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Geachte lezer,
Het jubileumjaar 2013 is inmiddels voor de helft verstreken. Nog even en
dan vieren wij graag met u ons 25 jarig bestaan in Diligentia te Den Haag.
U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen en wij hopen u dan ook op
27 september a.s. te mogen verwelkomen.
Indien u zich nog niet heeft aangemeld doet u dat dan alsnog
via onze website www.paro-denhaag.nl of per mail naar
info@paro-denhaag.nl.
Zoals wij u in dit jubileumjaar hebben toegezegd doen wij u hierbij onze
3e patiënten casus toekomen. Veel leesplezier.
De casus in deze Paro-info wordt verzorgd door onze collega John Raber,
erkend parodontoloog NVvP.
Casus Juveniele Parodontitis en ANUP
(Acute Necrotiserende Ulceratieve Parodontitis)
Op 1 september 2004 is patiënte voor een intake onderzoek in onze kliniek
gezien op verwijzing van Jeugdtandzorg West. Patiënte was toen 17 jaar
oud en had een goede algemene gezondheid. De tandheelkundige anamnese gaf aan dat er soms bloedingen waren bij het poetsen en sinds kort
migratie van de 11.
Het parodontaal onderzoek liet diepe tot zeer diepe pockets zien bij de
17, 16, 15, 14, 11, 27, 46 en 47 van 6 tot 9 millimeter. Bij de 11 trad pusafvloed op na sonderen. Er was botafbraak zichtbaar op de röntgenfoto’s met
lokaal angulaire defecten. De 3e molaren waren nog niet geërupteerd. Bij de
intake is een bacteriologisch onderzoek gedaan [Polymerase Chain Reaction
(PCR) test], waaruit bleek dat er veel Bacteroides forsythus, Porphyromonas
gingivalis, Fusobacterium nucleatum, maar ook Prevotella intermedia en
Peptostreptococcus aanwezig waren. Er werd echter geen Aggregatibacter
actinomycetemcomitans aangetroffen; dit is de bacterie die meestal bij
patiënten met Juveniele Parodontitis wordt aangetoond.
De diagnose Lokale Juveniele Parodontitis werd gesteld, omdat de verdiepte pockets zich hoofdzakelijk bij de molaren, het bovenfront en bij de
premolaren in het 1e kwadrant bevonden.

Intake 2004

Röntgenstatus 2004

De kenmerken van Juveniele Parodontitis zoals beschreven in het boek
Parodontologie onder redactie van Beertsen, Quirynen, van Steenberghe,
van der Velden zijn:
- begint tussen het 11e en 13e levensjaar
- komt meer bij vrouwen voor dan bij mannen (alhoewel dat ter discussie staat)
- er is een familiaire aanleg
- angulaire botafbraak bij de 1e molaren en één of meer incisieven
- snelle progressieve afbraak
- geen symptomen van afbraak in het melkgebit

Herbeoordeling 2004

Onder lokale anesthesie is de initiële parodontale behandeling in 3 zittingen
van een uur uitgevoerd. Op basis van de uitslag van het bacteriologisch
onderzoek is vervolgens de initiële parodontale behandeling ondersteund
met Metronidazol gedurende één week.

Op 25 november 2004 heeft een herbeoordelingsconsult plaatsgevonden.
Uit de parodontiumstatus bleek dat er veel verbetering was opgetreden
wat betreft de pocketdiepten en de bloedingsneiging. De mondhygiëne
was nog niet optimaal. Het behandelplan bestond uit nazorgbehandelingen
met nadruk op verbetering van de mondhygiëne. November 2005 zou de
parodontale situatie opnieuw worden geëvalueerd.
De eisen om tot een goed resultaat te komen zijn naast een goed uitgevoerde initiële parodontale behandeling en een antibioticumkuur:
- een perfecte mondhygiëne
- indien nodig parodontale chirurgie
- stringente nazorg.
Na 2 recall behandelingen in december 2004 en maart 2005 heeft patiënte
de behandeling in de kliniek om financiële redenen gestaakt. Zij was ondertussen 18 jaar geworden en viel vanaf dat moment buiten de jeugdzorg.
Ook moest zij op zoek naar een tandarts.

