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Geachte lezer,

Voor u ligt de Paro-info van oktober 2021.
Wij hopen dat u een fijne zomer hebt gehad en met frisse moed dit najaar 
uw werkzaamheden in de mondzorg hebt hervat.
Het feit dat een aanzienlijk deel van onze patiënten en behandelaars 
inmiddels twee vaccinaties hebben gehad tegen Covid-19 betekent 
vermoedelijk een gereduceerd risico op besmetting. Toch blijven bij ons de 
maatregelen om besmetting te voorkomen aangescherpt. Er zijn nog altijd 
mensen die niet zijn gevaccineerd.
Wij kijken er naar uit om u dit najaar weer te mogen begroeten op onze 
verwijzersavonden. Het programma werd u reeds in september 
toegezonden en de kop is eraf. Julie Graswinckel heeft op 5 oktober de 
eerste avond met een aantal van u serious gaming besproken. Was u niet 
aanwezig en wilt u ook graag over een techniek horen, van hoe u 
belangrijke anamnestische feiten boven tafel kunt krijgen, meldt u zich  
dan spoedig aan voor de tweede avond op 16 november. Dat kan nog  
op admin@paro-denhaag.nl
In volgorde van aanmelding zal uw deelname worden bevestigd.

Wist u dat er over de jaren regelmatig klinisch wetenschappelijke studies  
in de Parodontologische Kliniek Den Haag hebben plaats gevonden?

Wetenschappelijk onderzoek in de kliniek
Gedurende het meer dan 30-jarige bestaan van de Parodontologische 
Kliniek Den Haag heeft de kliniek met regelmaat deelgenomen aan klinisch 
wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met medewerkers van binnen- 
en buitenlandse universiteiten. Sommige onderzoeken in multicenterverband. 
Alle onderzoeken zijn gepubliceerd in hardcore internationale tijdschriften; 
de meeste in The Clinical Journal of Periodontology. De onderwerpen zijn 
divers geweest, zoals het effect van Metronidazol ondersteuning van de 
initiële parodontale behandeling, de toepassing van verschillende 
regeneratietechnieken in de parodontologie, of een lokaal antibioticum als 
toevoeging in de nazorg bij instabiele parodontitis patiënten. 



Peri-implantitis onderzoek nu afgerond en gepubliceerd
Recent is een klinisch wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met  
dr. Yvonne de Waal en emeritus hoogleraar microbiologie Arie-Jan van 
Winkelhoff, afgerond en gepubliceerd. Met deze studie onderzoeken wij 
de zin van antibioticum ondersteuning bij de non-chirurgische behandeling 
van peri-implantitis. Tevens bekijken wij het behaalde klinisch resultaat van 
deze behandeling en zijn daar best een beetje trots op. Onze mond-
hygiënisten en ons ondersteunend personeel hebben een groot aandeel in 
het succesvol uitvoeren van dit onderzoek gehad.
Het is ons een genoegen om een korte samenvatting van dit onderzoek 
aan u voor te leggen.

De Waal YMC, Vangsted TE, Van Winkelhoff AJ.
Systemic antibiotic therapy as an adjunct to non-surgical peri-implantitis 
treatment: A single-blind RCT. J Clin Periodontol. 2021;48:996-1006.

Doel: het doel van deze prospectieve single center, single-blind, 
gerandomiseerde parallel-groepen studie was om het klinisch en 
microbiologisch effect te onderzoeken van de systemische toevoeging van 
amoxicilline (AMX) + metronidazol (MTZ) aan de non-chirurgische 
behandeling van peri-implantitis.

Materiaal en methode: 62 volwassen patiënten met peri-implantitis 
verwezen naar de Parodontologische Kliniek Den Haag werden ad random 
toegewezen aan de controle- of de testgroep. Peri-implantitis werd 
gedefinieerd als marginaal botverlies > 2mm gecombineerd met bloeding 
en of pusafvloed na sonderen, en een peri-implantair pocketmeting van 
minimaal 6 millimeter. Exclusiecriteria waren onder andere: lokale 
radiotherapie aan hoofd en nek, zwangerschap en lactatie, ongecontroleerde 
diabetes, gebruik van antibiotica de afgelopen 3 maanden, chronisch gebruik 
van anti-inflammatoire medicatie, implantaten geplaatst in autoloog 
geaugmenteerd bot, peri-implantair botverlies > 2/3 van het implantaat, 
en eerdere peri-implantaire behandeling in de afgelopen 6 maanden. De 
volledige lijst van exclusiecriteria kan in het originele artikel worden nagelezen. 



