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Geachte lezer,

Met genoegen bieden wij u de paro-info aan van december 2020. 
Hierin besteden wij aandacht aan de ‘wisseling van de wacht’.  
Wij danken onze parodontologen John Raber en Tine Vangsted voor meer 
dan 30 jaar trouwe dienst en verwelkomen EFP Msc parodontoloog en  
implantoloog Simone Cortellini. Tevens hebben wij een tweetal casussen, 
die wij graag met u willen delen.

Hoe ontstond jouw interesse voor de parodontologie?
“In de zomer van 1979 studeerde ik in Kopenhagen af als tandarts, met  
als aanvulling een publicatie van een epidemiologisch onderzoek naar  
cariës, gingivitis en plaque onder kinderen in Groenland. In september  
dat jaar startte ik in Geuzenveld in een groepspraktijk van de toenmalige  
ATZ, in een team dat gedreven was om preventie als hoofdpijler in de 
tandheelkunde toe te passen. Al snel bleken mijn parodontologische kennis 
en ervaring groter dan die van mijn collega’s; blijkbaar had mijn opleiding 
in Denemarken mij op dat vakgebied veel meer competenties meegegeven 
dan de universiteiten in Utrecht en Amsterdam hun studenten aanboden. 
Zodoende nam ik het voortouw inzake het opzetten van de parodontologi-
sche zorgverlening in die praktijk. Op andere onderdelen, zoals bijvoorbeeld 
de restauratieve tandheelkunde, kon ik weer leren van mijn collega’s.” 

Er bestond toen nog geen formele opleiding parodontologie. 
Hoe heb jij je verder in het vakgebied gespecialiseerd? 
“Om te beginnen sloot ik me snel aan bij de NVvP, ik nam deel aan inter-
nationale cursussen en congressen en ontmoette veel paro-wetenschappers 
en practici. In de praktijk schrok ik van de omvang van zelfs vroege paro-
dontale problemen, dus benaderde ik de afdeling Parodontologie van de 
UvA om, onder professor Leo Coppes en dr. Ubele van der Velden, pro deo 
mee te mogen draaien in de patiënten behandeling en wetenschappelijke 
avonden. Er was inderdaad immers destijds nog geen formele opleiding 
parodontologie.  
In overleg met de ATZ-directie en de afdeling Parodontologie kreeg ik 
een tweejarige opleiding in de parodontologie aangeboden. Daartegenover 
stond mijn toezegging om de ATZ-praktijken en de Stichting Bijzondere 
Tandheelkunde bij te staan bij het opzetten van een betere parodontale 
zorgverlening. Dat alles gefinancierd door en uitgevoerd onder de vleugels 
van de Stichting Goed Gebit en directeur Blokker van de ATZ. In de daarop-
volgende acht jaar werd mijn standplaats deels UvA, deels groepspraktijk  
en deels Stichting Bijzondere Tandheelkunde. Als gevolg van politieke  
veranderingen verdween in 1987 de financiering van de parodontale  
zorgverlening uit het ziekenfonds. Zo ook mijn baan in de parodontologie.”

“ Ik denk dat mijn doelstellingen 
 aardig gerealiseerd zijn”

Meer dan 41 jaar hield zij zich bezig met de parodontale diagnostiek, 

preventie en behandeling. Eind dit jaar neemt Tine Vangsted afscheid van 
haar patiënten, collega’s en verwijzers. “Het is een voorrecht geweest om 
op zo veel vlakken bij de parodontologie betrokken geweest te zijn.”



Dat vormde de aanleiding voor jouw overstap naar Den Haag.
“Precies. Het strenge vestigingsbeleid bood weinig ruimte om een eigen al-
gemene praktijk te beginnen, maar kort daarvoor hadden dr. Johan van Dijk 
en dr. Jan Janssen in Groningen met succes een verwijspraktijk voor parod-
ontologie geopend. In Amsterdam volgde de Kliniek voor Parodontologie. 
Zodoende trok ik de stoute schoenen aan en wendde mij tot het bestuur 
van de NMT Den Haag met het verzoek tot toestemming voor het vestigen 
van de Parodontologische Kliniek Den Haag, een kliniek beperkt tot  
parodontologie op verwijzing. Na een speurtocht naar de juiste locatie en 
een grondige verbouwing opende de Parodontologische Kliniek Den Haag 
haar deuren op 1 februari 1988 met één parodontoloog, één mondhygiëniste 
en één assistente/secretaresse. Vandaag de dag bestaat ons team uit  
28 medewerkers, gespecialiseerd in parodontologie en implantologie op 
verwijzing. Daarnaast vormt onze praktijk een prima stageplek voor  
preventieassistenten, mondhygiënisten en parodontologen in opleiding.”

