 
Als een dergelijke tandarts al bestaat, zal 
het besef aanwezig zijn dat we er samen 
met de overheid wel uit gaan komen.
De nodige technologische ontwikke-
lingen bieden hoop dat niet-patient-
gerelateerde werkzaamheden minder 
tijd in beslag gaan nemen en we toch 
aan alle nieuwe regeltjes kunnen voldoen. 

Daar kunnen we elkaar in juni, tijdens EuroPerio 
in Amsterdam, mooi over bijpraten.
Napraten mogen we zeker doen over Johan van 
Dijk, die ons in december 2017 ontvallen is. 
Het onderstaand artikel is aan hem gewijd. 
Hij was de bedenker en eerste eindredacteur 
van dit bulletin. •
Edwin ZEubring
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>  In memoriam: Johan van Dijk 
Enkele maanden geleden kregen wij een 
patiënt verwezen met ernstige juveniele 
parodontitis . Bij navraag bleek zij de derde 
generatie uit haar familie te zijn die de 
Parodontologie Praktijk Groningen bezocht. 
Haar moeder en grootmoeder waren door 
parodontoloog Johan van Dijk behandeld. 
De praktijk bestaat dit jaar 35 jaar. 
Nog geen 10 jaar geleden vierden wij het 
25-jarig bestaan en het officiële afscheid 
van Johan van onze praktijk. Zijn uiteindelijke 
afscheid zou 2 jaar later plaatsvinden. 
Dit gebeurde heel geleidelijk want hij hield 
van zijn werk.
Afgelopen december kregen wij het 
droevige bericht dat de oprichter van de 
eerste parodontologie praktijk in Nederland 
was overleden. 
Johan van Dijk (1943-2017) was na zijn 
studie tandheelkunde (1963-1970) als staflid 
verbonden aan de afdeling Parodontologie 
van de Rijksuniversiteit Groningen. 
Gelijktijdig begon hij een kleine algemene 
tandartspraktijk in Baflo. In 1979 promo-
veerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen 
en volgde hij een postgraduate opleiding 
parodontologie in Portland Oregon, USA.
In 1983 startten Johan van Dijk en Jan 
Jansen de eerste verwijspraktijk voor paro-
dontologie in Groningen. Ook de implan-
tologie had zijn aandacht en hier startte hij 
eind jaren 80 mee na het volgen van een 
cursus bij Prof. Dr. Brånemark in Zweden.
Met de bijeenkomsten van de erkende 
parodontologen in restaurant De Klepper-
man in Hoevelaken, legde hij de basis voor 
wat later de Sectie Parodontologen zou zijn. 
Ook was hij oprichter van het overleg van 
de parodontologiepraktijken in Noordoost-
Nederland en dit nieuwsbulletin.

In 2001 publiceerde hij het naslagwerk 
“Atlas van de Parodontale diagnostiek” 
samen met Fred Spijkervet en Jan Tromp.
Van 1983 tot 2010 was hij werkzaam 
als parodontoloog. Toch kon hij na zijn 
pensionering de parodontologie niet 
loslaten en bleef hij druk met onderzoek 
en gaf hij voordrachten en lezingen van 
Zuid-Amerika tot in de Oekraïne. 
Ook had hij zijn eigen website met 
informatie over parodontitis. Voor zijn 
werk zowel binnen als buiten de 
parodontologie, werd hij benoemd tot 
Ridder in de orde van Oranje Nassau. 
Ook was hij Lid van verdienste van de 
NVvP voor zijn waardevolle werk voor 
de vereniging.
Daarnaast hield hij zich bezig met het 
ontwikkelen van de “gum-irrigator”, het 
apparaat dat het mogelijk maakt om de 
pocket onder vacüum uit te spoelen wat 
een rol zou kunnen spelen in de nazorg 
en bij de behandeling van peri-implantitis. 
De laatste jaren deed hij dit samen met 
zijn jongste dochter Sophie.
Johan had veel hart voor zijn patiënten. 
Trouwe patiënten, die sinds de praktijk 
in Baflo al door Johan behandeld waren 
en nu nog steeds voor nazorg komen. 
Patiënten die blij zijn dat Johan hun gebit 
“gered” heeft en dankbaar voor de zorg 
die hij hun al die jaren gegeven heeft.
Met het zo onverwachte overlijden 
van Johan verliest de parodontologie in 
Nederland een markante persoonlijkheid. 
Zijn nalatenschap zal in de parodontologie 
nog lang voortleven.