Bij alle patiënten bestond de behandeling uit strikte mondhygiëne 
begeleiding aangevuld met mechanische reiniging van alle implantaten en 
gebitselementen en decontaminatie daarvan in één tot vijf sessies. 

Interventie: 
Correct gebruik van een elektrische tandenborstel, interdentale borstels 
(ragers) met daarop 1% chloorhexidine gel, en wanneer geïndiceerd werd 
het gebruik van Superfloss ( Oral B) of Meridolfloss 
(Colgate Palmolive) geïnstrueerd en gecontroleerd. De implantaten werden 
supra- en submucosaal gereinigd met Air-flow en Perio-flow (EMS), 
subgingivaal met gebruik van erythol houdend poeder met chloorhexidine 
(14mym, Air-Flow Powder PLUS, EMS). De blootliggende schroefwindingen, 
maar nooit de gladde vlakken van de implantaten, werden bovendien 
gereinigd met ultrasone instrumenten (PL1 en PL2, EMS). Voorafgaande 
aan iedere sessie spoelden de patiënten de mond gedurende 30 seconden 
met 0,12% CHX + 0,05% CPC mondspoeling (Perio Aid, Dentaid SL).  
Bij de laatste sessie werden alle eerder gereinigde gebieden gecontroleerd 
en nagelopen. Na de laatste zitting gebruikten alle patiënten 0,12% CHX + 
0,05% CPC mondspoeling ( Perio Aid, Dentaid SL) twee keer daags 
gedurende twee weken.
Patiënten in de testgroep gebruikten aanvullend systemisch Amoxicilline + 
Metronidazol (beide 500 mg, 3 keer daags gedurende 7 dagen).

Peri-implantitis 21 bij 56-jarige vrouw voor en na 
non-chirurgische professionele reiniging van implantaat 
en gebitselementen en optimaliseren van de zelfzorg.



Parameters onderzocht:
De primair onderzochte parameter was de verandering in bloedingsscore 
bij de aanwezige implantaten van baseline tot het controleonderzoek na  
3 maanden. Secundaire klinische resultaten waren de verandering van 
baseline tot het 3 maanden controleonderzoek in de totale plakscore, 
bloedingsscore, pusscore, de gemiddelde pocketdiepte, gemiddelde 
(relatieve) attachment en het gemiddelde botniveau, vastgesteld door 
middel van gestandaardiseerde long cone techniek en geïndividualiseerde 
filmhouders. Overige secundaire parameters betroffen veranderingen in 
detectie van 7 soorten bekende bacteriën van het parodontium gesampeld 
apart bij implantaten en gebitselementen, het aantal patiënten met 
ongewenste neveneffecten en het aantal patiënten wat behoefte had aan 
aanvullende peri-implantaire chirurgie 3 maanden na de behandeling.

Resultaten: 
57 patiënten met 122 implantaten volbrachten het onderzoek tot en met 
de 3 maanden follow-up. Beide groepen lieten grote klinische verbetering 
zien na drie maanden, zowel peri-implantair als parodontaal. Er waren 
echter geen significante verschillen tussen de twee groepen; niet op de 
primaire en niet op de secundaire parameters.
Bij 21 van de 57 patiënten (13 uit de controlegroep en 16 uit de testgroep) 
bleek na de hierboven beschreven behandeling geen chirurgische 
vervolgbehandeling noodzakelijk. Deze patiënten werden gepland voor  
3- tot 6-maandelijkse nazorgbehandeling. 
Bij 8 (3 uit de controlegroep en 5 uit de testgroep) patiënten werd de 
noodzaak van chirurgische behandeling betwijfeld. Naast nazorgbehandeling 
werden deze patiënten gepland voor een extra evaluatie 6 maanden later.
Voor 8 patiënten (5 uit de controlegroep en 3 uit de testgroep) werd 
herhaling van de non-chirurgische behandeling gepland, voornamelijk 
omdat het gewenste niveau van zelfzorg niet was bereikt.
Twintig patiënten (11 uit de controlegroep en 9 uit de testgroep) werden 
gepland voor chirurgische vervolgbehandeling, waarbij explantatie van  
1 implantaat bij 2 patiënten noodzakelijk werd geacht.