Intake 2013

Ruim 8 jaar later kwam patiënte voor een spoedconsult in verband met
ernstige pijnklachten aan de gingiva.
Er was klinisch duidelijk sprake van Acute Necrotiserende Ulcerende
Parodontitis. In de parodontiumstatus en op de röntgenfoto’s is een
verslechtering te constateren. Vooral de 11 was verder uitgewaaierd.
De botafbraak was lokaal toegenomen.
De klinische diagnose was Gegeneraliseerde Post Adolescente Parodontitis
en Lokale Acute Necrotiserende Parodontitis.

Röntgenstatus 2013

In de medische anamnese gaf de patiënte aan veel stress en de laatste
maanden een lage algemene weerstand te hebben. Tevens rookte zij nu
10 tot 15 sigaretten per dag. Vooral de gingiva in het 3e kwadrant was
zeer pijnlijk. Op de klinische foto’s van het onderfront is de necrose van de
papillen duidelijk zichtbaar.
Sinds 2005 was zij niet meer bij een tandarts of mondhygiënist geweest.
Zij meende dat zij de mondgezondheid zelf op peil kon houden.
Na een hernieuwd parodontaal onderzoek en onder lokale anesthesie
werden de radices opnieuw subgingivaal gereinigd.
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Opnieuw werd Metronidazol gegeven, volgend op de reiniging. Herinstructie
mondhygiëne werd gegeven. De acute klachten namen snel af na bovenstaande behandeling die in een kort tijdsbestek werd uitgevoerd.
3 maanden na de opnieuw uitvoerde initiële parodontale behandeling heeft
een herbeoordelingsconsult plaatsgevonden. Uit de parodontiumstatus
blijkt dat er een zeer goede verbetering is opgetreden; de klachten zijn verdwenen en alleen bij de 15, 14, 46, 47 en 48 zijn nog 5 tot 7 mm pockets
aanwezig. De mondhygiëne was redelijk, maar met een plakscore van 27%
nog niet voldoende; de bloedingsscore (BOP) was met 43% ook nog veel
te hoog. Het rookpatroon was helaas nog niet gewijzigd.
Februari 2013, dus 1 maand na de recente initiële parodontale behandeling
is Diabetes mellitus type 1 vastgesteld met een sterk verhoogde glucosewaarde in het bloed van 22 mmol/l. Omdat zij geen insuline produceert,
is zij afhankelijk van insuline injecties. Ondanks deze injecties blijft het
glucoseniveau in het bloed met 18 mmol/l nog steeds veel te hoog.

Herbeoordeling 2013

De diagnose Diabetes mellitus 1 verklaart ook de slechte weerstand van de
laatste tijd, hetgeen in combinatie met de parodontitis geleid heeft tot de
acute opvlamming in januari van dit jaar. Dat de BOP, ondanks de initiële
behandeling, de verbeterde mondhygiëne en het roken toch zo hoog blijft
(43%) kan mede verklaard worden uit de vaatwand veranderingen en de
verhoogde vatbaarheid voor ontstekingen die bij Diabetes optreden. Van
Diabetes mellitus is bekend dat het niet alleen de parodontitis negatief beïnvloedt, maar dat zolang er een ernstige parodontitis blijft bestaan ook de
bloedsuikerspiegel negatief wordt beïnvloed.
Het voorstel is nu de 3e molaren te extraheren, zodra de bloedsuikerspiegel
dat toelaat (bij voorkeur onder de 10-12 mmol/l in verband met de wondgenezing) en om de 3 maanden voor nazorgbehandelingen naar de mondhygiënist te gaan. Over 1 jaar zal de parodontale situatie worden geëvalueerd
en indien nodig een plan voor parodontale chirurgie worden opgesteld.
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Wist u dat:
n

W
 ij i.s.m het UMCG met succes bezig zijn met het peri-implantitis onderzoek
en graag meer patiënten ontvangen voor behandeling binnen het onderzoek.

n

 ij u graag eens persoonlijk de hand willen schudden, en 27 september
W
daar een goede gelegenheid voor is.

n

John Raber volgend jaar zijn 25 jarige samenwerking met de PKH viert.

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