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Succesvol jubileumjaar bijna om
Het 25-jarig jubileum van de Parodontologische Kliniek 
Den Haag heeft het jaar 2013 speciaal gemaakt.
Verwijzers, medewerkers en patiënten hebben allemaal iets 
meegekregen van ons jubileumthema: Een gezonde mond 
in een gezond lichaam. Voor u ligt de 4e Paro-info van ons 
jubileumjaar. Met deze uitgave willen wij u danken voor 
de wijze waarop velen van u hebben bijgedragen om de 
viering gedurende het jaar tot een succes te maken. 

Tevens willen wij u een mooie Kerst en een 
gelukkig en succesvol 2014 wensen.

Nascholing voor het gehele team  
door professor dr. Ad de Jongh
Wij startten het jaar met nascholing in de kliniek voor 
het gehele team verzorgd door professor dr. de Jongh: 
Beter omgaan met de moeilijk te behandelen patiënt. 
Zeer actueel, daar 25% van de Nederlanders volgens 
professor de Jongh afwijkend gedrag vertoont en dat 
zal kunnen etaleren bij het eerste telefonisch contact 
met de receptioniste, in de wachtkamer of in omgang 

NMT Patiëntenkrant
In de februari uitgave van de Patiëntenkrant van de 
NMT gaf Tine Vangsted samen met een diabetespatiënt 
tekst en uitleg over de wijze waarop de kliniek op een 
integrale wijze omgaat met de diabetespatiënt met  

parodontitis. Aanpak van de levensstijl en intensieve be-
geleiding door zowel de diabeteszorg, de verwijzer en het 
team van de Parodontologische Kliniek kwamen aan bod.

Preventieve voorlichting op Haagse lagere scholen 
“Houd je mond gezond”
14 medewerkers van onze Kliniek hebben twee aan 
twee in het afgelopen voorjaar twee Haagse lagere 
scholen bezocht in het kader van het project  
“Houd je mond gezond”.

met de behandelaars en assisterenden. Een leerzame 
dag met veel interactieve momenten met deelname van 
het gehele team.

Zij hebben voorlichting gegeven over cariës, erosie en 
tandvleesontsteking. Aan bod kwamen de voeding, het 
beperken van zoete tussendoortjes, opletten met zoete 
en zurige drankjes, gezonde alternatieven, het zichtbaar 
maken van plak, poetsles en het belang van een regel-
matig bezoek aan de tandarts. Onze bezoeken werden 
met groot enthousiasme ontvangen door kinderen en 
leerkrachten. De kliniek heeft besloten om deze voor-
lichting als sociaal vrijwilligersproject voort te zetten.



25 jarig Jubileumsymposium 27 september 
“Een gezonde mond in een gezond lichaam” 

190 verwijzers, collegae, relaties en patiënten van het 
eerste uur waren te gast in theater Diligentia op vrijdag-
middag 27 september. Zij werden getrakteerd op een 
uitdagend wetenschappelijk symposium gelardeerd met 
een culinaire, theatrale en muzikale omlijsting.  
Dr. Inez von Rosenstiel, kinderinternist in het Slotervaart 
Ziekenhuis Amsterdam, en zeer actief met betrekking 

van obesitas, een zeer dreigend gezondheidsprobleem 
nu en in de toekomst voor niet alleen de betrokkenen 
zelf, maar voor de economie van de gehele samenleving. 
Juist een speerpunt op zijn agenda. 
Wethouder Baldewsingh onthulde een cheque voor 
Medical Checks for Children, tot stand gekomen door 
donaties van alle gasten van het jubileumsymposium. 
Deze werd door de medeoprichtster van MCC,  
dr. von Rosenstiel, in ontvangst genomen. 
Wijnand Teeuw, parodontoloog, wetenschappelijk 
medewerker en promovendus aan de afdeling Parodon-

