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Geachte collega,
Wij willen deze Paro-info aanvangen met de allerbeste wensen voor 2011.
Uitslag verwijzers enquête
Vervolgens willen wij u hartelijk danken voor uw reacties op onze verwijzers
enquête van afgelopen oktober.
Van de 350 verstuurde enquêtes hebben wij van u 98 retour gekregen met
nuttige tips voor verdere verbetering van de kwaliteit van onze samenwerking rondom uw patiënten met parodontologische of implantologische
behandelingsbehoeften.
70 respondenten waren tandarts, 18 mondhygiënist, 10 waren overige verwijzers. Niet iedere vraag is door alle respondenten beantwoord; het aantal
antwoorden per vraag kan zodoende van 98 afwijken.
Algemeen
Van de 98 verwijzers zijn er 29 zeer tevreden, 58 zijn tevreden, 1 is niet
helemaal tevreden en 1 is ontevreden met de huidige samenwerking.
U geeft aan te vermoeden dat uw patiënten in omstreeks dezelfde mate
tevreden zijn met de behandeling.
Communicatie
U stelt prijs op onze verslaggeving en u blijft graag daarbij de parodontiumstatus ontvangen. 88 van u leest altijd onze intake verslagen, 3 doet dat
meestal wel.
De verslagen over de voortgang van behandeling leest u in bijna gelijke
mate. 2/3 van u geeft ons zonodig respons op het verslag per telefoon of
e-mail. 16 verwijzers bespreken het verslag met de patiënt en 14 laten het
verslag voor wat het is of gaat er anders mee om.
Eén van u geeft aan graag de kweekuitslagen te willen ontvangen.
Wijze van ontvangen van het verslag
44 van u ontvangt het verslag graag per post, 32 per e-mail en 17 hebben
geen voorkeur. Eén van u attendeert ons erop dat het versturen van medische gegevens zonder versleuteling bij wet verboden is.

Behandeling
Tevredenheid behandeling in algemene zin
39 van u zijn zeer tevreden, 54 tevreden, 1 is niet helemaal tevreden en 1 is
ontevreden.
Tevredenheid over het resultaat van behandeling
35 zijn zeer tevreden, 56 tevreden, en 2 zijn niet helemaal tevreden.
U vermoedt dat de patiënten in bijna gelijke mate tevreden zijn met het
resultaat: 13 zeer tevreden, 73 tevreden, 5 niet helemaal tevreden en
1 ontevreden.
Wat zijn naar uw schatting de eventuele negatieve gevoelens bij de
patiënten?
De kosten van de behandeling wekt volgens 53 van u vaak of regelmatig
negatieve gevoelens op.
Eenmalige opmerkingen
De reisafstand, de wijze van disclosing van plak, het minder goede persoonlijk contact met een bepaalde behandelaar, het soms volledig parodontaal
onderzoek bij een specifiek probleem, de luxe uitstraling van de praktijk,
moeite met de beslissing van de behandelaar.
Behandelingsduur
16 van u denken dat de patiënten regelmatig of vaak negatieve gevoelens
hebben over de behandelduur, terwijl 70 verwijzers menen dat dit slechts
soms of zelden voorkomt.
4 verwijzers menen dat onze benadering vaak of regelmatig negatieve
gevoelens opwekken, 74 menen dat dit soms of zelden voorkomt.
Moeite hebben met het bewerkstelligen van een goede mondhygiëne
Dit komt volgens 16 van u vaak of regelmatig voor, volgens 66 van u soms
of zelden.
De motivatie voor een goede zelfzorg schat u bijna gelijk in.
Esthetiek
Slechts 8 van u geven aan dat de patiënten moeite hebben met een verminderde esthetiek.

Pijnlijkheid van behandeling
18 van u geven aan dat pijnlijkheid van de behandeling vaak of regelmatig
een rol speelt, 66 denken dat dit soms of zelden het geval is.
Tandhalsgevoeligheid t.g.v. de behandeling
17 geven aan dat dit vaak of regelmatig een probleem is, 53 soms of zelden.
Meegestuurde röntgenfoto’s
74 van u zijn zeer tevreden of tevreden, 7 zijn niet helemaal tevreden of
ontevreden.
De ontevredenheid betreft de kwaliteit van de fosforplaatjes, meermalige
verzending en één verwijzer vindt de papieren printen onbetrouwbaar.
Gaat uw voorkeur uit naar een specifieke parodontoloog
22 van u hebben een specifieke voorkeur, 70 hebben dat niet.
U heeft daar uiteenlopende redenen voor waarbij kennis en wijze van
communicatie voor u de grootste rol spelen.
Opvang patiënten met acute parodontale problemen
83 van u zijn tevreden tot zeer tevreden met onze opvang, 3 zijn dat niet
helemaal.
Wie niet helemaal tevreden is vindt het moeilijk om een spoedafspraak te
maken of vindt ons onderzoek en behandeling te omvangrijk.
Stelt u onze Paro-info op prijs?
85 van u stellen de Paro-info op prijs, 7 lezen de Paro-info weinig of zelden.
Interesse in een verwijzersavond?
48 doen graag mee, 34 doen mogelijk mee en 11 hebben geen interesse.
Onderwerpen die uw interesse hebben
Interactie parodontologie-implantologie, peri-implantitis, nieuwste ontwikkelingen op het gebied van parodontale handelingen, opstellen behandelingsplan, beweegredenen voor behandelkeuze en hoe dit te communiceren

