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Geachte lezer,
Voor u ligt de Paro-info van december 2017. Hierin wordt met name
aandacht besteed aan peri-implantitis: het herkennen, behandelen en voorkomen.
Veel leesplezier.

Peri-implantitis en anderszins falen van
implantaten, een erfenis van onkunde in de
vroege jaren?
De cijfers liegen er niet om, u heeft het kunnen lezen in de samenvatting
van het prachtige proefschrift van collega parodontoloog Anna Louropoulou
in het NTvT van september jl. Zij refereert aan o.a. onderzoek van Derks en
Tomasi 2015: de prevalentie die zij noemen van peri-implantaire mucositis
is 43%, van peri-implantitis 22%. De internationale wetenschappelijke
literatuur noemt herhaaldelijk dit probleem met nog hogere cijfers: periimplantaire mucositis 60-80% en peri-implantitis 15-50%.
Helaas moeten wij vaststellen dat de cijfers uit Zweden vermoedelijk ook
in Nederland van toepassing zijn. Dr. Van Winkelhoff en dr. Eijkman waarschuwden al jaren geleden en recent opnieuw in Nederlandse vaktijdschriften en in de NRC voor peri-implantaire infecties. In 2014 verscheen van
Gordon van der Avoort het uitstekende boek “Nazorg van Implantaten”.
De NVOI en NVvP presenteerden samen de richtlijn “Diagnostiek Preventie
en behandeling van Peri-implantaire infecties”.
Steeds meer patiënten worden verwezen naar de Parodontologische Kliniek
Den Haag met peri-implantaire aandoeningen. Patiënten waarbij in het
verleden tekort is geschoten in selectie, indicatie, informeren over en uitsluiten van risicofactoren, gevallen van gebrek aan chirurgische en technische
ervaring en inzicht, en gebrek aan nazorg.

Met als gevolg ingrijpende, soms sterk gecompliceerde en langdurige
behandelingen om een voor de patiënt gezond en bevredigend resultaat
te bereiken. Na grondige diagnostiek variëren de behandelingen tussen
mondhygiënische begeleiding en submucosale reiniging, verwijdering van
overmatig cement, peri-implantaire chirurgie (vaak na verwijdering van
steg, kroon- en brugwerk) tot het moeten verwijderen van één of meerdere
implantaten met simultaan primair wederopbouw van de kaak. Daaropvolgend nieuw restauratief werk met of zonder nieuw te plaatsen implantaten. Voor patiënten een onvermijdelijk en in de ernstige gevallen langdurig
behandeltraject wat vaak als zeer belastend wordt ervaren. Hierna volgen
ter illustratie enkele casussen zoals wij die bij aanvang hebben aangetroffen.
Oplossingen die wij voor deze patiënten hebben gevonden treft u aan in
een volgende editie van de Paro-info.

Horror casussen
Patiënt 1:
Een 71-jarige matig rokende overigens gezonde vrouw. 15 jaar voor intake
onderzoek zijn in de rechter bovenkaak 6 implantaten geplaatst. Onregelmatige nazorg. Pijnklachten regio 14-11.

Patiënt 2:
Een 84-jarige vrouw bekend met overgewicht, slecht ingestelde diabetes II,
reuma, hoge bloeddruk, multimedicatie (12 soorten) waaronder langdurig
gebruik van bisfosfonaten. Sinds haar dertigste een volledige prothese.
20 jaar geleden 4 implantaten geplaatst in de onderkaak voor een klikprothese, nooit nazorg gehad. Steg en onderprothese een paar jaar geleden
vervangen en hebben nooit goed gefunctioneerd. Patiënte kan prothese er
niet inhouden wegens forse pijnlijke mucosa hyperplasieën en eet slecht.
Zij stuurt een iPhone foto die haar zoon heeft gemaakt om de urgentie te
benadrukken.
Patiënt 4:
Een 63-jarige vrouw bekend met drie medicaties tegen hoge bloeddruk,
overgewicht en penicilline allergie, heeft 20 jaar geleden een klikprothese
laten plaatsen op 4 implantaten in de onderkaak. Daarna heeft zij een VP
in de bovenkaak laten aanmeten. Patiënte is nooit geattendeerd op de
noodzaak van nazorg. Zij heeft recent nieuwe steg laten maken, maar zij
functioneert niet goed daarmee en heeft pijn en zwellingen aan de mucosa.
Recent heeft zij een abces gehad, waarvoor de tandarts een antibioticum
heeft voorgeschreven. Dat hielp niet.

