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Geachte lezer,
Hierbij presenteren wij u de 2e Paro-Info van ons jubileumjaar.
In het kader van het vijfentwintig jarig bestaan van de Parodontologische
Kliniek Den Haag organiseren wij diverse activiteiten op het gebied van
nascholing, informatie- en kennisoverdracht gedurende het hele jaar.
Afgelopen maand heeft een groot aantal van onze medewerkers meegedaan aan de voorlichting over preventie van cariës, erosie en bloedend
tandvlees op twee Haagse basisscholen. Een bijzondere ervaring en een
groot succes, zowel voor de kinderen als voor ons.
Na de vooraankondiging in de Paro-Info van januari j.l. willen wij u nogmaals
attenderen op ons jubileum symposium op vrijdagmiddag 27 september
2013. Begin juni sturen wij u een persoonlijke uitnodiging toe, waarmee u
zich kunt aanmelden voor het jubileum symposium dat zal plaatsvinden in
theater Diligentia te Den Haag.
Wij hopen velen van u daar te mogen begroeten.
De casus in deze Paro-Info wordt verzorgd door onze collega Ilara Zerbo,
erkend parodontoloog NVvP.
Inleiding
Adulte parodontitis is de meest voorkomende vorm van parodontitis.
Deze wordt, in uiteenlopende mate, gekarakteriseerd door roodheid en
zwelling van de gingiva, samen met progressieve botafbraak en verlies
van bindweefselaanhechting. Adulte parodontitis correleert sterk met de
hoeveelheid supragingivale plaque. Er ontstaat altijd bloeding na sonderen,
soms in combinatie met pusvorming. Bij gevorderde afbraak, en afhankelijk
van de dikte van de gingiva, ontstaan er recessies. Ook toenemende mobiliteit en pathologische migratie zijn vaak voorkomende symptomen.
Roken is een belangrijke en vaak voorkomende modificerende factor voor
parodontitis. Patiënten worden geïnformeerd over de gevolgen voor het
parodontium, en gestimuleerd om indien mogelijk te stoppen met roken.
De meerderheid van onze patiënten wordt voor de behandeling van adulte
parodontitis naar ons verwezen. Aan de hand van een casus wil ik u laten
zien hoe de behandeling van een dergelijke patiënt in de regel verloopt.

Patiënten casus
Intake consult:
Een 41-jarige man wordt verwezen voor parodontaal onderzoek en
behandeling, met de melding dat er diepe pockets aanwezig zijn, en dat
patiënt een slechte mondhygiëne heeft en rookt.
Patiënt heeft zelf geen klachten, met uitzondering van een slechte adem.
Hij poetst 2 keer per dag met een handtandenborstel en flost incidenteel.
Hij geeft ook aan geen regelmatige bezoeker van de tandarts te zijn.
Hij gaat alleen wanneer zich klachten voordoen. Uit zijn medische anamnese
blijkt patiënt gezond te zijn, maar hij rookt al 15 jaar.
Parodontiumstatus 25-10-2011:
Uit de parodontiumstatus blijken gegeneraliseerd verdiepte ontstoken
pockets aanwezig te zijn, met licht- en diep toegankelijke furcaties bij de
meeste molaren. De mondhygiëne is ontoereikend (plakscore is 90%,
bloeding score is 83%) en er is gegeneraliseerd subgingivaal tandsteen
en plak aanwezig.

Röntgenfoto’s intake:
Er is 10 tot 80% botverlies waarneembaar, met de ernstigste afbraak bij
de 27, 28, 32, 31, 41, 42. Er zijn infrabony defecten t.p.v. meerdere
gebits-elementen.
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Diagnose:
Semi-gegeneraliseerd ernstige adulte parodontitis.
Voortgang van behandeling:
Patiënt is geadviseerd om te stoppen met roken. De tandarts is verzocht
om de 28 te extraheren. Er is een bacteriologisch onderzoek uitgevoerd,
dat positief bleek te zijn voor Pg, Pi, Tf, Pm en voor Fn.

