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Appendix Appendix 

Brieff  orthodontist voor  inzameling premolaren 

H.P.B.. Bolhuis, tandarts 

ACTAA tel: 020-5188235 Praktij k tel: 020-6427435 

fax:: 020-6692726 fax: 020-6466465 

e-mail:: P.Bolhuis@acta.nl 

Amsterdam,, 15 juli 1999 

Bestee collega, 

Gaarnee even aandacht voor het volgende. Zoals je misschien weet, ben ik al enige tijd bezig met 

eenn onderzoek naar opbouw methodieken voor endódontisch behandelde premolaren. Deze 

elementenn worden niet zelden voorzien van een kroon. In dat geval wordt het element dikwijl s 

eerstt opgebouwd, met een gegoten stiftopbouw of met een prefab stift in combinatie met een 

plastischh materiaal. Er zijn zoveel stiftsystemen op de markt, dat we soms door de bomen het bos 

niett meer zien en er bestaat geen consensus over de ideale opbouw methodiek en de daarbij 

behorendee materialen.Met ons onderzoek hopen wij een antwoord te vinden op de vraag of een 

opbouw,, vervaardigd van een adbesief plastisch materiaal, met of zonder prefab wortelstift 

(Titanium,, Carbon-fiber of Glass-fiber), een goed alternatief kan zijn voor de gegoten 

stiftopbouw.. Hiervoor hebben wij veel premolaren nodig, met het predicaat "Freshly 

extracted". . 

Welnu,, als ten behoeve van een gebitsregulatie de premolaren geëxtraheerd moeten worden, zijn 

ditt voor ons ideale proefexemplaren. De ortodontist is degene, die met enige regelmaat patiënten 

mett deze behandelindicatie ziet. Dé extracties worden veelal door de verwijzend tandarts 

gedaan.. Ik wil je vragen om betreffende patiënten te overreden hun getrokken premolaren op te 

sturenn met behulp van een door julli e mee te geven enveloppe. Deze enveloppe, voorzien van 

antwoordnummer,, twee plastic zakjes en instructie formulier zal ik verzorgen. De patiënten 

kunnenn bij de extractie hun tandarts vragen de getrokken premolaren met fysiologisch zout (of 

water)) in de plastic zakje te doen en op te sturen in de enveloppe. Het spreekt het voor zich dat 

wijj  de patiënt, na ontvangst van zijn/haar gebitselementjes, een klein present toesturen. 

Err is helaas geen makkelijkere manier om aan deze gebitselementenen te komen. Ik zou het 

daaromm zeer op prijs stellen als julli e op deze manier aan dit onderzoek zouden willen 
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meewerken.. Zijn julli e daartoe bereid, retourneer dan onderstaand antwoordstrookje.Bc zal in dat 

gevall  contact met julli e opnemen om te overleggen hoeveel enveloppes julli e ongeveer nodig 

hebt.. Onder en motto " trek en verzend"  hoop ik op julli e medewerking. 

Mett collegiale groet, 

Peterr Bolhuis 

Naam m 

Adres s 

Postcodee

Plaats s 

Telefoon/Fax x 

werktt  mee aan het onderzoek "de opbouw van de premolaar"  en ontvangt 
graagg een aantal enveloppes om mee te geven aan de patiënt 
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Informatiebrie ff  voor  de patient 

H.P.B.. Bolhuis, tandarts 

ACTAA  tel: 020-5188235 Praktyk tel: 020-6427435 

fax:: 020-6692726 fax: 020-6466465 

e-mail:: P.Bolhuis@acta.nl 

Amsterdam,, 15 juli 1999 

Hallo, , 

Dee beugel tandarts heeft gezien dat er in jouw mond niet genoeg ruimte is voor allé tanden en 

kiezen.. Om in de toekomst een mooi en schoon gebit te houden, is er daarom besloten bepaalde 

kiezenn te verwijderen.Deze kiezen kunnen wij heel goed gebruiken voor onderzoek op de 

universiteit.. Daarom willen wij jou vragen of wij jouw getrokken kiezen hiervoor mogen 

gebruiken.. Waarom dit onderzoek? Sommige mensen hebben grote gaten in hun kiezen. Wij 

willenn graag weten op welke manier wij deze slechte kiezen het beste kunnen repareren. Om dat 

zekerr te weten, moeten wij dat eerst uitproberen op kiezen buiten de mond en daarvoor zouden 

wijj  jouw getrokken kiezen willen gebruiken. 

Vraagg aan je ouders of ze het goed vinden, dat ji j je getrokken kiezen door de tandarts op laat 

sturenn in de daarvoor bestemde enveloppe. Als je besluit de kiezen op te laten sturen, vergeet dan 

niett op onderstaand strookje je naam en adres in te vullen en deze in de enveloppe te doen. Dat is 

belangrijk,, omdat wij je voor de hulp aan ons onderzoek willen bedanken met een cadeautje. 

