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Geachte lezer,

Voor u ligt onze Paro-info van september 2020.
Hierin leest u o.a. over de nieuwe wereldwijde classificatie voor paro-
dontitis en over Suraya Menke die in augustus 2020 is gekomen om  
ons team te versterken als parodontoloog. 

De Parodontologische Kliniek Den Haag 
gebruikt de nieuwe classificatie voor 
parodontitis 

De AAP (American Association of Periodontology) en de EFP (European 
Federation of Periodontology) hebben gezamenlijk een nieuwe classificatie 
ontwikkeld voor mensen met parodontitis. Het doel hiervan is om de ernst, 
progressiviteit, en lokalisatie van de parodontitis die bij een patiënt is 
vastgesteld duidelijker te kunnen omschrijven en om dat wereldwijd op 
dezelfde manier te gaan doen.
Eenieder, die wel eens een wetenschappelijk artikel leest over klinisch 
parodontaal onderzoek, weet dat men het in de VS kon hebben over 
“agressive” versus “chronic” periodontal disease, terwijl een publicatie in 
het Nederlands bij eenzelfde soort patiëntenpopulatie sprak over 
“juveniele” of “post-adolescente” versus “adulte” parodontitis.

U zult ongetwijfeld over de introductie van deze internationale classificatie 
hebben gehoord of gelezen. Bij de Sectie Parodontologen NVvP is inmiddels 
afgesproken dat alle parodontologen deze classificatie per 1 juli j.l. zijn 
gaan gebruiken. In het intake-verslag wat u na een eerste consult van uw 
patiënt in onze kliniek ontving zag u vanaf juli andere diagnoses. 
Bijvoorbeeld: 51 jarige vrouw met parodontitis, gegeneraliseerd, stadium IV, 
graad C; rookt 12 sigaretten per dag. 
Of dezelfde diagnose anders omschreven: 51 jarige vrouw met  
parodontitis, gegeneraliseerd, vergevorderd, snel progressief, rookt 12 
sigaretten per dag. 



De nieuwe classificatie is opgebouwd uit een aantal stukjes, waarbij  
“het stadium” en “de graad”, en “de uitgebreidheid” de basis vormen; 
daarnaast worden eventuele risicofactoren als roken of een slecht 
ingestelde diabetes genoemd.

Het stadium
Als eerste wordt het stadium (I, II, III of IV) bepaald. Het stadium zegt iets 
over de ernst (beginnend, gematigd, gevorderd of vergevorderd) van de 
parodontitis. Voor het vaststellen van het stadium heeft men röntgenfoto‘s 
nodig. Er wordt gekeken naar de hoeveelheid interdentaal botverlies bij het 
element waar de meeste afbraak heeft plaats gevonden, en tot in welk 
gedeelte van de radix deze afbraak zich bevindt. 

   

 Stadium I   Stadium II     Stadium III     Stadium IV

De graad
Daarna volgt het bepalen van de progressiegraad (A, B of C). De graad is 
gedefinieerd als het percentage botverlies gedeeld door de leeftijd van de 
patiënt. De graad zegt iets over de progressiviteit of snelheid waarmee het 
afbraakproces zich tot op dat moment heeft afgespeeld. 

Graad A (langzaam progressief): < 0.5  
bijvoorbeeld 20% botverlies bij iemand van 50 jaar: 20/50 = 0.4
Graad B (matig progressief): 0.5 – 1  
bijvoorbeeld 40% botverlies bij iemand van 50 jaar: 40/50 = 0.8
Graad C (snel progressief): >1  
bijvoorbeeld 80% botverlies bij iemand van 50 jaar: 80/50 = 1.6



De uitgebreidheid vertelt iets over hoeveel elementen van de dentitie 
bij een patiënt door parodontitis zijn aangetast. Op basis van het gekozen 
stadium wordt gekeken of er meer of minder dan 30% van de aanwezige 
elementen tot dit stadium behoren. Op die manier wordt beoordeeld of de 
vastgestelde vorm van parodontitis “lokaal” (bij <30% van de aanwezige 
gebitselementen) of “gegeneraliseerd” (bij >30% van de aanwezige 
gebitselementen) is.
Daarbij is er nog één andere vorm van “uitgebreidheid”, en dat is die 
waarbij de afbraak voornamelijk bij de 1e molaar en/of centrale incisieven 
heeft plaats gevonden. Voorheen waren dat met name de patiënten met 
“juveniele parodontitis”. Dit type van afbraak wordt bij uitgebreidheid als 
“molaar/incisief” omschreven.