Wat had je voor ogen bij de Parodontologische Kliniek Den Haag?
“Het moest een praktijk zijn waar patiënten zich persoonlijk benaderd 
voelen en de best mogelijke parodontale zorg ontvangen, in een prettige, 
professionele, veilige en hygiënische omgeving. Maar ook een praktijk met 
een hecht team dat zich gewaardeerd voelt en met elkaar een gezamenlijk 
doel nastreeft. Nascholing op meerdere vlakken hoort daarbij, evenals  
ruimte voor klinisch wetenschappelijk onderzoek. Tot slot moest het een 
praktijk zijn waarvan het team haar kennis deelt met verwijzers en verzeke-
raars. Ik denk dat die doelstellingen aardig gerealiseerd zijn.”

Hoe kijk je in het algemeen terug op de afgelopen 41 jaar in de  
parodontologie?
“Het was erg spannend om met enkele anderen in Nederland een substan-
tiële bijdrage te leveren aan het breed implementeren van het eerder onder-
gewaardeerde vakgebied parodontologie. De inzet van de NVvP om juist 
in die jaren in overleg met de NMT een erkende Tandarts-Parodontoloog in 
het leven te roepen, kunnen we gerust een mijlpaal noemen. De volgende 
mijlpaal was het opstellen van het Paroprotocol, met de daaraan gehangen 

verrichtingen en tarieven waarmee het mogelijk werd om een gestructu-
reerde, efficiënte en controleerbare parodontale behandeling uit te voeren. 
Aan dit traject heb ik als voorzitter van de NVvP-commissie Verrichtingen 
en Tarieven en deels als NVvP-voorzitter mede mijn bijdrage geleverd.  
Van mijn deelname aan het promotie-onderzoek over antibiotica van  
dr. Edwin Winkel en meerdere internationale multicenter studies, geleid 
door Klaus Lang, Maurizio Tonetti, Sandro Cortellini en Jean Suvan, heb  
ik klinisch en wetenschappelijk veel geleerd.”

Je carrière kende diverse hoogtepunten. Welke blijven je bij?
“Het organiseren van het NVvP HIV-congres, met topsprekers uit diverse 
disciplines en meer dan 1000 bezoekers, was ‘a dream come true’. En mijn 
NVvP-benoeming tot lid van verdiensten heeft mij erg ontroerd. Maar er 
zijn meer hoogtepunten: onze jubilea, gevierd met een minisymposium  
voor onze verwijzers met sprekers van buitenaf en begeleid door het  
gehele team, waren beslist feestelijk. Het belangrijkste hoogtepunt voor  
het gehele team was echter toch wel de praktijkopening in 2007 op de  
Koninginnegracht 56, een mooi rijksmonument dat prachtig verbouwd 
werd tot moderne parodontologische en implantologische praktijk met  
optimale faciliteiten voor patiënten en personeel.”

Welke ontwikkelingen in de parodontologie juich jij het meeste toe?
“Allereerst de kennis over de samenhang tussen algehele gezondheid en 
parodontitis, die dankzij internationaal onderzoek sinds de vroege jaren 
negentig flink is toegenomen. Deze kennis is cruciaal voor de gezondheid 
van onze patiënten. Daarnaast is er natuurlijk ook de toegenomen kennis 
omtrent de etiologie en pathogenese van parodontitis. Hierin spelen niet 
alleen de bacteriële infectie maar ook erfelijkheid, algehele fysieke en men-
tale gezondheid en lifestyle een rol, aspecten die in de therapie bespeeld 
moeten worden om een optimale parodontale gezondheid te bereiken.
Helaas is de behandeling van peri-implantitis een vast onderdeel geworden 
van ons werk, wij krijgen daarvoor veel patiënten verwezen. Onze klinische 
en wetenschappelijke kennis op dit vlak ligt op een hoog niveau.  
Onder leiding van dr. Yvonne van der Waal - en dr. Arie jan van Winkelhof 



van het UMCG hebben onze mondhygiënisten met mij recent een belang-
rijk klinisch onderzoek afgerond, dat binnenkort gepubliceerd wordt.”