Mady ann LiE En JEroEn ZwEErs
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In het najaar 
van 2017 
is Wouter van 
Wesemael gestopt 
met zijn werk-
zaamheden bij 
De Parodontoloog. 
Per januari 2018 
versterkt Renske Thomas op de woensdagen 
het team van De Parodontoloog. Renske is 
geen onbekende in Noordoost-Nederland. 
Daarnaast is ze ook werkzaam bij het CTM 
van het UMCG, het Radboud UMC en in 
Arnhem.•

ALGEMEEN NIEUWS

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
in werking. Daarin staan o.a. nieuwe en 
verscherpte regels op het gebied van 
verwerking van persoonsgegevens en privacy. 
Onder de AVG is een verantwoordings-
plicht, wat inhoudt dat het verplicht is aan te 
kunnen tonen dat de organisatie handelt in 
overeenstemming met de AVG. Om hierop 
te anticiperen zijn verschillende parodonto-
logiepraktijken voor het versturen van de 
correspondentie inmiddels gebruik gaan 
maken van ZorgMail. Maakt u hier ook 
gebruik van, dan ontvangt u de corres-

pondentie in uw eigen ZorgMail-inbox. 
Maakt u (nog) geen gebruik van ZorgMail, 
dan krijgt u een email waarmee u – via een 
apart verzonden verificatiecode – de patiënt-
gegevens beveiligd kunt lezen.•

THE WORLD’S 
LEADING CONGRESS
IN PERIODONTOLOGY

JUNE 20-23 | 2018  RAI AMSTERDAM
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of kan worden opgeheven. Afhankelijk van 
de klinische situatie kan de LST worden 
toegepast in combinatie met bestaande 
technieken. 
In dergelijke gevallen is het van belang dat 
de LST als laatste wordt uitgevoerd. 
De na bezwaren zijn over het algemeen 
beperkt te noemen. Leuk om te zien is hoe 
dankbaar patiënten na het uitvoeren van de 
LST behandeling zijn. Indrukwekkend is de 
positieve impact die de behandeling op de 
patiënt kan hebben, zoals het weer durven 
lachen zonder een hand voor het gebit te 
moeten houden. 
Het grote voordeel van de LST ten opzichte 
van de orthognatische chirurgie of myo-
tomie voor de patiënt zijn de minimale 
nabezwaren, de lage complicatiegraad en 
een snellere genezing. 

Afbeelding 5 toont een patiënte met een 
omvangrijke gummy smile. Met patiënte 
wordt besproken dat, gezien de omvang 
van de gummy smile, de insteek is om door 
middel van de LST techniek deze zoveel 
mogelijk te beperken. Daarnaast is het plan 
om door middel van gingivaplastiek vooraf-
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>  Nieuwe behandelmogelijkheden gummy smile 
Patiënten die bij (uitgebreid) lachen een 
gummy smile laten zien kunnen dit als 
esthetisch hinderlijk ervaren. In de literatuur 
wordt de drempel voor een gummy smile 
gelegd op 1-4 mm zichtbare gingiva in het 
bovenfront bij lachen of praten. Uiteen-
lopende behandelmogelijkheden hiervoor 
zijn in het verleden naar voren gebracht. 
Afhankelijk van de klinische situatie kan 
bijvoorbeeld een kroonverlengings-
procedure, orthodontische intrusie, 
orthognatische chirurgie, myotomie of lip 
training worden toegepast. Een voorbeeld 
van de kroonverlengingsprocedure is te 
zien op afbeeldingen 1 t/m 4.
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De patiënt stoorde zich zodanig aan de 
gummy smile dat dit haar hele leven 
beïnvloedde, ze de hele dag haar hand voor 
de mond hield en niet durfde te lachen. 
Elke minuut van de dag was zij zich van haar 
gummy smile bewust en had als grootste 
wens daar van af te komen. De hulpvraag 
bestond uit weer vrijuit kunnen praten, lachen, 
zich weer vrij voelen in haar sociale contacten 
en dat de gummy smile niet meer haar leven 
zou beheersen. De uitgevoerde kroon-
verlengingsprocedure heeft tot een voor de 
patiënt zeer bevredigend resultaat geleid. 
Zij kwam als herboren binnen bij de evaluatie 
en voelde zich niet meer gehinderd in het 
sociale verkeer.
Een andere interessante techniek welke 
recent is gemodificeerd heet de lip stabilisatie 
techniek (LST). Deze techniek is als volgt te 
beschrijven; vestibulair wordt een deel van de 
mucosa verwijderd, waarna de incisieranden 
aan elkaar worden gehecht. De hechtingen 
worden na ongeveer twee weken verwij-
derd. Zodoende wordt de mobiliteit van de 
bovenlip beperkt en dus meer gestabiliseerd. 
Het gevolg hiervan is dat de omvang van de 
zichtbare gummy smile wordt gereduceerd 

