Samen de juiste
koers bepalen

“Adviseren en

Geachte collega,
Tandheelkunde hoort bij de tandartsen thuis. Zo simpel is het. En zo dient het te blijven. In dit
licht bezien, is er binnen ons vakgebied een interessante tendens zichtbaar. De patiënt stelt
steeds hogere eisen aan de tandheelkundige zorg. Naast de klassieke solopraktijk zien we

faciliteren op basis

daarom steeds vaker gedifferentieerde groepspraktijken ontstaan. Deze ontwikkeling zal zich
voortzetten. Gedifferentieerde tandheelkunde neemt naast de allround tandheelkunde een
steeds belangrijker plaats in. En elk van die differentiaties zal geleidelijk op een hoger niveau
komen te liggen.

van kennis en

De tandheelkunde differentieert steeds verder.

gelijkwaardigheid.”

behandelingen over die op het grensvlak ligt van

Tegelijkertijd blijft er een categorie complexe

de verschillende differentiaties en specialisaties.
Zowel binnen de allround praktijk alsook binnen de meer gedifferentieerde praktijk zullen
de grenzen van het tandheelkundig handelen verlegd gaan worden en zal men steeds
meer kleine chirurgie zelf verrichten. Idem voor de verschillende andere differentiaties
(parodontologie, endodontologie, etc.). Met diverse differentiatierichtingen wordt de
patiënt brede en professionele zorg geboden. Tegelijkertijd blijft er een categorie complexe
behandelingen over die op het grensvlak ligt van de verschillende differentiaties en
specialisaties. Dit zijn de behandelingen die vaak zodanig complex zijn dat weinigen deze
tot in de finesses beheersen. Doorgaans is er een multidisciplinaire benadering nodig.
Juist binnen die categorie van patiënten met complexe problemen kan het CBI u adviseren en
faciliteren. Dit doen we ‘zij aan zij’, op basis van wederzijdse expertise en gelijkwaardigheid.
Tandheelkunde hoort bij de tandartsen thuis, nu en in de toekomst. Als kenniscentrum voor
bijzondere implantologie doen wij ons uiterste best om u daarin te faciliteren.
Met collegiale groet,

Dr Wouter Kalk,
MKA-chirurg & implantoloog

Het CBI is een kenniscentrum
en geen tandartspraktijk
Het CBI biedt tandheelkundige zorg aan de randen van het vakgebied. U kunt gebruik maken
van onze gedegen, voorspelbare aanpak, onze multidisciplinaire benadering en ‘state of the
art’ technieken als aanvulling op uw praktijk. Wij bieden een vangnet voor uw patiënten op
het gebied van de dentoalveolaire chirurgie, de implantologie, de edento prothetiek en de
complexe tandheelkunde. Het CBI heeft geen eigen tandtechnisch laboratorium, noch bieden
wij reguliere eerstelijns tandheelkundige zorg. Wij behandelen uitsluitend op verwijzing van
of in samenspraak met de behandelend tandarts of tandprotheticus.

Onze werkwijze als kenniscentrum
Elke tandarts herkent de volgende situatie. Eén van uw patiënten met een zwaar gerestaureerd
gebit belandt op het punt waar verdere behandeling uitzichtloos lijkt. Hoe verder te gaan?
Of een patiënt uit uw praktijk vertoont zeer ernstige attritie, waarvoor herstel van beethoogte
en curve nodig is. Wat te doen met oligodontie patiënten of met edentate patiënten met
protheseproblemen? In dergelijke situaties kunt u terugvallen op het CBI. In samenspraak
adviseren wij u over de juiste zorgrichting en behandelplanning. En desgewenst verzorgen wij
samen met u het behandeltraject vanaf de diagnostiek, de initiële voorbehandeling tot en met
afbehandeling met vaste of uitneembare voorziening.
Het CBI deelt niet alleen kennis, ook stimuleren wij de inbreng van expertise door onze
verwijzers. Zo houden wij reguliere vrij toegankelijke casusbesprekingen. Tijdens deze
bijeenkomsten bespreken wij met tandartsen uit de regio diverse casussen van binnen en buiten
het CBI. Daarnaast verzorgt het CBI bij- en nascholing in de vorm van cursussen en lezingen.

Samen de juiste zorgrichting
en behandeling kiezen

De expertises
van het CBI

Het CBI is een kenniscentrum dat tandartsen faciliteert bij behandeling van ernstig gemutileerde gebitten

• chirurgie (dentoalveolair, reconstructie van bot en weke delen)

en complexe tandheelkundige behandelingen. Behandeling met implantaten maakt heel veel mogelijk,

• implantologie (van routine tot complex: immediaat, esthetische zone)

mits juist geïndiceerd en uitgevoerd. Onze drijfveer is de implantologie naar het hoogst mogelijke niveau
te brengen. Dit doen we door bij iedere patiënt met een voorspelbare ‘backward planning’ het maximaal

• 3D planning, ‘guided surgery’

haalbare resultaat na te streven. Kennisoverdracht en samenwerking staan dan ook centraal binnen ons

• complexe tandheelkunde in gemutileerde dentities

centrum. Wij claimen niet de wijsheid in pacht te hebben. In tegendeel! Het CBI is open en transparant:

• edento prothetiek

wij delen onze kennis en expertise om samen met u de juiste zorgrichting voor uw patiënt te bepalen en
vervolgens het optimale behandelplan erbij te kiezen.

• disciplineoverstijgende problematiek
• volledige brugconstructies op implantaten (All-On-4)

Multidisciplinaire
teamsamenstelling
Elke behandeling wordt binnen het CBI beschouwd vanuit een
multidisciplinaire optiek. De kern van ons team bestaat uit een:
• kaakchirurg-implantoloog
• tandarts-reconstructieve tandheelkunde
• tandarts-prothetist
• orthodontist
• mondhygiënist

State of the
art technieken
Wat betreft knowhow en behandeltechnieken vervult het CBI een voortrekkersrol. Wij werken
volgens de nieuwste chirurgische inzichten en technieken, met voor iedere indicatie het beste
implantaat type en met de meest geavanceerde computer- en cone beam röntgentechnologie.
Het CBI heeft uitgebreide ervaring met 3D planning en ‘guided surgery’.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de expertise van het CBI? Wenst u ruggespraak te houden over
het behandeltraject van een patiënt? Of bent u geïnteresseerd in bij- en nascholing?
Neem dan contact met ons op of kijk op onze website: www.cbi-heerenveen.nl.

Ontvang de CBI nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de implantologie? Meldt u zich
dan op onze website aan voor de CBI nieuwsbrief. Hierin leest u onderwerpen zoals:
• nieuwe behandeltechnieken
• nieuwe implantaattypen
• casus van de maand
• cursussen en lezingen
• excerpta uit de vakliteratuur
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