Welke toekomst wacht de parodontologie als vakgebied?
“Het zou mooi zijn als de bestaande scheiding tussen medische en tand-
heelkundige zorg kan worden weggenomen, zodat de patiënt met betrekking 
tot zijn gezondheid als één entiteit wordt gezien. Geïntensiveerde commu-
nicatie tussen medici en tandartsen komt de gezondheid van onze patiënten 
absoluut ten goede. Verbeterde en ruimere toekenning van budget uit de 
basisverzekering voor noodzakelijke tandheelkundige zorg aan medisch 
gecompromitteerde personen hoort daar beslist bij.
Bij de implantologische zorgverlening hoop ik dat tandartsen en implantolo-
gen zich in de toekomst beter realiseren wat er voor patiënten qua informatie 
en begeleiding nodig is om veilig en duurzaam te kunnen implanteren.”

Na 41 jaar neem je afscheid van de praktijk. Wat wens jij je verwijzers toe?
“Ik wil hen natuurlijk allereerst bedanken voor hun jarenlange vertrouwen 
in ons en voor de fijne communicatie rondom de door hen verwezen  
patiënten. Daarna wens ik hen een voortzetting van deze aangename  
samenwerking toe met het zeer kundige team wat ik achterlaat.  
Het team is onze verwijzers grotendeels bekend en recent aangevuld met 
twee kundige en fijne parodontologen, waarvan één ook implantoloog.  
Het team zal geleid worden door parodontologe Ilara Zerbo, Chef de  
Clinique, en onze zeer ervaren praktijkcoördinator Wendy Kloek waarmee 
ik meer dan 25 jaar de praktijk heb geleid. Patiënten blijven bij de Parodon-
tologische Kliniek in goede handen en verwijzers zijn altijd welkom voor  
een persoonlijke ontvangst en overleg.”

Tot slot: hoe ga jij je vrijgekomen tijd invullen?
“Eerst ga ik ontdekken wat het is om niet te werken! Ik heb een zee aan 
sportieve en culturele interesses die jaren op een laag pitje hebben gestaan. 
Daar ga ik met vrienden en familie, die eveneens meer aandacht van mij 
verdienen, volop van genieten.”

Simone Cortellini 
MSc Parodontoloog en implantoloog  
 
Biografie 
Simone Cortellini is in 2014 als 
tandarts aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen afgestudeerd. 
Na een jaar als algemeen practicus 
in Nijmegen en Westerfoort deed hij 
de EFP gecertificeerde MSc opleiding 
in parodontologie en orale implanto-
logie aan de Katholieke Universiteit (KU) Leuven en rondde hij die in 2020 
succesvol af. Naast zijn klinische werk aan de universiteit is hij PhD-onder-
zoeker. Het onderwerp van zijn onderzoek is de toepassing van autologe 
bloedderivaten voor botregeneratie bij implantologie. Hij is auteur van 
verschillende wetenschappelijke publicaties in peer-reviewed tijdschriften 
en hoofdstukken in tandheelkundige boeken. Hij doceert op nationaal en 
internationaal niveau op het gebied van de regeneratieve parodontologie 
en de implantologie en ontving de “European Prize for Clinical Innovations 
in Implant Dentistry” van de EAO tijdens de EAO-meeting in Wenen in 
2018 en de EAO-meeting in Lissabon in 2019. Hij is lid van de Nederlandse 
Vereniging voor Parodontologie (NVvP), European Federation of Periodon-
tology (EFP) en European Association for Osseointegration (EAO).

Samenwerking tandarts en parodontoloog geslaagd
Kroonverlenging gevolgd door composiet facing verbetert de esthetiek bij  
17 jarige vrouw met vestibulaire hyperplasie met glazuurdefecten aan de 21.



Resultaat van peri-implantitis behandeling belicht 
door een casus
Een 40 jarige gezonde jonge man wendt zich september 2019 tot ons met 
klachten aan implantaat 21. Het implantaat is geplaats 10 jaar daarvoor. 
Tot een jaar geleden heeft er geen systematische nazorg aan het implantaat 
plaatsgevonden. Sinds één jaar komt patiënt 3 maandelijks bij een mond- 
hygiëniste voor behandeling. 

Diagnose:
-  Lokaal gevorderde(III) snelle progressieve (C) parodontitis met lokaal 

botverlies > 40% bij molaren en incisieven. Vier molaren hebben diep 
toegankelijke furcaties.

-  Ernstig gevorderde peri-implantitis aan de 21 met op de x-foto komvor-
mig botverlies en pusafvloed vanuit de 8 mm diepe pockets.

