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R.W. Wijs ontvangt NTvT Debuutprijs 2011 Promoties
Vrijdag 25 november 2011 werd
voor de eerste maal de NTvT
Debuutprijs door Paul van der
Stelt, directeur van de NTvT BV,
uitgereikt aan prijswinnaar Roeland W. Wijs. Wijs ontving een
cheque van € 1.500,00 en een
oorkonde. De uitreiking vond
plaats tijdens het najaarscongres
van de Nederlandse Vereniging
van Tandartsen.
De prijscommissie onder
voorzitterschap van dr. C.M. Kreulen gaf onder meer het volgende
oordeel over het winnende artikel (Ned Tijdschr Tandheelkd 2010;
117: 337-340): “Het winnende artikel richt zich op een evaluatie van
coronectomieën bij een groep van 34 patiënten met 38 derde molaren in
de onderkaak. Van alle patiënten werd pre-operatief een panoramische
röntgenopname vervaardigd ter beoordeling van de ligging van de derde
molaren. Van 8 patiënten was een driedimensionaal beeld in de vorm van
een cone beam-computertomogram beschikbaar. ... Na een evaluatieperiode, met een spreiding van 3 maanden tot 5 jaar, rapporteerde geen
van de patiënten een verminderde sensibiliteit in het verzorgingsgebied
van de nervus alveolaris inferior. De wortelresten bleken in ongeveer een
derde van de gevallen naar occlusaal te zijn gemigreerd. Bij 3 patiënten
moesten deze naderhand alsnog worden verwijderd. De conclusie van
het onderzoek is dat de coronectomie een goede behandeling lijkt om
sensibiliteitsstoornissen na extractie van derde molaren in de onderkaak
te voorkomen als er een nauwe relatie bestaat tussen de wortels en de
nervus alveolaris inferior.
Het onderzoek beschrijft een herwaardering van een oudere en misschien vergeten behandeltechniek. Daarmee is het onderzoek in zekere zin
vernieuwend. De context is goed beschreven en de auteurs geven ook aan
hoe er in de klinische setting met de beslissing tot het uitvoeren van een
coronectomie kan worden omgegaan. De auteurs zijn zich ervan bewust
dat het onderzoeksontwerp geen onomstotelijk bewijs zal opleveren, maar
geven aan dat het resultaat zeker ideevormend is. Daarmee zijn de resultaten belangwekkend voor de praktijk en geven een nieuwe kijk op een
oud probleem. Het artikel is zeer begrijpelijk geschreven en de methodologie is helder.”
Roeland Wijs (39) studeerde tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en behaalde in 1998
het tandartsdiploma. Vervolgens studeerde hij geneeskunde aan de
Vrije Universiteit Amsterdam. In 2003 behaalde hij het artsexamen.
Daarna specialiseerde hij zich in mondziekten en kaakchirurgie in
het VU medisch centrum en sinds 2007 staat hij ingeschreven in het
specialistenregister. Van 2007 tot 2009 heeft hij als waarnemend
kaakchirurg gewerkt in verschillende ziekenhuizen. In 2009 trad hij
toe tot de maatschap kaakchirurgen Noord-Holland Noord, die in
verschillende Noord-Hollandse medische centra werkzaam is.
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R.W.C. Wong

Met steun van de Radboud
Universiteit te Nijmegen
promoveerde op 11 november
Raymond Chung Wen Wong op
zijn dissertatie ‘Biomechanics of
reconstructed mandibles with
the modular endoprosthesis’.
Zijn promotoren waren prof. dr.
M.A.W. Merkx, prof. dr. J.A. Jansen en prof. dr. H. Tideman.
Wong werkt op de afdeling
Orale en Maxillofaciale chirurgie
aan het nationaal tandheelkundig instituut in Singapore
en deed aan het Universitair
Medisch Centrum St Radboud
onderzoek naar verschillende
methoden van reconstructie van
de mandibula. Er bleken maar
weinig testen te zijn waarin
een reconstructie de krachten
aankan die op de mandibula
kunnen komen te staan. Verder
constateerde Wong dat er
pogingen zijn gedaan om de modulaire prothese aan te passen
door orthopedische modellen
te gebruiken voor reconstructie
van de mandibula. Onderzoek bij
dieren liet wisselende resultaten
zien: plaatsing van dergelijke
prothesen in de lange beenderen
was over het algemeen succesvol, terwijl deze in het corpus
van de mandibula vaak loslieten
en soms leidden tot verlies van
botdichtheid.
Wong bestudeerde ook biomechanische modellen voor de
(gereconstrueerde) mandibula
en hij testte een nieuw ontwerp
van de mandibula-endoprothese. De endoprothese bleek
het beste te werken in kleine
defecten en met een minimale
belasting. Hoe groter het defect
hoe groter de kans op verbuigen
of breken van de endoprothese.
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M.J. van der Meulen

Op 7 december verdedigde
Marylee van der Meulen haar
proefschrift met als titel ‘Psychological screening of temporomandibular disorder patients’
aan de Universiteit van Amsterdam. Prof. dr. ir. M. Naeije en
prof. dr. F. Lobbezoo van Orale
Kinesiologie waren promotoren.
Promovenda Van der Meulen
onderzocht een aantal onderdelen van een Amerikaanse
psychologische screeningsvragenlijst voor patiënten met temporomandibulaire klachten. Uit
haar onderzoek komt naar voren
dat bepaalde gewoonten, zoals
tandenknarsen en nagelbijten,
geen verband houden met de
pijnklachten waarvoor patiënten
zich aanmelden. Ze laat zien dat
de patiënten zelf wel overtuigd
zijn van de belastende werking
van deze gewoonten. Patiënten
blijken ook vrij optimistisch te
zijn over de mogelijkheid om
die gewoonten af te leren. Deze
opvattingen kunnen een rol
spelen bij de ‘compliance’ (de
wijze waarop patiënten meewerken) met therapie. Een andere
opmerkelijke bevinding was dat
de etnische achtergrond van
de patiënten verband bleek te
houden met de mate waarin
patiënten met de pijn konden
omgaan: niet-westerse allochtonen hadden daar meer moeite
mee dan westerse allochtonen
en autochtonen.
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