Informatiebulletin voor verwijzers
DE VERWIJSBRIEF
Indien u uw patiënt wilt verwijzen, geef dan bij voorkeur de verwijsbrief aan de
patiënt mee. Heeft u vooraf behoefte aan overleg over uw patiënt dan is een e-mail
het meest praktisch (p.ouwerling@tcamolenvliet.nl).

HET EERSTE CONSULT
Voor het eerste consult kan de patiënt telefonisch (of persoonlijk) bij de receptie
een afspraak maken van 30 minuten. Na het invullen van een anamneselijst volgt
een consult, waarin de hulpvraag centraal staat. Er wordt een mond- en röntgenonderzoek uitgevoerd. Vervolgens wordt er een (voorlopige) indicatie gesteld en
besproken. Indien er meerdere opties of alternatieven zijn, dan worden deze ook
besproken. De patiënt ontvangt een folder, begroting, afsprakenschema en een
informed-consentformulier. Bij een uitgebreidere casus wordt nog aanvullend onderzoek gedaan (studiemodellen/CT-scan etc.) en vindt het bovenstaande in meerdere zittingen plaats.

Even voorstellen
Ons i m p l a nto lo g iet e a m
Simone de Groot is opgeleid tot doktersassistente, sinds
1990 werkzaam als tandartsassistente en sinds 2000 ook als
preventie-assistente. Simone assisteert zowel bij de consulten, de chirurgische behandelingen als bij het maken van de
suprastructuren.

Karin Wijnands was in het verleden secretaresse en werkt
sinds 1999 als tandartsassistente. Karin is na een interne
opleiding in 2001 gaan assisteren bij de chirurgische behandelingen. Tevens verzorgt zij de correspondentie met de verwijzers.

DE TERUGRAPPORTAGE
Na de diagnostiek-fase ontvangt u van ons een brief met de bevindingen en het
behandelplan. Na de laatste behandeling ontvangt u weer een rapportage. Tevens
ontvangt u adviezen over de nazorg. Overigens zien wij de patiënt tot en met een
jaar na behandeling nog voor nacontrole(s). Voor de periodieke controle van de rest
van de dentitie blijft uw patiënt onder uw hoede.

Miranda Elsinga is intern opgeleid in 2010 en assisteert bij de
chirurgische behandelingen.

WAT KUNNEN WE VOOR U DOEN/
WAT WILT U ZELF DOEN?
We kunnen voor u een complete implantologische behandeling uitvoeren van sinuslifting, botopbouw, implantatie tot en
met de suprastructuur. Indien u echter
zelf de suprastructuur wilt maken, dan
kunt u dit aangeven in uw verwijsbrief.
Indien u zelf suprastructuren wilt gaan
maken, maar géén of weinig ervaring
heeft, dan kunnen wij u ook hierbij behulpzaam zijn. Neem in dat geval contact
met ons op.
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Peter Ouwerling is in 1989 afgestudeerd aan het ACTA als
tandarts, met als hoofdkeuzevak kaakchirurgie. Na zijn studie heeft hij enige tijd als AGNIO op de afdeling mondziekten
en kaakchirurgie van het VU ziekenhuis gewerkt. Na de militaire dienstplicht (als eerste luitenant-tandarts) heeft hij zich
gevestigd in Alphen aan den Rijn. Naast de algemene praktijk
voert hij sinds 1993 tevens een part-time verwijspraktijk voor
dento-alveolaire chirurgie. Na een uitgebreid opleidingstraject is hij in 1998 gestart met implantologie. In 2003 volgde
erkenning tot implantoloog door de NVOI. Sinds 2005 voert
hij een volledige verwijspraktijk voor implantologie en dentoalveolaire chirurgie.
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Peter Ouwerling
Tandarts-implantoloog

RÖNTGENDIAGNOSTIEK EN PLANNING

Voor u ligt het vernieuwde informatiebulletin voor verwijzers. U vindt
hierin een actueel overzicht van de mogelijkheden die wij u en uw

Röntgendiagnostiek is belangrijk voor de planning van de behandeling. Veelal volstaan OPT-, laterale schedel- en solo-opnamen. Bij uitgebreidere behandelingen
wordt een CT-scan gemaakt. Hiermee kan met behulp van het softwareprogramma
Simplant (Materialise Dental) een virtuele planning worden uitgevoerd. Na de planningsfase kunnen er operatiesjablonen (Surgiguides) worden vervaardigd, waarmee de implantaten op de meest optimale positie geplaatst worden.