Zodraa wij jouw enveloppe hebben ontvangen, zullen wij dat aan jou toesturen. Wat het is, blijf t 

natuurlijkk een verrassing. Nou, ik hoop dat je de kiezen opstuurt en dat het straks heel goed gaat 

mett je beugel! 

Vriendelijkee groeten, H.P.B. Bolhuis 

Naam: : 

Voornaam: : 

Adres: : 

Plaatsnaamm en Postcode: 
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Informati ee voor  de tandarts (kaakchirurg) 

H.P.B.. Bolhuis, tandarts 

ACTAA  tel: 020-5188235 Praktij k tel: 020-6427435 

fax:: 020-6692726 fax: 020-6466465 

e-mail:: P.Bolhuis@acta.nl 

Amsterdam,, 15 juli 1999 

Geachtee collega, 

Gaarnee uw aandacht voor het volgende. Zoals u misschien weet, ben ik bezig met een onderzoek 

naarr opbouw methodieken voor endodontisch behandelde premolaren. Deze elementen worden 

niett zelden voorzien van een kroon. In dat geval wordt het element dikwijl s eerst opgebouwd, 

mett een gegoten stiftopbouw of met een prefab stift in combinatie met een plastisch materiaal. Br 

zijnn zoveel stiftsystemen op de markt, dat we soms door de bomen het bos niet meer zien en er 

bestaatt geen consensus over de ideale opbouw methodiek en de daarbij behorende materialen. 

Mett ons onderzoek hopen wij een antwoord te vinden op de vraag of een opbouw, vervaardigd 

vann een adhesief plastisch materiaal, met of zonder prefab wortelstift (Titanium, Carbon-fiber of 

Glass-fiber),, een goed alternatief kan zijn voor de gegoten stiftopbouw. Hiervoor hebben wij 

veell  premolaren nodig, met het predicaat" Freshly extracted". 

Welnu,, als ten behoeve van een gebitsregulatie de premolaren geëxtraheerd moeten worden, zijn 

ditt voor ons ideale proefexemplaren. De örtodóntist is degene, die met enige regelmaat patiënten 

mett deze behandelindicatie ziet. De extracties echter, worden veelal door de verwijzend tandarts 

gedaan.. Daarom wil ik u vragen om mee te werken aan dit onderzoek. U kunt dat doen door de 

geëxtraheerdee elementen met een stukje natte tissue in het, in de enveloppe aanwezige, 

kleinee plastic zakje te doen en zorgvuldig af te shriten met behulp van de sluitstrip. Doe dit 

plasticc zakje vervolgens in het grotere plastic zakje en sluit dit wederom zorgvuldig af. Het is 

vann belang dat de elementen geheel in tact zijn. Sluit de plastic zakjes en het door de patiënt 

reedss ingevulde paüëntenformulier  (oranje) in de enveloppe en stuur dit zonder frankering op 
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naarr het ACTA. Wij zullen de patiënt, na ontvangst van zijn/haar gebitselementjes, een klein 

presentjee toesturen. 

Err is helaas geen makkelijkere manier om aan deze gebitselementenen te komen. Ik zou het 

daaromm zeer op prijs stellen als u op deze manier aan dit onderzoek zouden willen meewerken. 

Hett dient in ieder geval een zeer praktijk gericht onderzoek en het spreekt voor zich dat wij u op 

dee hoogte zullen houden over de uitkomsten van dit onderzoek. Onder en motto 'tre k en 

verzend""  hoop ik op uw medewerking. 

Mett collegiale groet, 

Peterr Bolhuis 
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Bedankbrieff  voor de patiënt 

H.P.B.. Bolhuis, tandarts 

ACTAA  tel: 020-5188235 Praktij k tel: 020-6427435 

fax:: 020-6692726 fax: 020-6466465 

e-mail:: P.Bolhuis@acta.nl 

Amsterdam, , 

Beste e 

Hartelijkk bedankt, dat je de tandarts hebt gevraagd jouw getrokken kiezen op te sturen naar de 

universiteit.. Wij kunnen ze erg goed gebruiken om onze nieuwe restauratiematerialen te testen. 

Hierr het cadeautje; wees voorzichtig met het potlood, het breekt sneller dan je denkt en je kunt 

zee moeilijk repareren. De suikervrije kaugom en de tandenborstel spreken voor zich. Welnu, 

nogmaalss bedankt voor je medewerking en veel succes met de beugel! 

Vriendelijkee groeten, 

H.P.B.. Bolhuis 

Cadeautjee voor kinderen, die hun promolarenn beschikbaar stelden. XyliFresh Junior sugar 
freee chewing gum (Leaf Holland), Sensodyne kindertandenborstel (Lactona) 
enn tekenpotlood (Tobotex). 
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