tot de preventieve aanpak van overgewicht bij kinderen 
in het nationale en internationale forum, sprak over de 
medische en psychische aspecten van het steeds toene-
mende aantal jonge kinderen met overgewicht en zelfs 
obesitas in Nederland. Zij brak een lans voor het structu-
reel betrekken van de tandartsen in het vroeg signaleren 
van overgewicht bij kinderen. De wethouder voor Volks-
gezondheid van Den Haag, de heer R. Baldewsingh, 
vereerde ons met zijn aanwezigheid en zijn ijverige 
deelname in de discussie over de preventieve aanpak 

tologie van ACTA gaf een zeer verhelderende uiteen-
zetting over de associatie tussen parodontitis, diabetes 
en hart- en vaatziekten. De invloed van behandeling 
van parodontitis op instelbaarheid van de glucose bij 
de diabetespatiënt en op verlaging van de concentratie 
van meerdere ongewenste ontsteking mediatoren en de 
gunstige invloed op de vaatelasticiteit kwamen aan bod.
Theatermaakster Jhanna Houweling liet ons in een 
bevlogen multimedia monoloog kijken met andere ogen 
naar anderen en vooral naar ons zelf. Met een feestelijke 
borrel sloten wij de dag af onder sfeervolle muzikale 

De drie medewerkers van het eerste uur: Franka ter Marsch, 

Tine Vangsted en Noëlle van der Linde.



begeleiding van de zuid-amerikaanse ritmen van het  
Residence Jazz sextet met zangeres Aafje de Bloois.

Afsluiting jubileumjaar 2013
U heeft nog als afsluiting op het jubileumjaar één 
afrondende casus te goed. Zoals gebruikelijk daaraan
voorafgaand enkele overwegingen ondersteund door  
de wetenschappelijke literatuur.

gevallen tot desastreus weefselverlies met gevolgen voor 
zowel de functie als de esthetiek van het implantaat.  

In alle gevallen leidt het tot hoge kosten en veel  
ongemak of zelfs leed voor de patiënt.

Mondhygiëne instructie dient direct na plaatsen van de 
implantaat restauraties te worden gegeven. Dit betreft 
zowel instructie met de electrische tandenborstel als 
interdentale reiniging met ragerborstel en dikke floss.
Zodoende wordt voorkomen dat de mondbacteriën die 
vanaf het eerste uur op de restauraties neerslaan de 
gelegenheid krijgen om zich submucosaal uit te breiden.

Peri-implantitis,- veel liever voorkomen, 
- is moeilijk te genezen
Vooraanstaande onderzoekers hebben de afgelopen 
jaren in de gezaghebbende tijdschriften op het gebied 
van implantologie en parodontologie gepubliceerd over 
de ernstige gevolgen van peri-implantitis. Er zijn consen-
sus meetings geweest in gerespecteerde wetenschappe-
lijke organisaties met deelnemers uit Europa en overige 
werelddelen. 
De industrie heeft ook voor dit ernstige probleem de 
ogen geopend. Het afkaderen van de redenen van  
mislukken van implantaten door peri-implantitis - of 
door andere oorzaken, zoals foute plaatsing van het 
implantaat, ontoereikende chirurgische vaardigheden, 
slecht passende restauraties, overbelasting bijvoorbeeld 
door bruxisme, cementresten, gebruik van bisfosfanaten 
en bepaalde andere medicijnen etc., blijft een lastig 
vraagstuk. 
Op één punt is een ieder het met elkaar eens. Het 
voorkomen van peri-implantitis/peri-implantair weefsel-
verlies heeft de hoogste prioriteit, want behandeling 
daarvan leidt niet altijd tot genezing en in ernstige 

Illustraties 

“Voorkomen van 

peri-implantites” 

door instructie van 

optimale zelfzorg.



röntgenologisch botverlies van 3 mm of meer óf botver-
lies dat minstens drie schroefwindingen betrof.  
De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 64 jaar.  
De tijd tussen installatie van de implantaten en de base-
line voor de peri-implantitis behandeling was gemiddeld  
6,4 jaar; de follow-up na behandeling varieerde en was 
26 maanden +/- 20 maanden. De behandeling bestond 
in de meeste gevallen (47%) uit lapoperatie met  
botcorrectie, regeneratieprocedures met botsubstituten 
werden in 20% van de gevallen toegepast. In de overige 
gevallen werd nonchirurgische behandeling toegepast.