patiënten kunnen bieden. Na een recente verbouwing is een tweede
operatiekamer in gebruik genomen. We hebben de wachtlijst weg
gewerkt en kunnen uw patiënten daardoor sneller van dienst zijn!
Met vriendelijke groet,
Peter Ouwerling

PRÉ-IMPLANTOLOGISCHE CHIRURGIE
Door kort na extractie te implanteren kan pré-implantologische chirurgie soms
voorkomen worden of eenvoudiger zijn. Bij voorkeur doen wij daarom zelf de extractie van het te vervangen gebitselement. Soms kan een implantaat direct na
extractie geplaatst worden. Meestal kiezen we er echter voor om acht weken na
extractie te implanteren. De mucosa is dan genezen, waardoor de wond spanningsloos primair gesloten kan worden, terwijl de resorptie van het bot nog minimaal is. Een botopbouw met autoloog botslijpsel dat we hebben opgevangen in
een steriel zeefje, is dan meestal genoeg.

tandarts-implantoloog erkend door de NVOI
April 2011

Toch is regelmatig een uitgebreidere botopbouw nodig. Bij het lateraal opbouwen
van de kaak gebruiken we autoloog bot uit de crista obliqua externa en/of de ramus
mandibulae. Dit bot wordt gefixeerd met osteosyntheseschroeven. Na circa drie
maanden kan er dan geïmplanteerd worden. Echter bij een sinuslifting, gebruiken
we Bio-Oss als botsubstituut, wat volgens de literatuur een beter resultaat geeft
dan autoloog bot. Bovendien wordt een operatie
van een donorplaats vermeden. Implantatie na sinuslifting vindt plaats na
circa zes maanden.

Tandheelkundige Centra Alphen aan den Rijn
Locatie: Tandheelkundig Centrum Molenvliet
Afdeling: Implantologie
Molenvliet 5
2405 BZ Alphen aan den Rijn
Telefoon: (0172) 430221
Fax:
(0172) 442558
E-mail:
p.ouwerling@tcamolenvliet.nl
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Inleiding

IMPLANTAATSYSTEEM
Wij werken met het gerenommeerde implantaatsysteem van Straumann, Zwitserland. Vernieuwingen van het systeem worden alleen geïntroduceerd na gedegen
wetenschappelijk onderzoek. De osseo-integratietijd is maximaal acht weken.
De implantaten en toebehoren worden geleverd door Straumann B.V. gevestigd in
IJsselstein (telefoonnummer: 030-6046611). Straumann levert tevens fraai voorlichtingsmateriaal voor u en uw patiënten (folders, modellen, handleidingen m.b.t.
suprastructuren etc.).

PATIËNTENVOORLICHTING
Zoals hierboven al aangegeven, levert Straumann voorlichtingsmateriaal voor uw
patiënten. Goede informatie is ook te vinden op www.straumann.nl/patienten en
www.nvoi.nl.

VERGOEDINGEN/MACHTIGINGSAANVRAGEN
Bij volledig edentate patiënten met een extreem geslonken kaak, kan de behandeling worden vergoed uit de basisverzekering, mits de implantaten dienen ter
bevestiging van een uitneembare prothese. De patiënt betaalt alleen een eigen
bijdrage voor de implantaatgedragen prothese. Vooraf vragen wij dan een machtiging aan bij de zorgverzekeraar. Met enkele zorgverzekeraars hebben we een
overeenkomst, waardoor een deel van de behandelingen machtigingsvrij kan
plaatsvinden.
Bij deels betande patiënten kan implantologie ten bate van kroon- en brugwerk
deels vergoed worden uit een aanvullende tandartsverzekering.

SPEERPUNTEN/KWALITEIT
Kwalitatief goede zorg en een vriendelijke patiëntenbenadering zijn onze speerpunten. Ook vinden wij het belangrijk om het complete scala aan implantologische zorg aan te bieden. Uiteraard voldoen wij volledig aan de eisen op het
gebied van infectiepreventie. De erkenning door de Nederlandse Vereniging voor
Orale Implantologie (NVOI) is voor u en uw patiënten een borging van de kwaliteit. Iedere vijf jaar wordt onze praktijk bezocht door een visitatiecommissie van
de NVOI. Hierbij worden wij beoordeeld op de kwaliteit van de behandelingen en
praktijkorganisatie.
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