
Aandacht voor  
dentale implantaten



Tandheelkundige implantaten zijn een goed 

alternatief voor tanden en kiezen die verloren 

zijn gegaan. Ze vormen een uitstekende 

oplossing voor iedereen die na het verlies van 

natuurlijke elementen een goede kauwfunctie wil 

behouden. 

De leden van het cluster dentale implantaten van 

Nefemed werken hard aan voortdurende verbetering 

van de producten en willen dit in de toekomst blijven 

doen. Vooral omdat er zoveel positieve effecten 

zitten aan de juiste toepassing van kwalitatief 

hoogwaardig geproduceerde implantaten. 

Wat doet een implantaat?

Een implantaat is zo groot als een tandwortel en 

wordt in het kaakbot geplaatst om als pijler te dienen 

voor een overkappingsprothese, kroon of brug. 

Het implantaat is gemaakt van titanium, een metaal 

dat als lichaamseigen weefsel wordt opgenomen 

in de kaak. Kaakchirurgen, parodontologen en 

tandarts-implantologen zijn verantwoordelijk voor 

het plaatsen van de implantaten. Ook wel het 

chirurgische deel van de behandeling genoemd. 

Zowel verzekeraars als artsen zijn erbij gebaat dat 

Patiënt én 
zorgverzekeraar 
hebben baat bij 
optimale kwaliteit

er een implantaat wordt geleverd dat van optimale 

kwaliteit is en dat in staat is voor een lange periode 

zonder complicaties zijn werk te doen. Uiteindelijk 

is dit voor alle partijen verreweg het goedkoopst en 

voor de patiënt het prettigst wanneer hij een goed 

product heeft waarmee hij zonder ongemakken jaren 

onbezorgd kan leven.

Verbetering kwaliteit van leven

Natuurlijk is het goed te weten dat de Nefemed-

producenten van implantaten er alles aan doen een 

zo goed mogelijk product te leveren, investeren 

in R&D, opleiding, begeleiding en daarnaast 

recallprocedures kunnen starten in het geval er 

iets fout gaat. Maar het is de patiënt die centraal 

staat. Zowel ouderen als jongeren kunnen gebukt 

gaan onder het ontbreken van tanden of een slecht 

zittende prothese. Sociaal isolement bij ouderen is 

aan de orde. Wanneer eten door een slecht gebit of 

een slecht zittende dentale prothese ernstig wordt 

bemoeilijkt, kan dit lichamelijke consequenties 

hebben. Een goede kauwfunctie is nodig om 

balans te bewaren in de voedingstoestand. Gaat 

die voedingstoestand achteruit dan heeft dit 

Zorg voor goede 
tandheelkundige implantaten
De beschikbaarheid van tandheelkundige implantaten voor iedereen 
die deze nodig heeft, dient een helder maatschappelijk doel. Het stelt 
mensen in staat een goede gebitsfunctie te behouden, wat hun 
algemene gezondheidstoestand sterk ten goede komt. Daarnaast biedt 
het mensen de gelegenheid om anderen ongehinderd en zonder gêne 
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actief te blijven en van het leven te kunnen genieten.



nadelige gevolgen voor het spijsverteringskanaal 

en voor de opname in het lichaam van 

essentiële voedingsstoffen. Een goed passende 

overkappingsprothese op implantaten kan deze 

problemen voorkomen. Alleen al daarom maken de 

leden van Nefemed zich hard voor implantologie als 

vast onderdeel van de Nederlandse basiszorg in de 

tandheelkunde.

Deze dentale implantologiebedrijven houden 

zich bezig met ontwerp en productie van dentale 

implantaten en kunnen daarin een gegarandeerde 

kwaliteit leveren. Gezamenlijk zijn deze leveranciers, 

in samenwerking en samenspraak mét de tandheel-

kundige beroepsgroep, in staat om de implantologie 

in Nederland op een hoog niveau te houden.

Zowel patiënt, kaakchirurg, parodontoloog en 

tandarts-implantoloog als de financier zijn gebaat 

bij betrouwbare leveranciers van tandheelkundige 

implantaten. Partijen die in staat zijn een 

voorspelbaar goed product te leveren en die 

bovendien een bijdrage bieden aan opleiding en 

wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied 

orale implantologie. Leveranciers die in staat zijn 

om als partners samen te werken aan efficiënte 

en effectieve oplossingen. Deze leveranciers zijn 

verenigd binnen Nefemed.

Elementen die bijdragen 
aan tevreden patiënt:

Wetenschappelijke onderbouwing 

en ontwikkeling

Aan het op de markt brengen van een tandheel-

kun dig implantaat gaat veel studie vooraf. 

Wetenschappelijke productonderbouwing is voor de 

aangesloten leveranciers een voorwaarde alvorens 

een nieuw product te introduceren. Kaakchirurgen, 

parodontologen en tandarts-implantologen kunnen 

van ieder tandheelkundig implantaat beschikken 

over de wetenschappelijke documentatie die de 

werkzaamheid en toegevoegde waarde aantoont 

op basis van onafhankelijk onderzoek. 

