Deze maand….
In cijfers

5 stappen

Circa 250

69,7%

De afdrukprocedure voor een
edentate boven- en onderkaak
bestaat uit 5 stappen: beginafdruk, beginmodel, individuele afdruklepel, deﬁnitieve
afdruk en deﬁnitief model.
Wanneer ergens in het stappenplan een tekortkoming
ontstaat, heeft dat zijn
repercussies voor de volgende
stappen en kan het ertoe
leiden dat de gebitsprothese
onvoldoende stabiliteit en
retentie heeft... pag. 555
smaakknoppen zijn te vinden
in elk van de grootste papillen
met de meeste smaakbekers,
de papillae vallatae, die zich
bevinden direct voor de sulcus
terminalis linguae op een rij
(4-13 bij de mens)... pag. 569
van de derde molaren toonde
direct contact tussen de
molaar en de nervus alveolaris
inferior... pag. 586

In citaten

De vrouw was bij de ontdekking van de
afwezigheid van de kroon van de incisief in
paniek geraakt en ze wilde onmiddellijk een
vervanging. Ze had de dag na de ‘verdwijning’
een lokaal mondzorgcentrum bezocht, maar
door haar agressieve houding was geen
behandeling uitgevoerd. De laatste 15 jaar
had de patiënt perfect gefunctioneerd met een
verkorte tandboog...
Lees meer op pag. 533

Reeds in het begin van de vorige eeuw werd
uitgebreid stilgestaan bij de vraag waar
de prothese-elementen van een volledige
gebitsprothese precies moesten worden
opgesteld. Vooral de opstelling van de
prothese(pre)molaren leidde tot veel discussie.
Men had al snel door dat ‘blindelings’ de
opstelling van de dentitie imiteren niet de
oplossing was...
Lees meer op pag. 563

De meest confronterende en belastende
behandelfase is het plaatsen van de immediate
gebitsprothese. Voor de patiënt een spannende
gebeurtenis, waarnaar veelal met enige vrees
wordt uitgekeken...
Lees meer op pag. 542

Hoewel het percentage gebitsprothesedragers
in Nederland is afgenomen, droeg in 2009
nog steeds de helft van de mensen van 50 jaar
en ouder een volledige gebitsprothese. Een
deel van deze groep heeft een probleemloze
orale functie. Een grote groep heeft echter veel
problemen met een volledige gebitsprothese
in de onderkaak. De grootste klacht betreft
de geringe mate van stabiliteit en retentie die
een conventionele volledige gebitsprothese
in de onderkaak te bieden heeft. Volgens
de ‘McGill consensus statement’ zou een
overkappingsprothese op 2 implantaten in de
onderkaak de eerste keuze moeten zijn bij de
behandeling van een edentate onderkaak...
Lees meer op pag. 577

Indien een relining of rebasing wordt
overwogen, dient men niet alleen de kwaliteit
van de gebitsprothese te beoordelen maar ook
de klachten van de patiënt te inventariseren.
Meestal zijn het immers de klachten van een
patiënt die aanleiding geven om te onderzoeken
of een relining of rebasing een mogelijke en
zinvolle behandeloptie is. Het gaat daarbij
veelal om klachten...
Lees meer op pag. 545
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