Patiënt 3:
Een 75-jarige man, voormalig forse shagroker, bekend met nekartrose
waarvoor tijdelijk Diclofenac wordt gebruikt, verder gezond, heeft vier jaar
voor het intake onderzoek 4 implantaten laten plaatsen in de bovenkaak
voor een overkappingsprothese tegenover een volledige natuurlijke dentitie
in de onderkaak met ernstige adulte parodontitis. DPSI 4 maar geen parodontale behandeling gehad, wel 6-maandelijkse nazorg bij vrijgevestigde
mondhygiënist.

Zijn wij -de behandelaars- wijzer geworden?
Dat mag je hopen, maar dit lijkt niet altijd het geval te zijn. Recente casussen waarin implantaten slechts enkele jaren of zelfs korter geleden zijn geplaatst laten zien dat onvoldoende maatregelen zijn genomen om risicofactoren van te voren uit te sluiten. De informatie over deze risicofactoren en
de organisatie van de nazorg schiet weleens te kort. Net zoals het over het
hoofd zien van parodontale ontstekingen niet meer van deze tijd is, is het
onvoldoende zorgvuldig indicatie stellen en het ontoereikend informeren
van de patiënt over de voorwaarden en risico’s bij het plaatsen van implantaten niet van deze tijd. In de fase vóór het implanteren kunnen tandarts en
mondhygiënist beiden een belangrijke rol spelen in het optimaal voorbereiden van een patiënt die voor implantaatgedragen restauraties in aanmerking
wenst te komen.

Kan de preventie tegen peri-implantitis beter?
Selectie van de patiënt op meerdere niveaus is een eerste vereiste voor een
goede preventie van peri-implantitis, waarbij mogelijke alternatieve conventionele behandeloplossingen ook in het vizier gehouden dienen te worden.
Patiënt niveau:
Parodontale screening is een onontkoombaar onderdeel van het gebitsonderzoek wat voorafgaand aan het stellen van de indicatie “implantaatgedragen restauratie” dient plaats te vinden. Het parodontium dient gezond
te zijn en geen plakretentieplaatsen te bevatten zoals cariës, overstaande of
lekkende restauraties, diepe ontstoken furcaties. De gezamenlijke richtlijn
van de NVvP/NVOI geeft aan te streven naar geen pockets dieper dan 5 mm
en een plakscore van < 20%. Professor Liza Heitz Mayfield gaat nog verder: een bloedingscore minder of gelijk aan 10%, de plakscore ook minder
of gelijk aan 10%. Onze ervaring leert dat de laatst genoemde eisen de
meest duurzame resultaten opleveren.
Wanneer het parodontium niet gezond is, dient eerst parodontale behande-

