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Doet u ook mee!



Geachte collega,

Allereerst namens het gehele team de beste wensen voor 2010.   
We verheugen ons erop om het komend jaar wederom met u samen te 
werken. In deze Paro-info willen wij u graag nader voorstellen aan  
Ilara Zerbo, MSc Parodontoloog . Zij heeft zich in navolging van haar stage 
aangesloten bij onze praktijk. Ilara Zerbo werkt hier maandag en dinsdag. 
Verder brengen wij u graag op de hoogte van de nieuwste informatie  
vernomen tijdens het AAP congres in Boston september 2009. 

Uitnodiging verwijzersavond
Ons behandelteam hecht grote waarde aan de feedback van patiënten en 
verwijzers. Wij zullen om die reden patiënten besprekingen gaan organise-
ren bij ons in de kliniek. Bij deze besprekingen is iedere verwijzer welkom 
om vragen voor te leggen die betrekking hebben op de door hem/haar 
verwezen of te verwijzen patiënten. Wij zullen de patiënten besprekingen 
beginnen met een korte voordracht door één van onze parodontologen. 
Indien u ten aanzien van de voordracht specifieke wensen of ideeën heeft 
dan vernemen wij die graag. De bedoeling is er een interactieve avond van 
te maken; uw (actieve) deelname stellen wij zeer op prijs!
De voorgestelde datum voor de eerste bespreking is op dinsdag 9 februari 
om 18.00 uur. Reacties in de zin van zowel aanmeldingen als vraagstellingen 
zijn welkom op: info@paro-denhaag.nl

Ilara Zerbo, geslaagd als MSc Parodontoloog
In onze Paro-Info van juni 2008 hebben wij Ilara Zerbo bij u geïntroduceerd. 
Zij heeft haar opleiding inmiddels afgerond en we zijn verheugd u te kunnen 
mededelen dat zij ervoor heeft gekozen om twee dagen per week bij ons 
werkzaam te blijven. Wij willen Ilara verder aan u voorstellen.
Ilara Zerbo is geboren in Brazilie en is als kind naar Europa verhuisd met 
haar familie. Zij heeft in 1996 in Londen haar opleiding als tandarts afgerond. 
Vervolgens heeft de liefde haar naar Nederland gebracht. Na haar promotie  
onderzoek is zij in mei 2004 gepromoveerd op Histology of Bone  
Regeneration in the Human Maxilla: Augmentation by Monocortical  



Bone Blocks or ß-Tricalcium Phosphate Particles. Van het proefschrift zijn 
vier artikelen gepubliceerd. De referenties hiervoor kunt u terugvinden op 
onze website. 
Naast de parodontologie heeft implantologie haar interesse. De combinatie 
van chirurgie en kroon- en brugwerk fascineert haar. Echter haar filosofie is 
dat implantologie en parodontologie bij elkaar horen. Een gezond parodon-
tium is de basis voor een goede implantologische voorziening. Zij heeft bij 
Dr. G. De Lange diverse implantologische voorzieningen gemaakt en hoopt 
ook hier in Den Haag een clientèle op te bouwen. Zij zal de komende tijd 
haar implantologische vaardigheden in samenwerking met Tine Vangsted, 
implantoloog NVOI, gaan uitbreiden. 
Naast haar vakkundige interesses brengt zij haar vrije tijd graag door met 
reizen en het samen zijn met vrienden. Zij hoopt spoedig kennis te maken 
met u tijdens een van de bijeenkomsten voor verwijzers in de praktijk.

Verslag van bezoek aan het congres van de 
American Academy of Periodontology in Boston
Van 12 tot 15 september 2009 vond in Boston voor de 95ste keer het jaar-
lijkse congres van de American Academy of Periodontology (AAP) plaats. 
Dit is de grootste conventie op het gebied van de parodontologie met 
duizenden Amerikaanse en internationale deelnemers. De voordrachten 
omvatten een breed terrein en brengen nieuwe wetenschappelijke ontwik-
kelingen naar de parodontoloog, werkzaam in de patiëntenzorg. Simultaan 
worden in soms wel 8 zalen voordrachten en workshops gegeven; het is 
dus zaak van te voren een plan te trekken. Dit is niet altijd eenvoudig! 