Resultaten
Op patiënten niveau was het gemiddelde succespercen-
tage van deze behandelingen 69%. De logistieke regressie-
analyse liet zien dat het succespercentage aanzienlijk 
lager was bij patiënten met ernstige parodontitis, ernstig 
botverlies bij de implantaten, ontoereikende mondhygiëne 
en lage behandeltrouw.

De conclusie van het onderzoek was helder:
De effectiviteit van peri-implantitis behandeling wordt 

In de oktober editie van de Journal of Periodontology 
2013 verscheen een zeer interessant artikel over een 
onderzoek uitgevoerd in een verwijspraktijk voor paro-
dontologie in Zweden getiteld: “Treatment outcome 
in patients with Peri-implantitis in a periodontal 
Clinic: A retrospective study”, Maria Lagervall en  
Leif E Jansson. J Periodontal 2013;84:1365-1373.
De studie werd uitgevoerd als een retrospectieve longi-
tudinale studie in een populatie van verwezen patiënten.

Doel van de studie
Het doel van deze studie was te onderzoeken welk  
behandelresultaat werd bereikt bij behandeling van  
peri-implantitis in een gespecialiseerde parodontologie-
praktijk en om de achtergrond en risicofactoren te 
identificeren die invloed hebben op het resultaat van 
behandeling.

Materiaal en methode
Het materiaal betrof 382 implantaten bij 150 patiënten. 
Peri-implantitis werd gedefinieerd als aanwezigheid van 
pockets 5 mm of meer, die bloeden na sonderen en 

gehinderd door ernstige parodontitis, ernstig gevor-
derd botverlies rondom de implantaten, ontoereikende 
mondhygiëne en gebrek aan behandeltrouw.

Opmerkelijk is het feit dat de bovenstaande definitie van 
peri-implantitis (met een cut-off van 3 mm botverlies) 
leidde tot 11% met de diagnose peri-implantitis onder 
de 150 patiënten behandeld met implantaten. Was 2 mm 
gekozen als cut-off dan was de diagnose peri-implantitis 
bij 47% vastgesteld. Dit feit geeft aan dat het voorsta-
dium, namelijk peri-implantaire mucositis zoals al eerder 
beschreven in de literatuur op grote schaal aanwezig is, 
zelfs bij patiënten in nazorg. Dit is een diagnose, die in 
preventieve zin nog veel meer aandacht vraagt om te 
voorkomen dat de gevreesde peri-implantitis zich ont-
wikkelt. Risicofactoren voor peri-implantaire infecties  
zijn in de literatuur genoemd:
1) Historie van parodontitis
2) Roken
3) Bepaalde genetische achtergrond
4)  Diabetes
5) Overmatig alcoholgebruik

Ernstig botverlies door peri-implantitis bij 

patiënt met aldulte parodontitis en een ontoe-

reikende mondhygiëne. De pasvorm van de 

restauraties laat te wensen over.



In de review van dr. Liza Heitz Mayfield uit 2008 in  
J. Clin. Periodontol.”Peri-implantdiseases, Diagnosis  
and riscfactors“ blijken een historie van parodontitis, on-
toereikende mondhygiëne en roken de doorslaggevende 
risicofactoren.
Wij zijn als behandelaars gewaarschuwd en dienen met 
deze kennis rekening te houden bij het indiceren van 
implantaatbehandeling. Daarnaast is er uiteraard, zoals 
de NVOI dat in haar richtlijnen beschrijft, nog een hele 
reeks van factoren waaraan voldaan dient te worden 
alvorens te gaan implanteren; en daarop volgend het 
correct plaatsen van implantaat gedragen restauraties. 
De strikte nazorg niet te vergeten. Ons doel is het meest 
optimale resultaat op de lange termijn te bereiken voor 
onze patiënt, die vertrouwen stelt in onze deskundigheid.