ling te worden ingezet alvorens implanteren wordt overwogen. Behandeling volgens het paro-protocol met aandacht voor een uitstekende zelfzorg
dient plaats te vinden naast het verwijderen van plakretentieplaatsen.
Roken is een in de literatuur bekende hoge risicofactor voor zowel progressie van parodontitis als voor peri-implantaire ontstekingen met botverlies
als gevolg. Rookontmoediging is op zijn plaats en in de mondzorg ook niet
meer weg te denken. Helemaal als ingrijpende en kostbare behandelingen
in de planning staan.
Overmatig gebruik van alcohol van > 10 g per dag wordt in de NVvP/
NVOI richtlijn eveneens als risicofactor genoemd.
Overbelasting blijkt een niet geringe rol te spelen in het technisch falen
van implantaten of van de antagonisten van geplaatste implantaten. Maar
ook speelt bruxisme een onmiskenbare rol als verergerende factor wanneer
parodontale en peri-implantaire ontstekingen reeds aanwezig zijn. Bij het
vermoeden van bruxisme is verdere diagnostiek en behandeling noodzaak.
De algehele gezondheid. Ontoereikend ingestelde diabetes staat vast als
risico op parodontale en peri-implantaire ontstekingen. Stress, obesitas,
zoete voedings- en drankgewoonten versterken het algehele ontstekingsniveau in het lichaam en zijn zodoende belangrijke factoren om met de
patiënt vooraf te bespreken en waar mogelijk te veranderen.
Site niveau:
Op de te implanteren locatie is de uitgangssituatie van het botvolume en
botkwaliteit bepalend voor de te kiezen behandelingsmethodiek, die wel of
niet aanvullende augmentatie van bot en bindweefsel vraagt voorafgaand
of tijdens het plaatsen van één of meer implantaten. Om dit te bepalen kan
in een aantal gevallen een lokale CBCT-opname van dienst zijn. Onderzoek
van het bot kan afhankelijk van leeftijd, gezondheid en de wensen van de
patiënt t.a.v. de uitgebreidheid van de behandeling aanleiding zijn tot het
afzien van een implantaatgedragen restauratie.

Gekeratiniseerde mucosa. Een adequate zone van ≥ 2mm lijkt noodzakelijk
te zijn om de peri-implantaire mucosa zo gezond mogelijk te houden.
Chirurgische skills zijn in het spel wanneer de te verwachten chirurgie complex is. Met andere woorden: ”ken je grenzen en laat je niet verrassen”.
Prothetische skills specifiek voor implantaatgedragen restauraties blijken
in het onderzoek van Derks van doorslaggevende betekenis te zijn voor de
preventie van peri-implantitis. Goed reinigbare en optimaal aansluitende
restauraties zijn een must. Overmatig cement in de randspleet of daarbuiten
is vragen om peri-implantaire ontsteking. De mechanische duurzaamheid
van implantaatgedragen restauraties zal mede bepaald worden door de
kennis en ervaring van de behandelaar.

Conclusie:
Implanteren kan -zoals u ziet- voor de patiënt wanneer het mis gaat (zeer)
ernstige gevolgen hebben. Het advies onzerzijds blijft: zorg dat u goed bent
opgeleid voordat u aan implanteren begint, ga niet over één nacht ijs en
ken uw grenzen.
Wij adviseren u en uw patiënt graag over een veilig en duurzaam
implantologisch traject.
advertentie