De kernboodschap van een groot aantal voordrachten was dat allereerst 
getracht moet worden bij parodontitis ook diepe angulaire botdefecten 
conventioneel volgens het paroprotocol te behandelen.
Er zijn vele onderzoeken die aantonen dat botregeneratie mogelijk is met  
de materialen (o.a. Emdogain) die wij tot onze beschikking hebben.  
William Giannobile toonde in een studie aan dat behandeling met Emdogain 
alleen, in vergelijking met Emdogain gecombineerd met autoloog bot na  
12 maanden geen verschil liet zien. Echter Emdogain gecombineerd met  



Bio Oss gaf wel een beter resultaat dan Emdogain alleen. Er lopen ook 
diverse studies naar het gebruik van groeifactoren zoals platelet-derived 
growth factor (PDGF). Anton Sculean liet resultaten zien waaruit bleek dat 
er meer botregeneratie optreedt en de pocketdiepte meer afneemt na het 
toedienen van PDGF. 
Pas als een element niet te behouden is dient implantologie te worden 
overwogen. Het wordt steeds duidelijker dat peri-implantitis een probleem 
vormt. Ook kan het moeilijk zijn om tot een esthetisch acceptabel resultaat 
te komen. Dit onder andere als het om een diasteem van 2 elementen gaat 
of als er veel botverlies is. In tegenstelling tot voorgaande jaren waar soms 
wel heel gemakkelijk werd omgegaan met het extraheren van gebitsele-
menten, is nu de teneur “probeer eerst te behouden voordat implantologie 
wordt overwogen”. Het overall succes percentage van implantologie bij 
parodontitis patiënten is 80%; bij patiënten die geen parodontitis hebben 
of hebben gehad 97%!

Een ander belangrijk thema was de invloed van parodontitis op de algemene 
gezondheid. Het was al langer bekend, onder andere uit Nederlands onder-
zoek uit de groep van Bruno Loos, dat bij parodontitis een ontstekingsreactie 
optreedt in het perifere bloed. Deze reactie leidt tot een verhoging een 
aantal ontstekingsmarkers zoals het C-Reactive Protein (CRP), een acuut 
fase eiwit dat in de lever wordt gevormd als reactie op ontsteking.  
De hoogte van de CRP waarde neemt toe naarmate de parodontale  
ontsteking ernstiger is en neemt af na behandeling van parodontitis.
Ook een groot aantal andere chronische aandoeningen zoals diabetes  
mellitus, arteriosclerose, reumatoïde artritis en artrose, astma, obesitas,  
osteoporose, de ziekte van Alzheimer en verschillende oncologische  
processen zijn geassocieerd met een verhoogd CRP.
Van sommige aandoeningen is deze associatie al lang bekend, maar bij de 
ziekte van Alzheimer (Tan et al 2007) en darmkanker is dit pas kortgeleden 
duidelijk geworden.
Omgekeerd vonden Tan et al dat patiënten die ogenschijnlijk gezond zijn 
maar een chronisch verhoogd CRP hebben een 2 tot 3 keer groter risico  
op de ziekte van Alzheimer hebben.



