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Hoe het gedachtegoed precies is ont-
staan is mij onduidelijk, maar het valt mij 
op dat een hoop patiënten, collegae en 
andere spelers in de gezondheidszorg 
(overheid, verzekeringsmaatschappijen) 
de mond vaak apart zien van de rest van 
het lichaam. Een vluchtig literatuuronder-
zoek laat echter zien dat dit in de realiteit 
heel anders ligt. De mondgezondheid is 
integraal verbonden met hart- en vaat-
ziekten, diabetes mellitus, complicaties 
gedurende de zwangerschap, chronische 
nierinsufficiëntie, longaandoeningen en 
psychisch en fysiek welzijn.  

De verklaring zit hem in het feit dat de 
mond de ‘toegangspoort’ is van het li-
chaam voor veel pathogene bacteriën 
(via de luchtwegen en bloedbaan). Chro-
nische ontstekingsprocessen kunnen on-
gemerkt hun gang gaan in de mond welke 
de algehele gezondheid chronisch belas-
ten. Niet alleen de ogen, maar ook de 
mond blijkt een oprechte ‘eyecatcher’ en 
heeft samen met de functie van het gebit 
een belangrijk aandeel in de kwaliteit van 
leven. Preventieve mondzorg is dus es-
sentieel voor de gehele gezondheid. Niet 

voor niets dat de Koninklijke NMT ‘Lang 
leve een gezonde mond’ heeft gekozen 
als thema voor haar 100-jarige jubileum. 
Kortom, een gezonde mond is essentieel 
voor een gezond lijf. 

Laten we, met bovenstaande in ons ach-
terhoofd, eens kijken naar de kosten die 
gemaakt worden in de gezondheidszorg. 
Enig idee wat cariës de gemeenschap 
jaarlijks kost? Parodontitis? Samen goed 
voor 2,4 miljard. Diabetes 1,7 miljard en 
hart- en vaatziekten 6,9 miljard euro. 
Overigens liggen de totale kosten voor de 
gemeenschap, inclusief comorbiditeit en 
verlies aan productiviteit, natuurlijk veel 
hoger. Deze worden bijvoorbeeld alleen 
voor diabetes geschat op 10 miljard per 
jaar. 

Stel dat wij er met z’n allen in slagen 
om de preventieve mondzorg te verbe-
teren (denk aan mondhygiëne, voeding, 
apneu-diagnostiek, functieherstel), dan 
is het aannemelijk dat er een daling van 
de kosten in de gezondheidszorg plaats-
vindt. Is het dan niet vreemd dat preven-
tieve mondzorg een aanvullend imago 

heeft en niet valt onder de basisverzeke-
ring, in acht nemend het belang voor de 
algehele gezondheid? Symptoombestrij-
ding zit vaak wel in de basis, maar bereikt 
die een 25% reductie van het risico op 
hart- en vaatziekten? 

Naar mijn idee slaat de aankomende ta-
riefsdaling als een tang op een varken; 
desastreuze gevolgen voor het niveau 
van Neerlands mondgezondheid en 
slechts een zeer minimale impact op de 
totale kosten binnen de gezondheids-
zorg. Als de overheid echt de intentie 
heeft om de kosten te verlagen dan hoort 
preventie bovenaan de prioriteitenlijst. 
Een gezonde mond kan bij diabetici zor-
gen voor een verlaging tot 25% van de 
jaarlijkse ziektekosten. Ga maar eens na 
hoeveel we kunnen besparen wanneer de 
kosten van bovengenoemde ziektebeel-
den met dergelijke percentages krimpen. 
Mijn grootouders leerden mij vroeger al 
dat voorkomen beter is dan genezen… 
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Het belang van een gezonde mond.
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IMPLACARE™ II
PLUSPUNTEN

• Gemaakt van PLASTEEL™: Een hoogwaardige, ongevulde kunststof 
die de minste beschadiging veroorzaakt aan het abutmentoppervlak 
van het implantaat

• 20% dunnere tip: Biedt gemakkelijker toegang tot de 
abutmentoppervlakken van het implantaat en effectiever onderhoud 
en verzorging van het implantaat

• Twee NIEUWE universele curettes: De Barnhart 5/6 en Langer 
1/2 bieden nu samen met de Columbia 4R/4L, 204S, en H6/H7 een 
 complete serie opties zodat u het instrument kunt kiezen dat het 
best voldoet aan de behoeften van de patiënt

NIEUW

Startset IMPLINTRO6
bestaat uit:  1 handvat Implacare II 
1 paar Columbia 4R/4L  
1 paar 204S | 1 paar H6/H7 
1 paar Barnhart 5/6  
1 paar Langer 1/2
Prijs:  € 41,20
SPECIALE AANBIEDING: € 35,00

204S H6/H7 4R/4L LG1/2 BH5/6

#11
3-6-8-11

#12
3-6-9-12

Williams
3-6-9-12

UNC12
1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10-11-12

Compleet assortiment scaler/curretten tips en 
parodontale pocketsonden tbv implantologie

Implacare II
• 1 implacare handvat
• 1 paar 204S scaler tips
• 1 paar H6/H5 scaler tips
• 1 paar columbia currette tips 4R/4L
• 1 paar Langer currette tips 1/2
• 1 paar Barnhart currette tips 5/6

Colorvue sonden
• 1 handvat sonde
• 1 paar sonde tips PCV11
• 1 paar sonde tips PCV12
• 1 paar sonde tips Williams
• 1 paar sonde tips UNC12

evidence-based protocol onderhoud implantaten

IMPHDL6
Implacare handle #6

IMPCKITII
Prijs:  € 101,97
SPECIALE AANBIEDING: € 86,68

PPS12KIT6
PerioScreen pocket sonde # 10 Markeringen 
3-6-9-12: 7 tips en 1 handgreep
Prijs:  € 73,83
SPECIALE AANBIEDING: € 62,76

COLORVUE PROBE PERIOSCREEN®

Compleet assortiment scaler/curretten tips en 

BASIS SET ONDERHOUD IMPLANTATEN

| Inclusief: IMPLACARE™ II & Colorvue® sonden
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