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Vriendelijke groet,

Tine Vangsted, parodontoloog NVvP, implantoloog NVOI

John Raber, Jacqueline Speelman, Ilara Zerbo, Julie Graswinckel, 

parodontologen NVvP

 Wist u dat:

n     Wist u dat 80% van de getunnelde doorgankelijke furcaties in de  
molaren, -mits optimale parodontale nazorg en mits cariëspreventie,  
na 5 jaar nog in functie zijn.

 Nibali L et al. The importance of supportive periodontal therapy for molars treated with

 furcation tunnelling. J.Clin Periodontol. 2019;46:1228-1235.
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Beste collegae,
Wij danken u voor uw verwijzingen 
in 2019 en vertrouwen op een 
fijne samenwerking in 2020.
Wij wensen u en uw 
medewerkers hele fijne 
kerstdagen en een 
voorspoedig 2020.

Namens het gehele team 
van de Parodontologische 
Kliniek Den Haag



Geachte lezer,

Voor u ligt onze laatste Paro-info van 2019.
Hierin leest u o.a. over Sander van der Linden, implantoloog NVOI.
In 2020 komt hij ons team versterken. Tevens een uitnodiging voor onze 
verwijzersavond verzorgd door Sander van der Linden.

Academische kwalificaties 
MSc. Tandheelkunde, Implantologie en Prothetiek,  
MSc. Specialized Orthodontics.

Biografie
Sander is afgestudeerd aan het Academisch Centrum 
Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) in 2012.
Sinds 2015 is hij gespecialiseerd op het gebied 
van snurken en obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) en officieel 
geaccrediteerd als tandarts bij de Nederlandse vereniging voor 
tandheelkundige slaapgeneeskunde (NVTS), gecertificeerd voor vervaardiging 
van mandibulair repositie apparatuur (MRA).

In 2016 studeerde hij af aan de Universiteit van Münster als MSc. in  
Specialized Orthodontics. Hij heeft affiniteit op het gebied van orthodontie 
gecombineerd met minischroeven, vrijleggingen en aligners.

In 2019 heeft hij de driejarige postdoctorale MSc. opleiding ‘Orale Implan-
tologie en Prothetiek’ aan het ACTA met succes afgerond.
Zijn doel is om de werelden van de implantologie en orthodontie dichter bij 
elkaar te brengen en te combineren.

Verwijzersavond 21.01.2020

18.30 Ontvangst met broodjes
19.00 Aanvang lezing

Onderwerp lezing:

Combineren minischroeven  
met implantaatplaatsing.
Spreker: Sander van der Linden

Abstract
Verlies van elementen in de onderkaak resulteert vaak in overeruptie van  
antagonisten in de bovenkaak en mesiale kanteling van de buurelementen. 
Voor implantaatplaatsing hebben we voldoende mesiodistale en interocclusale 
ruimte nodig. Wat kunnen we doen om dit prothetische probleem te  
voorkomen, zonder uitgebreide vaste orthodontische apparatuur? 
Gebruik van minischroeven kan hier een antwoord op geven.

Leerdoelen
•  Indicaties minischroeven
• Intruderen molaren
• Molaren oprichten
• Wat te doen bij Agenesie laterale incisieven? 
• Verschillende behandel methodes

U kunt eventueel een patiëntencasus voorleggen, ter bespreking. 
Zou u dat dan van tevoren willen laten weten?
Gegevens graag op een memory stick om met uw collega’s te kunnen delen.

U kunt zich per mail aanmelden voor deze avond op:
cantarella@paro-denhaag.nl graag vóór 13 januari 2020.
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