Ridker et al (2005) toonden aan dat patiënten met een hoog LDL choles-
terol (≥ 70mg/dl) en tevens een te hoog CRP (≥ 2mg/l) de grootste kans 
hebben op een hartinfarct. Alleen Bij een te hoog cholesterol, of een te 
hoog CRP alleen is het risico op een hartinfarct geringer, maar nog altijd 
aanzienlijk hoger dan wanneer beide laag zijn. 
Het CRP niveau wordt dus indien men meerdere aandoeningen - waaronder  
parodontitis- heeft cumulatief hoger. Verder zijn er zijn genetische en 
omgevingsfactoren die de hoogte van het CRP niveau beïnvloeden zoals 
etnische achtergrond (bijvoorbeeld Aziaten hebben een lager CRP dan  
Europeanen), geslacht (vrouwen hebben een hoger CPR dan mannen), 
rokers hebben hogere CRP waarden dan niet-rokers en teveel lichaamsvet 
rond de buik leidt tot een verhoogd CRP.
Dieetfactoren kunnen ook een invloed hebben op het niveau van CRP. 
Grote hoeveelheden koolhydraten geven een verhoging, maar minder dan 
verzadigde vetten. Onverzadigde vetzuren daarentegen, zoals Omega 3 
verlagen het CRP. Ook antioxidanten zouden het CRP verlagen, hoewel er 
ook andere onderzoeken zijn die deze positieve werking niet bevestigen.
Samenvattend kan gezegd worden dat een langdurig verhoogde CRP 
waarde moet worden vermeden om het risico op aandoeningen zoals hart- 
en vaatziekten en de ziekte van Alzheimer te verminderen. Het is dan ook 
van belang chronische ontstekingsprocessen, zoals parodontitis te voor-
komen of te behandelen zodat dat deze niet cumulatief bijdragen aan een 
verhoogde CRP waarde.

Nog een aandachtsgebied was de invloed van osteoporose op het  
parodontium en de behandeling met bisfosfonaten. Joan Otomo-Corgel en 
Maria E. Ryan bespraken deze onderwerpen.
Osteoporose komt bij 53% van de vrouwen en 21% van de mannen boven 
de 50 jaar voor. 
Osteoporose wordt gemeten met de T score. Metingen van de botdichtheid 
bij jonge gezonde vrouwen van rond de 20 jaar hebben de normaalwaarde 
van deze score bepaald. De T score is dan > 1. Indien de score tussen de 
-1 en -2,5 is spreekt men van osteopenie en indien de score < -2,5 is van 
osteoporose. 



Bij patiënten met osteopenie is geen actieve behandeling geïndiceerd en  
de botafbraak is lang niet altijd progressief, zodat osteoporose ontstaat. 
Wel wordt aanbevolen extra calcium te nemen en vitamine D3. 
Patiënten die maagzuurremmers gebruiken moeten veel hogere doses 
gebruiken omdat calcium en vitamine D3 slechter worden opgenomen door 
de verlaging van de zuurgraad in de maag. De aangeraden minimale hoe-
veelheden calcium bedragen voor teenagers 1200-1500 mg per dag, voor 
vrouwen voor de menopauze 100 mg en daarna 1200 mg. De vitamine D3 
intake moet tussen de 1000 iu en 2000 iu zijn. 
Door hormonale veranderingen na de menopauze worden minder oestro-
genen geproduceerd hetgeen tot een toename van botresorptie kan leiden. 
Vrouwen die vroeg in de post-menopauze komen hebben meer kans op 
osteoporose.
Uit onderzoek is gebleken dat osteoporose geassocieerd is met parodontitis 
en verlies van gebitselementen bij vrouwen na de menopause. Het gaat 
echter te ver te stellen dat osteoporose kan leiden tot parodontitis.
De laatste 20 jaar zijn veelvuldig bisfosfonaten (bijvoorbeeld Fosamax) 
gebruikt bij de preventie en behandeling van osteoporose. Deze worden in 
principe oraal gebruikt. Bij osteoporose ontstaan microfracturen in het bot 
en daar grijpen bisfosfonaten op aan door zich daar te hechten. Bisfosfona-
ten hebben een zeer lange halfwaardetijd. Sinds een aantal jaren is duidelijk 
geworden dat bisfosfonaten aanleiding kunnen geven tot osteonecrose van 
kaakbot. Op dit moment is er nog geen duidelijk inzicht in de ontstaans-
wijze en de prevalentie van deze moeilijk behandelbare aandoening. Wel 
staat vast dat bisfosfonaattoxiciteit zowel dosis- als tijdsafhankelijk is. Het 
probleem kan spontaan optreden of “getriggerd” worden door parodontale 
of andere infecties of invasieve tandheelkundige ingrepen. Door Marx zijn 
in 2007 richtlijnen gegeven voor tandheelkundige behandeling.  
Tot 3 jaar gebruik van bisfosfonaten bij osteoporose kunnen behandelingen 
zoals extracties en parodontale chirurgie veilig worden uitgevoerd. Indien 
bisfosfonaten langer dan 3 jaar worden gebruikt is overleg met de behan-
delend arts noodzakelijk met de vraag of de medicatie 3 maanden gestopt 
mag worden. Na 5 jaar gebruik kan beter niet meer worden geïmplanteerd. 
Mede in verband met de bovenstaande problemen wordt gezocht naar 