Ondersteuning van het wetenschappelijk 

onderwijs

De fabrikanten binnen Nefemed dragen bij aan 

de wetenschappelijke kwaliteitsontwikkeling van 

de implantologie. Zij doen dit door bijdragen te 

leveren aan het werk van de wetenschappelijke 

verenigingen. Deze aangesloten bedrijven bieden 

ook financiële ondersteuning aan de afdelingen 

tandheelkunde van de universiteiten in Nederland. 

Tevens ondersteunen zij rechtstreeks het werk 

van de hoogleraren die actief zijn om langlopende 

studies met betrekking tot dit onderwerp te 

realiseren. Recent is besloten dat orale implantologie 

onderdeel gaat vormen van het curriculum 

tandheelkunde aan de universiteiten. De fabrikanten 

hebben zich bereid verklaard dit proces financieel en 

inhoudelijk te steunen. 

Training en educatie

Alle bij Nefemed aangesloten bedrijven zijn dochter-

ondernemingen van bedrijven die internationaal een 

rol van betekenis spelen. Niet alleen in het leveren 

van dentale implantaten, maar ook op het gebied 

van onderzoek en onderwijs. Zij spelen een grote 

rol in de training en de educatie van gevestigde 

en aankomende kaakchirurgen, parodontologen en 



tandarts-implantologen. Belangrijk in het leerproces 

is het correct plaatsen en het daarin opbouwen van 

expertise met betrekking tot de plaatsing van een 

tandheelkundig implantaat. Binnen Nederland komt 

deze kennis nu nog grotendeels van de bedrijven. 

Zelfs als straks binnen de universiteiten implantologie 

zich heeft ontwikkeld tot een integraal onderdeel van 

het curriculum, zal samenwerking met de bedrijven 

nodig blijven om gezamenlijk dit stuk onderricht op 

een goede manier in te vullen.

Ondersteuning en advies

De meerwaarde van een leverancier(s) voor een 

kaakchirurg, parodontoloog en tandarts-implantoloog 

zit niet alleen in het goede product, maar ook in de 

service. De leden van Nefemed waarborgen conti-

nuïteit en productinnovaties en zorgen er altijd voor 

dat de serviceverlening in tact blijft voor de produc-

ten die al langer op de markt zijn. Het aanbod van 

dentale implantaten is gevarieerd. Om voor iedere 

individuele patiënt de juiste keuze te kunnen maken, 

kan de kaakchirurg of tandarts-implantoloog gebruik 

maken van de kennis die bij Nefemed aangesloten 

leveranciers beschikbaar is. Deze bedrijven  

investeren daarom veel in hun medewerkers om 

de kaakchirurgen, de parodontologen en tandarts-

implantologen te voorzien van alle wenselijke  

informatie waarmee deze beroepsgroepen hun 

kennis actueel kunnen houden. Het is van essentiëel 

belang omdat daarmee de Nefemed-leden achter de 

prijs van het product kunnen staan.

Het welzijn  
van de patiënt  
staat centraal



Recall procedures

De binnen Nefemed verenigde leveranciers van 

dentale implantaten committeren zich aan de 

strenge kwaliteitseisen die voor deze producten 

bestaan. Ze hanteren strikte procedures voor de 

borging van de kwaliteit en betrouwbaarheid van het 

productieproces en van de geleverde producten.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Een tandheelkundig implantaat is dus veel meer dan 

een technisch ontwerp dat in iemands mond wordt 

geplaatst. Inmiddels weten we dat een implantaat 

kwalitatief hoogstaand maatwerk is dat vraagt om 

kunde, kennis en een achterban die voldoende 

middelen en methoden wil en kan bieden. Met deze 

position paper hebben we u duidelijk willen maken 

dat ons gezamenlijk streven - industrie en medische 

wereld - erop gericht moet zijn deze zorgvuldig 

opgebouwde structuur staande te houden. Het is 

immers onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om 

als leveranciers, verzekeraars en zorgprofessionals, de 

beste kwaliteit producten te bieden en ontwikkeling 

en innovatie te waarborgen waarmee de vragen van 

morgen adequaat kunnen worden beantwoord.
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Nefemed is de belangenorganisatie van producenten 

en leveranciers van medische hulpmiddelen. 

De leden hebben vanuit hun maatschappelijke 

betrokkenheid een duidelijke strategische visie 

op de toekomst van de gezondheidszorg in het 

algemeen en de rol en bijdrage van de medische 

hulpmiddelensector daarin in het bijzonder. De 

leden van Nefemed onderscheiden zich doordat zij 

zich richten op innovatie: het structureel werken 

aan verbetering van de producten ten behoeve van 

de patiënt, in samenwerking met artsen, patiënten 

en wetenschappers. Daarnaast hebben alle leden 

van Nefemed zich gecommitteerd aan de Nefemed 

Gedragscode. Deze is te vinden en te downloaden 

op www.nefemed.nl

De leden van Nefemed die verantwoordelijk zijn voor 

deze position paper werken samen in het cluster 

dentale implantaten:

Astra Tech Benelux  www.astratechdental.nl

Biomet 3i  www.biomet3i.com

Dentsply Friadent  www.dentsply.com

Nobel Biocare  www.nobelbiocare.com 

Straumann  www.straumann.nl