Goede informatieve brochure, “Gebitsimplantaten” van 
GABA-Colgate Palmolive, over het indicatie stellen van 
implantaten, één voor behandelaars en één voor patiënten.

Ter informatie van tandarts, mondhygiënist en de 
patiënt over de indicatiestelling en risicofactoren bij het 

plaatsen van gebitsimplantaten heeft een groep voor-
aanstaande wetenschappers van meerdere universiteiten 
twee heldere folders ontwikkeld. Deze zijn vertaald in 
het Nederlands op initiatief van twee parodontologen en 
uitgegeven door GABA-Colgate Palmolive. Dit zijn onmis-
bare folders, die te bestellen zijn bij bovengenoemd bedrijf.

Protocol peri-implantitis behandeling in de  
Parodontologische Kliniek Den Haag:
Wanneer het toch misgaat en een patiënt naar de  
Parodontologische Kliniek Den Haag wordt verwezen 
voor peri-implantaire behandeling heeft de kliniek een  
vast protocol voor de aanpak daarvan. De kliniek ontvangt 
op jaarbasis tientallen patiënten met peri-implantitis.

Onderzoek

Medische en tandheelkundige anamnese, lifestyle anam-
nese, parodontaal en peri-implantair onderzoek inclusief 
het vaststellen van het niveau van mondhygiëne, een 
bacteriologisch onderzoek en de geïndiceerde x-foto’s, 
alsmede het beoordelen van de implantaatgedragen 
restauraties op vormgeving en aansluiting horen daarbij. 

De behandeling bestaat uit:

Initiële parodontale en peri-implantaire behandeling met 
nadruk op het optimaliseren van de zelfzorg. In voorko-
mende gevallen rookontmoediging en voedingsadvies. 
Bij persisterende diepe pockets rondom gebitelementen 
en/of de implantaten volgt een chirurgische fase waar 
afhankelijk van de situatie naast reiniging en desinfectie 
van de implantaat oppervlakken, resectieve of rege-
neratieve technieken worden toegepast om de peri-
implantaire ontsteking te bestrijden en wanneer mogelijk 
te trachten de peri-implantaire weefsels gedeeltelijk op 
te bouwen.

Wanneer er sprake is van randspleten tussen suprastruc-
tuur en abutment of implantaat of een vormgeving die 
plakverwijdering niet toelaat, wordt de daarvoor verant-
woordelijke behandelaar gevraagd deze hiaten indien 
mogelijk vooraf op te lossen zodat onze behandeling 
daardoor niet wordt gehinderd. Bij extreem botverlies, 
slechte toegang tot reiniging en desinfectie, alsmede bij 
een dreigende esthetisch onaanvaardbare situatie kan 
explantatie de behandelkeuze worden. 



Nazorg:

Patiënten, die éénmaal peri-implantitis hebben gehad  
en /of peri-implantairemucositis blijven vertonen, dienen  
in een strikt nazorgtraject terecht te komen: meestal  
3 maandelijkse behandeling en een jaarlijkse evaluatie,  
gelijk aan het nazorgtraject van de uitbehandelde 
ernstige parodontitispatiënt. In overeenstemming met 
de resultaten in het hierboven gerefereerde Zweedse 
onderzoek lukt het ons ook niet in alle gevallen de peri-
implantitis te bestrijden.

Casus:
Anamnese:

Een 61-jarige vrouw wordt oktober 2012 door haar 
tandarts,- tevens implantoloog-, verwezen in verband 
met peri-implantitis aan 5 gebitsimplantaten geplaatst  
in 2007 (drie regio 25, 26, 27 en twee regio 35, 37). 
Verder is er sprake van uitgebreid kroon- en brugwerk 
na een lange historie van tandheelkundige behandelin-
gen. Patiënte is 2 tot 3 keer jaarlijks geweest voor na-
zorg bij de mondhygiëniste van de tandarts. Op recente 
röntgenfoto’s stelt de tandarts botverlies vast en verwijst 

naar de kliniek voor behandeling van peri-implantitis. 
Patiënte geeft aan bang te zijn voor anesthesie naalden.