Gordon van der Avoort heeft net met Accre Didact een e-learning programma en naslagwerk “Technische complicaties bij implantaat gedragen
constructies” uitgegeven, waar menig tandarts wat van kan opsteken.
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Nazorg:
Zonder nauwgezette nazorg kan er geen sprake zijn van het vervaardigen
van implantaatgedragen restauraties. Of het de tandeloze mond betreft of
een implantaat restauratie in de dentate mond maakt niet uit. Afhankelijk
van de aanwezige risicofactoren en het bereikte niveau van de zelfzorg zal
de frequentie en de omvang van nazorgafspraken moeten worden bepaald.
Gordon van der Avoort geeft hierover goede adviezen in zijn eerder genoemde boek.
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Nulmeting:
8-12 weken na het plaatsen van de suprastructuur dient een klinische
6-puntsmeting van de pockets rondom de implantaten plaats te vinden
aangevuld met een recht ingeschoten röntgenfoto. Wanneer deze gegevens aanwezig zijn is het mogelijk om toekomstige veranderingen in
pocketdiepte en botniveau juist te beoordelen.
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Restaureren met de
natuurlijke tand als leidraad
Tanden zijn zo divers en individueel als vingerafdrukken. Om de natuur
na te bootsenbij het vervangen van een ontbrekende tand, heeft u een
al even unieke, geïndividualiseerde, restauratieve oplossing
nodig.
Implants
Atlantis patiëntspecifieke oplossingen zijn ontworpen op basis van
de anatomische en klinische situatie van de patiënt. De Atlantis
oplossingen vormen een natuurlijke wortelgevormde overgangszone
tussen het implantaat en het coronale deel van de kroon, een
uitstekende basis voor een natuurlijke tandfunctie en uitstraling.
www.dentsplysirona.com
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Moeten we ons zorgen maken over mailen?
Hopelijk is het u opgevallen dat onderaan onze brieven in het rood staat:
Gebruikt u ZorgMail? Laat het ons graag weten op
donck@paro-denhaag.nl.
Wij kenden al lang de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar
vanaf 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. Deze wet is in 2016 in werking getreden, echter betrokken organisaties hebben twee jaar de tijd gekregen om zich aan de nieuwe
strengere digitale privacyregels te gaan houden. Er wordt in de AVG sterk
nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om te
kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden, de zogenaamde
“accountability”. Vanaf 25 mei 2018 volgen er op grond van de wet AVG
sancties voor behandelaars, die op onveilige wijze digitale gegevens van
patiënten uitwisselen, -tot hoge boetes aan toe.
Dit is de reden dat de Parodontologische Kliniek Den Haag heeft gekozen
om met ZorgMail te werken. Dit systeem gebruikt de wettelijk benodigde
“twee-staps authenticatie” om patiëntengegevens uit te wisselen met
collega’s. Ondanks aanbevelingen van de beroepsorganisaties ANT, KNMT,
NVM en ONT merken wij dat er nog weinig collega’s zijn, die hier gebruik
van maken. Het uitwisselen van digitale gegevens met ZorgMail is alleen
mogelijk als zowel de verzendende als de ontvangende praktijk daar gebruik van maakt.
Het belang voor onze gezamenlijke patiënten moge duidelijk zijn: geen vertraging in de informatie uitwisseling, geen extra kosten voor USB stickjes,
geen röntgenfoto’s die mogelijk onnodig opnieuw worden gemaakt, etc.
Wij hebben dus uw hulp nodig om aan onze wettelijke verplichtingen bij
het digitaal uitwisselen van patiëntengegevens te kunnen voldoen.
Heeft u inmiddels ook ZorgMail of een ander toepasselijk alternatief …..
laat het ons a.u.b. weten.

Beste collegae,
Wij danken u voor de verwijzingen in 2017
en vertrouwen op een fijne samenwerking in 2018.
Wij wensen u en uw medewerkers hele prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2018.
Namens het gehele team van de
Parodontologische Kliniek Den Haag

Wist u dat:
n

h
 et risico op verlies van gebitselementen bij personen met pockets van
5 mm of meer 7.7 keer hoger is dan bij pockets ≤ 3 mm. Zijn de pockets
6 mm dan stijgt het risico tot 11 keer hoger en bij ≥ 7 mm tot 64 keer
hoger dan wanneer de pockets minder of gelijk aan 3 mm zijn.
Tomasi en Wenström, editorial J. Clin. Periodontol. 2017.

n

obesitas geassocieerd is met verhoogde niveaus en proporties van
paropathogene bacteriën bij personen met chronische parodontitis.
Maciell et al. J. Clin. Periodontol. 2017.

n

ernstige gegeneraliseerde parodontitis bij 30- tot 45-jarigen blijkt
meestal te zijn begonnen tussen de 22 en 28 jaar.
Thorbert et al. J. Clin. Periodontol. 2017

n

Airflow en Perioflow de meest effectieve instrumenten zijn om implantaat
oppervlakken te reinigen bij peri-implantaire mucositis en peri-implantitis.
Proefschrift A. Louropoulou 2017.

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

