
Dankzij zijn promotieonderzoek werd MKA-chirurg 
Hossein Ghaeminia voorzitter van de richtlijn derde 
molaar. Eerst voor de NVMKA en nu voor de huidige 
KIMO Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC).

‘De oude richtlijn derde molaar ging alweer een jaar 
of vijftien mee en bevatte veel verouderde inzichten. 
Het was dus tijd voor een nieuwe versie, die ook beter 
wetenschappelijk gefundeerd moest zijn. Mijn proef-
schrift uit 2017 ging over die derde molaar, en daarom 
vroeg de beroepsvereniging NVMKA mij  of ik voorzitter 
wilde worden van de werkgroep die de nieuwe richtlijn 
ging maken. Daar heb ik ja op gezegd en dat heb ik met 
veel plezier gedaan.’
Dat zegt Hossein Ghaeminia, MKA-chirurg in het Arn-
hemse Rijnstate Ziekenhuis (zie kader). In 2018, een 
jaar na zijn promotie, rondde hij het werk aan de eerste 
versie van de richtlijn af. ‘Er was behoefte aan duide-
lijkheid en deze richtlijn gaf duidelijkheid,’ legt hij uit. 
‘Er was veel discussie in de mondzorg over het beleid 
met betrekking tot de derde molaar. Er waren wat dat 
betreft ruwweg twee groepen te onderscheiden. De 
eerste groep vond dat je een verstandskies in principe 
moet laten zitten, de andere was er veel makkelijker in 
om deze te trekken.
‘Ons werk aan de richtlijn wees uit dat beide groepen 
op hun eigen manier gelijk hadden. Bij een zogeheten 
gekiepte verstandskies, die horizontaal of mesiaal 
geïmpacteerd is, is het over het algemeen verstandig 
deze preventief te verwijderen. Dit geldt ook voor derde 
molaren die partieel geïmpacteerd zijn. Bij een vertica-
le angulatie, waarbij de verstandskies benig geïmpac-
teerd is, is meer terughoudendheid op zijn plaats.’

Leeftijd speelt een rol
Leeftijd speelt ook een rol, maakte de richtlijn duidelijk. 
Bij oudere patiënten – dat wil in dit geval zeggen pa- 
tiënten van boven de dertig – is het herstel van het pa-
rodontium van de aangrenzende tweede molaar min-
der goed. Daarnaast zijn de risico’s op inflammatoire 
complicaties groter. Bij jongere patiënten speelt dat 
minder. ‘Dus is het raadzaam om een partieel geïmpac-
teerde of mesio/horizontaal geïmpacteerde derde mo-
laar op jonge leeftijd te verwijderen, bij voorkeur rond 
de leeftijd van 17 jaar. Dit om complicaties op latere 
leeftijd te voorkomen.’

Om dit te kunnen inschatten is röntgendiagnostiek 
noodzakelijk. Juist over deze kwestie kwamen vragen 
over de NVMKA-richtlijn, van twee verschillende groe-
peringen. De eerste was Zorgverzekeraars Nederland, 
de tweede de NVDMFR, de Nederlandse Vereniging 
voor DentoMaxilloFaciale Radiologie. Beide maakten 
bezwaar tegen de aanbevelingen van de richtlijn om 
voor het 18e jaar altijd een OPT te maken, een röntgen-
foto van de gehele kaak met alle tanden en kiezen. Dit 
omdat rond deze leeftijd de radix van de derde nog niet 
is afgevormd en er dus geen risico is op schade aan de 
gevoelszenuw van de lip/kin. 

Verhoogd risico op klachten
Ghaeminia: ‘Het advies om tijdig een OPT te maken is 
vooral zinvol om patiënten te selecteren die een ver-
hoogd risico hebben op klachten of pathologie aan 
de derde molaar of de aangrenzende tweede molaar. 
Zonder röntgeninformatie kan je alleen uitgaan van 
bijvoorbeeld de sondeerbaarheid. Als je de problemen 
ontdekt op latere leeftijd, vaak omdat de verstandskies 
nog deels is bedekt met tandvlees, dan is het te laat. 
Dan moet je steviger ingrijpen, terwijl dit voor het acht-
tiende jaar veel eenvoudiger is en het herstel ook snel-
ler gaat. Voor de risicogroep is het dus zinvol een OPT te 
maken. Maar veel mensen hebben geen derde molaren 
of een juiste positie van de derde molaar, en dan is er 
nodeloze stralingsbelasting. Dat wil je liever niet.’

Aangeboden aan KIMO
De kwestie kwam aan de orde toen de richtlijn derde 
molaar als instromende richtlijn werd aangeboden aan 
het KIMO, het Kennisinstituut Mondzorg dat verant-
woordelijk is voor steeds meer richtlijnen in de mond-
zorg. Ghaeminia: ‘We gingen over deze aanbeveling in 
gesprek met vertegenwoordigers van de verzekeraars 
en de NVDMFR, en we kwamen tot de conclusie dat we 
beter voor een alternatief konden kiezen. Ik kan daar 
nog niet te veel over zeggen omdat de richtlijn nog niet 
formeel is opgeleverd, maar we zijn uitgekomen op een 
stapsgewijze aanpak die de indicatie in redelijke mate 
van zekerheid ondersteunt. Dat is een middenweg 
waar we allemaal volledig achterstonden.’
Het viel Ghaeminia trouwens op dat de verzekeraars en 
de mondzorgverleners veel meer op elkaars lijn zaten 
dan hij van tevoren dacht. ‘Je gaat gemakkelijk uit van 
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vooroordelen. Bij de schriftelijke commentaarronde 
dacht ik bij de opmerkingen van de verzekeraars: o ja, 
het zal ze wel weer om het geld gaan. Maar tijdens de 
gesprekken heb ik daar niets van gemerkt. We waren er 
met z’n allen op uit om de mondzorg ook in dit opzicht 
beter te maken, en dat was heel aangenaam. Zo zie je 
maar, af en toe de koppen bij elkaar steken werkt heel 
goed,’

Een mooie richtlijn
De definitieve richtlijn die via de richtlijnendatabase 
van het KIMO beschikbaar zal worden gesteld, zal eind 
maart 2020 worden gepubliceerd. ‘Het werk is natuur-
lijk nooit af, maar dan zit de opdracht er in grote lijnen 
op. Een mooie richtlijn, waar mijn collega’s naar ik ver-
wacht veel aan hebben. Iets om trots op te zijn.’
Heeft Hossein Ghaeminia zelf trouwens ervaring met 

de derde molaar? ‘Er zijn er bij mij drie getrokken,’ lacht 
hij. ‘Eentje heb ik er nog. En de tandarts die me hielp, 
handelde precies volgens de richtlijn. Dus uit persoon-
lijke ervaring kan ik zeggen dat de richtlijn klopt.’  

CV 
Dr. Hossein Ghaeminia is als MKA-chirurg werkzaam in 
het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem. Het tandartsexamen 
behaalde hij in 2007 en het artsexamen in 2011 in het 
Radboudumc Nijmegen. In 2015 rondde hij de opleiding 
MKA-chirurgie af, gevolgd door een fellowship hoofd-
hals-oncologie en reconstructieve (micro)chirurgie 
in het RadboudUMC. Tijdens zijn opleiding deed hij 
promotieonderzoek naar de derde molaar. Hij promo-
veerde in 2017. Hossein Ghaeminia is voorzitter van 
de Richtlijn Ontwikkel Commissie van het KIMO, een 
multidisciplinaire werkgroep voor het ontwikkelen van 
een EBRO-waardige richtlijn derde molaar. 
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