Op basis van het klinische beeld en de bacteriologische uitslag werd de
initiële parodontale behandeling ondersteund met antibiotica; in dit geval
de combinatie van amoxicilline en metronidazol. De patiënt is minder gaan
roken, maar het is hem niet gelukt om helemaal te stoppen.
Herbeoordeling.
Op 20 februari 2012 is de patiënt voor een herbeoordelingconsult na initiële
parodontale behandeling geweest. Er was veel verbetering opgetreden
in zijn parodontale situatie. De mondhygiëne was veel verbeterd (plakscore
is 8%), en de bloedingsneiging sterk verminderd (bloedingscore is 18%).
Restproblemen (6 mm diepe pockets) waren alsnog aanwezig bij de
volgende elementen: 16, 25, 27, 37, 36 en 46.

De restpockets en angulaire defecten waren redenen om parodontale chirurgie
te indiceren in de regio’s 17-15, 25-27, 37-35 en 45-47, en verwijdering van
de 18 en 48. De parodontale chirurgie was in alle gevallen resectief van aard.

De keuze voor dit soort chirurgie is gebaseerd op het feit dat de defecten
niet al te diep waren en meestal 1-wandig. In deze situatie biedt dit soort
chirurgie de meest voorspelbare resultaten.
De 18 werd (met veel moeite) geëxtraheerd tijdens de chirurgische
behandeling. Er werd besloten om de 48 door de kaakchirurg te laten
verwijderen. De post operatieve evaluatie heeft 3 maanden na de laatste
chirurgie plaatsgevonden.
Post operatieve evaluatie
Op 27 augustus 2012 is de patiënt terug geweest voor een evaluatie,
3 maanden na de laatste chirurgie. In de geopereerde gebieden was verdere
verbetering opgetreden. De diepte van de pockets aldaar varieerde tussen
de 2-4 mm met pockets van 5 mm bij de 47 distaal en 6 mm bij de nog niet
geëxtraheerde 48. De plakscore is nu 12%, de bloedingscore is ook 12%.
Het is te verwachten dat na extractie van de 48 verdere pocketreductie
distaal van de 47 zal optreden. Roken verhoogt het risico op progressie van
parodontale problemen.

De patiënt is geplaatst in een 3-maandelijks parodontaal nazorg programma.
Wij zien de patiënt in augustus 2013 voor een evaluatie 1 jaar post
operatief.
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Poetslessen
Tijdens de poetslessen op twee Haagse basisscholen hoorden wij een
aantal grappige en bijzondere opmerkingen en deden een paar vreemde
constateringen.
Graag delen wij deze met u.
90% van de kinderen (leeftijdcategorie 7-11 jaar), die hebben
deelgenomen aan de poetslessen, worden niet nagepoetst door
hun ouders…….
n de kleurtabletjes bleken naar ham / kaas te smaken……..
n de gekleurde tong maakte uiteindelijk meer indruk dan de gekleurde
plak op de tanden….
n één van de kinderen gaf aan, elke dag 3 koppen koffie met suiker
te drinken…..
n ”op zaterdag en zondag poets ik niet, behalve als opa en oma op
visite komen”………
n “mijn moeder drinkt altijd ‘s morgens 2 blikjes Cola; krijgt zij dan
gaatjes?”…..
n

Wist u dat:
n

Obesitas onder kinderen schrikbarend toeneemt met als gevolg het
ontstaan van chronische ziekten zoals diabetes in de vroege jeugd.

n

Obesitas ook het risico op cariës en parodontitis aanzienlijk verhoogt.

n

De tandarts, die kinderen meestal 1-2x jaarlijks voor controle ziet, in de
ideale positie verkeert om obesitas vast te stellen en onder de aandacht
te brengen bij kind en ouders . (Lee, J.Y. et al “US Pediatric Dentists
Counseling Practices in Addressing Childhood Obesity” Pediatric Dent
2012;34:245-50).

n

Het peri-implantitis onderzoek in volle gang is.
Wij zoeken nog patiënten daarvoor. Kunt u ons helpen?

Vriendelijke groet,
Tine Vangsted, parodontoloog NVvP, implantoloog NVOI
John Raber, Jacqueline Speelman, Ilara Zerbo, parodontologen NVvP
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