alternatieve middelen voor de preventie en de behandeling  
osteoporose. Bisfosfonaten worden ook toegediend bij patiënten 
met bepaalde vormen van kanker (zoals bijvoorbeeld bij de ziekte 
van Kahler en in het skelet gemetastaseerde borst- en prostaat-
kanker). Het gaat dan om potente vormen van bisfosfonaten, die 
meestal intraveneus worden toegediend (bijvoorbeeld Aredia en 
Zometa). Bij deze patiënten is het risico op kaaknecrose groter 

dan bij patiënten die bisfosfonaten krijgen vanwege osteoporose. Geadviseerd 
wordt deze patiënten voor de toediening te screenen op ontstekingshaarden 
en gebitselementen met een slechte prognose te extraheren. Na de toedie-
ning van bisfosfonaten is het zaak de mond zo gezond mogelijk te houden 
en invasieve tandheelkundige ingrepen zoveel mogelijk te vermijden. 
Het waren 3 intensieve maar leerzame dagen in de plezierige stad Boston!

Implantologie nieuws
Na 20 jaar implantologische behandelingen te hebben uitgevoerd heeft 
Tine Vangsted er voor gekozen zich te laten erkennen door de NVOI.  
De procedure daartoe heeft inmiddels met goed gevolg plaatsgevonden. 
Tandarts Jan de Kock van Leeuwen is al deze jaren onze vaste teamprothe-
tist geweest voor grotere of kleinere implantaat gedragen restauraties.  
Op uitdrukkelijk verzoek van de verwijzer kan onze team-prothetist  
eveneens behulpzaam zijn met een algehele rehabilitatie.
Pauline Meewisse is voor deze behandelingen onze klinische coördinator  
en aanspreekpunt voor onze implantologie patiënten. Ons speerpunt in 
de implantologie is vaste prothetiek op één of meerdere implantaten met 
bot- en bindweefsel augmentatie. Vanzelfsprekend bieden wij nauwgezette 
nazorg voor die patiënten waarbij wij implantaat gedragen restauraties  
hebben geplaatst. 
De Parodontologische Kliniek ontvangt steeds meer patiënten verwezen 
met peri-implantitis. Voor de behandeling daarvan bestaat nog geen weten-
schappelijk beproefde methode. Wij hebben over de jaren heen wel een 
protocol ontwikkeld waarbij gestreefd wordt naar behoud van implantaten 
door bestrijding van de infectie met een protocol dat enige gelijkenis heeft 
met het paroprotocol.



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

 Wist u dat:

n     9 april 2010 een cursus bij ons in de praktijk gaat plaatsvinden. 
”Straumann Emdogain regeneratietechniek werkt als ….. “ Er via  
Straumann nog inschrijfmogelijkheden zijn. 

n      Uw patiënten kunnen op dit moment bij ons binnen 2 weken terecht 
voor een eerste consult.

n      De parodontologen tijd beschikbaar stellen voor telefonisch of persoonlijk 
overleg met de verwijzer over verwezen of te verwijzen patiënten. 

Vriendelijke groet,

Tine Vangsted, John Raber, Jacqueline Speelman,Sokratis Katsamakis, Ilara Zerbo