Risicofactoren
Tot slot worden eventuele risicofactoren als roken (bij het roken van >10 
sigaretten per dag) of een slecht ingestelde diabetes (met een HbA1C >7) 
genoemd. 

Leeftijd en Geslacht
In Nederland heeft men besloten ook het geslacht en de leeftijd van de 
patiënt in de “classificatieformule” op te nemen. 

 ... jarige  man  met parodontitis lokaal  I  A  roken 

  vrouw  gegeneraliseerd II B diabetes

    molaar/incisief III C

     IV

 Of meer in spreektaal:

 Leeftijd geslacht  uitgebreidheid stadium progressiegraad risicofactor

 ... jarige  man  met parodontitis lokaal  beginnend  langzaam roken 

  vrouw  gegeneraliseerd gematigd matig diabetes

    molaar/incisief gevorderd snel

     vergevorderd



Men heeft afgesproken dat de delen van de formule altijd in een vaste 
volgorde worden genoemd: leeftijd – geslacht – parodontitis –  
uitgebreidheid – stadium – graad – risicofactoren.

Tot slot moet worden vermeld dat wij hier wereldwijd mee aan de slag 
gaan, maar dat de AAP en de EFP dit als “een document dat nog in 
ontwikkeling is” zien. Dat betekent dat dit in de toekomst aan veran-
deringen onderhevig kan zijn. 

Suraya Menke MSc Parodontoloog ACTA
 
Suraya Menke is in 2007 afgestudeerd als 
algemeen tandarts aan het ACTA (Academisch 
Centrum Tandheelkunde Amsterdam). Ze heeft 
hierna 9 jaar gewerkt als algemeen tandarts met 
een affiniteit voor tandheelkunde bij kinderen. 
Tevens heeft ze vrijwilligerswerk als tandarts 
gedaan in Kenia en de Dominicaanse Republiek. 
In 2015 heeft Suraya in Suriname haar bijdrage geleverd als tandarts en 
besloot in 2017 te starten met de master-opleiding tot parodontoloog 
aan de Acta.
Met een goed resultaat (cum laude) studeerde zij in juni 2020 af. 
Ze hoopt haar kennis en klinische ervaring te verbreden door een bijdrage 
te leveren aan de patiëntenbehandeling in de Parodontologische Kliniek 
Den Haag. Haar ambitie is om haar patiënten de beste individuele zorg  
(op maat) te verlenen. 



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,

Tine Vangsted, parodontoloog NvVP, implantoloog

John Raber, Jacqueline Speelman, Ilara Zerbo, Julie Graswinckel, parodontologen NVvP

Suraya Menke MSc parodontoloog ACTA

Sander van der Linden Msc. implantologie en prothetiek (NVOI),  

Msc. Specialized Orthodontics

 Wist u dat:

n - Dysfagie,- of slikproblemen onder ouderen en bejaarden een vaak  
voorkomende kwaal is.

n - Dysfagie zeer hinderlijk kan zijn voor de patiënt tijdens tand-
heelkundige behandeling.

n - Dysfagie uiteenlopende oorzaken kent zoals zenuw- en spierziekten, 
gevolg van een beroerte of andere hersenschade, gevolg van de ziekte 
van Parkinson, gevolg van kankerbehandeling in mond of keel, gevolg 
van een Zenker divertikel of andere vernauwing, gevolg van reflux.

n  Dysfagie  oorzaak kan zijn van ondervoeding en ongewenste 
 vermagering bij ouderen en bejaarden.

n  Dysfagie  oorzaak kan zijn voor aspiratie en verhoogd risico op
 longontsteking.

n  Dysfagie vaak niet wordt herkend.

 Bron: Thuisarts.nl en Danish Dental Journal No 07, juli 2020


