Paro-info
juni 2022

Beste collega, beste verwijzer,
In deze Paro-info, presenteren we een interessante klinische casus, die
parodontale en geassocieerde esthetische problemen omvat. Deze zijn behandeld
middels parodontale chirurgie (regeneratie) en nadien orthodontische
behandeling. Verder willen we u, de verwijzers, uitnodigen voor een gezellige
borrel met een Franse tintje, aangezien deze valt op ”14 juillet!“

Casus
Intake
De reden van de verwijzing in 2013 was het verzoek tot diagnose en eventuele
parodontale behandeling van de toen 47-jarige patiënte. Zij was gezond,
gebruikte geen medicijnen en had geen allergieën (ASA 1). Er was sprake van
een slechte mondhygiëne (plaque index (PI) van 76%) en een bloedingsindex
(BI) van 100%. Opvallend waren de gegeneraliseerde verdiepte ontstoken
pockets van 4- 5 mm. Plaatselijk, met name bij de meerwortelige elementen
bedroeg de pocketdiepte 6-15 mm. Bij de 37, 36 en de 46 werden de diepste
pockets gemeten (van 10-15
mm). Tijdens het intra-oraal
onderzoek was pathologische
migratie van de 12
geconstateerd met een
diasteem tussen de 12-11.

Röntgenologisch waren er diepe angulaire defecten te zien bij de 12, 36 en de
46. Tevens waren er interradiculaire radiolucenties waarneembaar bij de 36, 47.
De diagnose en classificatie was: 47-jarige vrouw met parodontitis, lokaal
vergevorderd (stadium IV), snel progressief (graad C).

Eerst werd de initiële parodontale behandeling uitgevoerd met lokale anesthesie,
en ondersteund met een antibioticum.
Evaluatie na initiële behandeling
Tijdens de evaluatie na de initiële behandeling was er sprake van pocketreductie,
reductie van de PI (van 76% naar 4%) en een reductie van de BI (van 100%
naar 29%). Restpockets met bloeding na sonderen waren aanwezig bij de 37,
36, 46 en de 47. Op nieuwe röntgenfoto’s was een duidelijke verbetering te
zien bij de angulaire-defecten van de 36 en 46.
Maar er waren nog steeds significante infrabony defecten zichtbaar.
Om de restpockets te elimineren werd parodontale regeneratieve chirurgie
uitgevoerd in regio’s 35-37 en 43-47 (met applicatie van Enamel Matrix
Derivative, Emdogain© bij de 37, 36, 46, 47). Een jaar na parodontale chirurgie
waren de restpockets verder gereduceerd en waren er lokaal nog pockets
aanwezig van 4- 5 mm. Om de parodontale conditie op langere termijn stabiel
te houden was het advies om 4x per jaar voor nazorg te komen.

Herbeoordeling bij eind van parodontaal
en orthodontisch traject
In 2017 merkte de patiënte op dat het element 12 bleef migreren, en
achter de lip bleef ‘’hangen’’. Zij wilde dit graag gecorrigeerd hebben
middels orthodontische behandeling. De parodontale conditie was stabiel
en de patiënte werd uitgebreid orthodontisch behandeld door orthodontist
drs. Lopez Reina van Ortho Center Transvaal. Het interval van de
parodontologische nazorg behandelingen bleef 3 maandelijks.

Na 2 jaar orthodontische
behandeling was de
patiënte tevreden en kon
ze weer zelfverzekerd
glimlachen.

In 2021 werd de parodontale behandeling in onze kliniek afgerond.
De pockets waren over het algemeen 2-3 mm en lokaal 4-5 mm.
De angulaire defecten bij de 12, 36 en 46 waren aanzienlijk verbeterd
(bot herstel) bij de 36 en 46 met regeneratieve chirurgie en bij de 12
zonder parodontale chirurgie. Zie hieronder het röntgenologisch zichtbare
verbeterde resultaat van de angulaire defecten.
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Wist u dat:
n Binnenkort

al onze parodontologen voor een nascholing naar Denemarken gaan
voor EuroPerio, het grootste congres over parodontologie van de wereld.
n S imone Cortellini de eerstvolgende verwijzersavond zal verzorgen in het najaar
(5 en 19 oktober). Meer informatie volgt.
n Indien u nieuwe collega’s heeft die graag kennis zouden willen maken met ons
of een bezoek zouden willen brengen aan de Parodontologisch Kliniek in
Den Haag, u het ons kunt laten weten via e-mail.

Uitnodiging
Na de intensieve Corona periode, is het eindelijk
weer mogelijk om gezellig samen te komen.
Graag nodigen wij u uit in onze tuin.
Datum: 14 juli 2022 | Tijd: 17:30 - 20:00
U kunt zich tot uiterlijk 11 juli aanmelden per e-mail
voor deze avond op: admin@paro-denhaag.nl
à bientôt! Namens de alle parodontologen van de
Parodontologische Kliniek Den Haag.
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