>  Tunnelvisie!?
Op 26 en 27 maart bezochten Jurgen 
Reiker, Daniël Oortgiesen en Ellart van 
de Weerdhof  de cursus “Reconstructive 
peridontal plastic surgery in the aesthetic 
zone” in de privé praktijk van professor 
Giovanni Zucchelli. Het betrof een 
enthousiaste kleine groep van 20 
deelnemers uit 10 landen, waarvan 
een derde Nederlands was. 

De eerste dag stond in het teken van de 
etiologie van muco-gingivale recessies bij 
zowel natuurlijke elementen als bij implan-
taten. Professor Zucchelli liet de verschil-
lende technieken uit het verleden en heden 
zien, waarbij hij niet onder stoelen of banken 
schoof dat er wat hem betreft maar één 
biologisch juiste techniek is. De op dit 
moment veel toegepaste tunneltechniek, 
waarbij een groot bindweefseltransplantaat 
(vaak met ongewenst klier- en vetweefsel) 
geoogst dient te worden waarna dit in de 
zogenaamde tunnel wordt aangebracht 
berust volgens Zucchelli meer op geluk dan 
op voorspelbaarheid. Hierbij wordt in de 

ogen van Zucchelli een onnodig groot 
chirurgisch trauma toegebracht, en tevens 
lukt het soms niet om het bindweefsel
volledig te bedekken. De techniek van 
Zucchelli is een verbetering van de 
zogenaamde coronaalwaarts verplaatste flap, 
soms in combinatie met een relatief klein 
vrij bindweefseltransplantaat. 
Deze techniek wordt duidelijk ondersteund 
door een biologisch principe, waarbij iedere 
handeling een duidelijke rationele heeft. 
Het succespercentage van de techniek, 
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waarbij 100% bedekking wordt bereikt, 
is 87%. Na een typisch Italiaanse lunch 
met bijbehorende uitloop ging het 
programma verder met verdieping van 
de techniek aan de hand van vele 
klinische voorbeelden. 
Om de dag af te sluiten volgde nog 
ruim twee uur intensieve pre-klinische 
hands-on training op varkenskaken. 
Alsof dit nog niet voldoende was voor 
een dag, kregen we als dessert nog een 
uur theorie. 

De tweede dag stond in het teken van muco-
gingivale chirurgie bij implantaten en 2 live 
operaties. Het was geweldig om te zien dat hij 
met zijn techniek zelfs bij implantaten een 
esthetisch fraai en stabiel (5 jaar!) resultaat bereikt. 
Let wel; deze implantaten waren prothetisch 
suboptimaal gepositioneerd en hadden tot 3 mm 
buccale botdehiscenties en bovendien een recessie. 
Het was mooi om te zien hoe Zucchelli 
stapsgewijs zijn eigen techniek gebruikt in de live 
operaties. Het meest indrukwekkend is dat 
de techniek het ook mogelijk maakt om in de 
onderkaak, zonder vestibulum, zowel de recessie 
te bedekken alsook het creëren van een normaal 
vestibulum. 
Mocht je na deze tweedaagse cursus de techniek 
nog niet beheersen of begrijpen, rest volgens 
professor Zucchelli de mogelijkheid om te blijven 
bidden en de tunneltechniek te gebruiken of een 
ander vak te kiezen! •
JurgEn rEikEr, daniëL oortgiEsEn En 
ELLart van dE wEErdhof  

gaande aan de LST een lokale kroonverlenging 
uit te voeren. Zij gaat hiermee akkoord en 
afbeelding 6 laat het klinisch beeld zien direct 
na hechten. 
Afbeelding 7 toont het klinische beeld na 
2 maanden en de reductie van de zichtbare 
gummy smile. Het is fascinerend om te zien 
welke positieve reactie de patiënte en haar 
moeder geven op het resultaat.
In verband met de onbekendheid van de 
LST binnen de tandheelkunde leek het ons 
een goed plan om hierover in dit bulletin te 
publiceren. Zeker ook omdat een deel van de 
patiënten die een gummy smile hebben graag 
hiervoor behandeld willen worden maar niet 
op de hoogte zijn van bijvoorbeeld de LST. •         
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