Conclusie: Rekening houdend met de beperkingen van deze studie kan 
worden geconcludeerd dat systemisch toedienen van Amoxicilline plus 
Metronidazol geen aanvullend effect heeft op de klinische of 
microbiologische resultaten van de non-chirurgische peri-implantaire 
behandeling en zodoende niet routinematig dient te worden aanbevolen. 

65-jarige man met peri-implantitis  
en geringe tot ernstig gevorderde 
parodontitis, voormalig roker, voor  
en na non-chirurgische professionele 
reiniging en optimalisering van de 
zelfzorg.
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Niet in alle gevallen werd volledige peri-implantaire gezondheid bereikt. 
Het blijkt echter dat zorgvuldige professionele non-chirurgische 
behandeling van zowel implantaten als gebitselementen gecombineerd met 
het bereiken van een hoog niveau van de dagelijkse mondhygiëne grote 
verbetering in de peri-implantaire en parodontale gezondheid brengt, het 
aantal patiënten wat behoefte heeft aan peri-implantaire chirurgie 
aanzienlijk reduceert en significant de uitgangspositie voor een eventuele 
chirurgische vervolgbehandeling verbetert.

Referenties:
Zie graag het originele artikel:
De Waal YMC, Vangsted TE, Van Winkelhoff AJ. Systemic antibiotic 
therapy as an adjunct to non-surgical peri-implantitis treatment:  
A single-blind RCT. J Clin Periodontol. 2021;48:996-1006. https://doi.
org/10.1111/jcpe.13464

Klinische relevantie
Wetenschappelijke onderbouwing voor dit onderzoek: Het positieve 
effect van aanvullende systemische antibioticaondersteuning bij niet-
chirurgische parodontale therapie is reeds goed gedocumenteerd.  
Echter, studies over het gebruik van systemische antibiotica bij 
behandeling van peri-implantitis bestaan nauwelijks en geven geen 
uitsluitsel over dit vraagstuk.

Belangrijkste bevindingen: Systemische antibioticum ondersteuning met 
Amoxicilline plus Metronidazol bij non-chirurgische peri-implantitis 
behandeling verbetert het klinische noch het microbiologische resultaat. 

Praktische implicaties van dit onderzoek: Systemisch Amoxicilline plus 
metronidazol dient niet routinematig te worden toegevoegd aan de 
non-chirurgische peri-implantitis behandeling.



Parodontologische Kliniek Den Haag  n  Koninginnegracht 56  n  2514 AE  Den Haag 

T 070 - 361 51 46  n  F 070 - 361 50 46  n  E info@paro-denhaag.nl  n  www.paro-denhaag.nl

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,

Jacqueline Speelman, parodontoloog NVvP

Ilara Zerbo, parodontoloog NVvP

Julie Graswinckel, parodontoloog NVvP en implantoloog

Suraya Menke, parodontoloog NVvP 

Simone Cortellini, parodontoloog NVvP en implantoloog KU Leuven

Tine Vangsted, voorheen: parodontoloog NVvP en implantoloog NVOI

 Wist u dat:

n   Cannabis, cocaïne en alkaloïden kunnen worden opgespoord in  

  slechts  1 mg tandsteen van de betroffen persoon. 

 Sørensen LK et al Forensic  Science International 2021

n   In vitro onderzoek laat zien dat appelsap 4 keer meer erosief is dan  

sinaasappelsap. 

n   In vitro onderzoek van het erosieve potentieel niet het beschermend  

effect van speeksel meeneemt en daarmee niet direct vertaalbaar is  

naar de kliniek. Steiger-Ronay V et al Swiss Dent J 2020