Medische anamnese:

Last van hyposialie door langdurig gebruik van antide-
pressiva. Patiënte gebruikt ook slaaptabletten. Zij lijdt 
aan staar en is recent aan beide ogen geopereerd en 
ondervindt daar nog hinder van.
Patiënte rookt 20 sigaretten per dag.

Onderzoek:

Goed verzorgde vrouw van normaal postuur.  
Geen extra orale afwijkingen. Relatief droge intra orale 
slijmvliezen.
Verdiepte ontstoken pockets bij alle 5 implantaten  
8 tot 13 mm, lokaal met pus-afvloed. Verdiepte ontstoken 
pockets 4-8 mm bij de natuurlijke gebitselementen.  
Verhoogde bloedingscore 47% ondanks een goede 
mondhygiëne en een lage plakscore van 8%. Plakver-
wijdering bij de implantaten is door de vormgeving van 
de kronen moeilijk optimaal uit te voeren aan vooral de 
palatinale zijde.

1e onderzoek bij intake, 3-10-2012

parostatus met plak- en bloedingscore 

en uitslag bacteriologisch onderzoek.

“Het klinisch beeld bedriegt”

Het parodontaal en peri-implantair 

onderzoek onthult de werkelijkheid.

Meten is weten!



Diagnose:

Gegeneraliseerde ernstig gevorderde peri-implantitis en 
gegeneraliseerde lokaal gering tot moderaat en lokaal 
ernstig gevorderde adulte parodontitis bij 61-jarige 
vrouw bekend met hyposialie en een lange historie van 
gebruik van antidepressiva, slaaptabletten en roken, 
alsmede recente staaroperaties aan beide ogen.

Furcaties zijn toegankelijk; ernstig bij de 46 buccaal;  
er zijn enkele recessies 1-2 mm. De restauraties op de 
implantaten sluiten wel goed aan, hetgeen ook het geval 
is bij het overige kroon- en brugwerk.

Röntgenstatus intake,

3-10-2012

Röntgenonderzoek: 

30-60% botverlies met 

infrabony defecten rondom  

alle implantaten.

20-60% botverlies op de 

natuurlijke gebitselemen-

ten met lokaal infra bony 

botdefecten.

Behandelplan:

- Rookontmoediging
- Afname bacteriologisch onderzoek
-  Initiële parodontale en peri-implantaire behandeling 

met nadruk op het perfectioneren van de plakver-
wijdering op de moeilijk toegankelijke plaatsen bij de 
implantaten en subgingivale/mucosale reiniging met 
ultrasoon apparatuur en verscheidene tips.

-  Herbeoordeling na 3 maanden en besluit over  
parodontale en peri-implantaire chirurgie en mogelijke 
gebruik van antibioticum ondersteuning opgeleide van 
het bacteriologisch onderzoek.

- Postoperatieve controles
- Postoperatieve evaluatie na 6 maanden
- 3 maandelijks nazorg en jaarlijkse evaluaties

Oktober 2013 heeft 6 maanden postoperatief een 
evaluatie plaatsgevonden. Door haar bijzonder goede 
motivatie, het stoppen met roken en grote behandel 
trouw heeft zij een goede genezing kunnen bereiken,- 
lokaal met enkele restpockets juist aan de palatinale zijde 
van de implantaten in de bovenkaak, die zo moeilijk 

16-04-2012 per-operatief aanzien van de implantaten  

25, 26, 27 met daaromheen kratervormig botverlies.

optimaal te reinigen zijn. Er is nu sprake van een zeer 
lage bloedingscore van 5% en een uitstekende plakscore 
van 2%.



6 maanden postoperatief  

parostatus, 5-11-2013

Pocketdiepten, plak- en 

bloedingscoren zijn aanzienlijk 

gereduceerd.

Klinisch beeld 6 maanden postoperatief.

Recessies als gevolg van het gevorderde botverlies

en de pocketreductie. De vormgeving van de 

kronen aan de palatinale zijde maakt de plakver-

wijdering aldaar lastig.