-  De bloedingsscore is met 36% aanzienlijk verhoogd. Het streven is < 10%
-  De plakscore is met 21%. te hoog. Het streven is < 10%

Behandelplan:
-  Initiële parodontale en peri-implantaire behandeling in 3 zittingen
-  Herbeoordeling en indicatie chirurgie
-  Parodontale en peri-implantaire chirurgie met regeneratiepoging  

bij implantaat 21
- Postoperatieve nazorg
- Nazorg 3 maandelijks
- Postoperatieve evaluatie 6 maanden na chirurgie



Beste collegae,
Wij danken u voor uw verwijzingen 
in 2020 en vertrouwen op een 
fijne samenwerking in 2021.
Wij wensen u en uw 
medewerkers hele fijne 
feestdagen en een 
voorspoedig 2021.

Namens het gehele team 
van de Parodontologische 
Kliniek Den Haag

Resultaat van behandeling 6 maanden postoperatief:
- Een vrijwel gezond parodontium met bloedingsscore 6%.
- Pockets 1-3 mm. Lokaal 4-5 mm in drie furcatiegebieden. 
-  Peri-implantair 21 gezond met 2-3mm gezonde pockets, 2-3mm recessies 

vestibulair en interdentaal waardoor het keramisch abutment net in zicht is 
gekomen; de papillen ten dele zijn verdwenen. De lage lachlijn verdoezelt dit.

- Radiologisch verkleining van het interdentale botdefect bij implantaat 21.
- Plakscore mooi laag 7%. Chloorhexidine aanslag aanwezig.

Klinische relevantie van deze casus:
-  Parodontale screening dient altijd onderdeel te zijn van het  

pre-implantologisch onderzoek.
-  Pas implanteren bij een gezond parodontium en een optimale  

dagelijkse mondhygiëne.
-  Begeleiding van de mondhygiëne bij geplaatste implantaten en  

regelmatige nazorg is geboden.
-  Peri-implantaire infectie dient z.s.m. te worden aangepakt volgens  

bovenstaand behandelplan.
-  3 maandelijkse nazorg is onontkoombaar na ernstige peri-implantitis.
-  Peri-implantitis laat zich vaak behandelen en heeft dan de voorkeur  

boven explantatie.
-  Botverlies aan implantaat en buurelementen heeft een verminderde  

esthetiek als gevolg.

Prognose:
De prognose voor de drie molaren met aanhoudend diep toegankelijke 
furcaties is op de lange termijn dubieus. Alle overige elementen hebben een 
goede prognose.
Het implantaat 21 heeft een tamelijk goede prognose onder voorwaarde 
van een blijvend optimale dagelijkse plakverwijdering en 3 maandelijkse 
professionele nazorg door een mondhygiëniste met inzicht in onderhoud 
van implantaten.
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Bedrijfsmatig gebruik van de Paro-info is slechts toegestaan met toestemming van de Parodontologische Kliniek Den Haag. 
Kopiëren en verspreiden is toegestaan met bronvermelding: Parodontologische Kliniek Den Haag.

Vriendelijke groet,

Tine Vangsted, parodontoloog NvVP, implantoloog

John Raber, parodontoloog NvVP

Jacqueline Speelman, parodontoloog NvVP

Dr. Ilara Zerbo, parodontoloog NvVP

Julie Graswinckel, parodontologen NVvP en implantoloog

Suraya Menke MSc parodontoloog ACTA 

Simone Cortellini MSc parodontoloog en implantoloog Uni. van Leuven

 Wist u dat:

n  De E-sigaret het orale microbioom verandert in ongunstige zin en dat  
het verschilt van het microbioom van zowel rokers als niet rokers

n  Het microbioom van E-sigaret rokers lijkt op dat van patiënten met  
parodontitis

n  E-sigaretrokers en sigaretrokers beide een verhoogde activiteit laten  
zien van verschillende cytokinen in de gingivale sulcus, maar dat de  
samenstelling van de cytokinen verschillend is

n  E-sigaret aerosolen de ontwikkeling van tandplak accelereert

n   De acceleratie van de plakontwikkeling niet aan de inhoud van nicotine 
ligt maar aan de suikeralcoholen, glycol en glycerol, die drijfmiddelen  
zijn in de E-sigaret en tevens voeding voor de groei van plak bacteriën

  Sci Adv 2020;6:eeaz0108. Ganesan SM et al. Adverse effects of electronic cigarettes on
 disease-naïve oral microbiome