Röntgenfoto’s zijdelingse delen 6 maanden postoperatief.

Het botniveau lijkt als gevolg van de deels resectieve behan-

deling bij de implantaten gereduceerd. Het zijn slechts de 

botkraterwanden die gereduceerd zijn.

Helaas zijn er onvermijdelijk flinke recessies aan de 
mucosa van implantaten ontstaan als gevolg van het 
ernstig botverlies. Deze recessies zijn anderzijds door 
patiënte goed te reinigen en bereikbaar voor reiniging 
door de mondhygiëniste. Wij zullen deze nu 62-jarige 
vrouw strikte 3-maandelijks nazorg aanbieden. Zij blijft 

wegens de historie van parodontitis, peri-implantitis en 
de hyposialie namelijk toch een risicopatiënte voor zowel 
parodontitis als voor peri-implantitis.



Ons team staat voor u klaar!

Op naar de volgende 25 jaar!

Van links naar rechts: 

Jacqueline Speelman, parodontoloog NVvP

John Raber, parodontoloog NVvP

Ilara Zerbo, parodontoloog NVvP

Jan de Kock van Leeuwen, teamprothetist implantologie

Tine Vangsted, parodontoloog NVvP, implantoloog NVOI

Welke behandelingen voeren wij uit?

-  Parodontaal onderzoek en  behandeling bij alle  
leeftijdscategorieën van jeugdig tot bejaard. 

-  Parodontaal onderzoek en behandeling bij medisch 
gecompromitteerde patiënten. 

-  Parodontaal focusonderzoek en behandeling bij  
patiënten op wachtlijst voor orgaantransplantatie.

-  Esthetisch parodontale behandelingen, zowel verwijdering 
gingivahyperplasie, kroonverlenging als recessie bedekking.

-  Implantologische behandelingen als onderdeel van een 
algeheel behandelplan. Behandeling van Peri-implantitis. 

-  Second opinion behandelplanning parodontale en  
peri-implantaire nazorg.

Hoe snel kan de patiënt terecht?

Voor de niet acute patiënt kan een afspraak gemaakt  
worden voor het eerste onderzoek binnen één tot drie 
weken. Acute patiënten genieten voorrang en kunnen 
meestal binnen één tot twee dagen worden gezien.

Kwaliteit gewaarborgd
De Parodontologische Kliniek Den Haag is een zeer 
professionele mondzorginstelling, die topzorg levert op 
het gebied van Parodontologische en Implantologische 
behandelingen. Onze Parodontologen zijn allen erkend 
door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie, 
NVvP, en onze Implantoloog is erkend door de Neder-
landse vereniging voor Orale Implantologie, NVOI. 
Erkenning houdt in dat onze behandelaars dienen te 
voldoen aan een reeks van eisen op het gebied van
patiëntenbehandeling, overleg met verwijzers, praktijk-
organisatie, bij- en nascholing en zelf bij- en nascholing 
geven in de kring van verwijzers en elders in de vorm 
van lezingen, seminars of publicaties. Elk jaar dient
ieder behandelaar een jaarverslag in bij het Consilium 
Parodontologicum en/of het Consilium Implantologicum, 
waarin de wijze van voldoen aan deze eisen wordt ver-
meldt. 5 jaarlijks vindt een intercollegiale visitatie plaats.



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 NVOI

John Raber, Jacqueline Speelman, Ilara Zerbo,  

parodontologen NVvP

 Wist u dat:

n  Er minder medische kosten zijn door behandeling parodontitis

n  Twee verzekeraars onder 1.7 miljoen amerikaanse verzekerden hebben uitgezocht dat er door  
parodontale behandeling gemiddeld 2.500 Euro per patiënt per jaar minder werd besteed aan kosten  
voor medische behandeling

n Wij over de afgelopen jaren 18 Paro-info’s hebben gemaakt

n Wij in de afgelopen 25 jaar bijna 19.000 patiënten hebben gezien