naar de patiënt, furcatieproblemen, kroonverlenging, paro-endoproblemen,
hoe jeugdige patiënten met juveniele/prebuberale parodontitis te motiveren
voor een goede mondhygiëne, medisch gecompromitteerde patiënten en
behandeling daarvan, casuspresentatie en casusbespreking.
Uitnodiging verwijzersavond 23 maart
Wij zullen ons ervoor inspannen om waar mogelijk u tegemoet te komen
in uw wensen en opmerkingen over onze samenwerking. Graag nodigen
wij u dan ook uit voor een verwijzersavond op Woensdag 23 maart om
19.30 uur met de titel “Na zorg komt nazorg; patiënt, tandarts,
parodontoloog en mondhygiënist samen één team”. U kunt zich hiervoor
per mail aanmelden voor 28 februari a.s. op het volgende emailadres:
Donck@paro-denhaag.nl
Tevens treft u hieronder aan een stuk voorlichting over het door u meest
gevraagde onderwerp, namelijk peri-implantaire infecties.

Peri-implantaire infecties,- een zwaar onderschat
probleem
Inleiding
In toenemende mate ontvangt de Parodontologische Kliniek Den Haag
patiënten verwezen met peri-implantaire infecties. Niet zelden is er sprake
van implantaten geplaatst in dentities met enige mate van of zelfs ernstig
gevorderde parodontitis. Meestal is er sprake van een plakscore ver boven
de optimale 10% en een ontoereikende kennis van een goede dagelijkse
zelfzorg van de dentitie en de extra hygiënemaatregelen die rondom de
implantaten noodzakelijk is. Bij navraag is de patiënt zich VAAK niet bewust
van de samenhang tussen parodontitis/roken/plakaccumulatie en het risico
op peri-implantitis en de gevolgen daarvan.
Zelden heeft er bij deze patiënten voorafgaande aan het implanteren
een screening van deze risicofactoren plaatsgevonden. Laat staan een
intensieve begeleiding van de mondhygiëne, afdoende parodontale
behandeling en nazorg, en peri-implantaire instructie en nazorg.

In sommige gevallen is er sprake van een onjuiste locatie van het (de)
implantaat(en) in de processus alveolaris, overbelasting of een onvolledige
inheling. Wij zien regelmatig plakretentie door gebrekkige aansluiting van
abutment op de implantaatschroef, achtergebleven cementresten na het
plaatsen van de suprastructuur en suprastructuren met een vormgeving die
plakcontrole langs de implantaathalzen onmogelijk maakt.
Wij maken ons grote zorgen om deze ontwikkeling en willen ons sterk
maken voor een aantal aanbevelingen zodat u uw eigen patiënten in het
vervolg optimaal kunt begeleiden en zo veel mogelijk kunt beschermen
tegen peri-implantitis en de gevolgen daarvan. Wij zullen ons in deze tekst
beperken tot de infectieuze ontstekingen; de locatie en overbelasting van
implantaten worden buiten beschouwing gelaten.
Onze aanbevelingen zijn opgesteld op basis van de wetenschappelijke
kennis gepubliceerd o.a. in een aantal artikelen in de Journal of Clinical
Periodontology juli 2008, geschreven door meerdere vooraanstaande
auteurs zoals J. Lindhe en J. Meyle, én een recent artikel van prof dr. Arie
Jan van Winkelhoff , NTvT oktober 2010. Deze artikelen zijn gestoeld op
de consensus bereikt over diagnostiek, preventie en behandeling van
peri-implantitis binnen de Europese Vereniging voor Parodontologie (EFP).
Daarnaast putten wij uit onze eigen meer dan 20 jaar praktische ervaring
als zorgverleners in de parodontologie en implantologie.
Definitie, symptomen en prevalentie van peri-implantaire
mucositis en peri-implantitis
Een peri-implantaire infectie wordt in de literatuur gedefinieerd als een ontstekingsproces in de weefsels rondom een implantaat. Er wordt een onderscheid gemaakt in peri-implantaire mucositis en peri-implantitis.
Peri-implantaire mucositis is gedefinieerd als een ontsteking in de mucosa
rondom een implantaat zonder botverlies. Er is sprake van bloeding en
mogelijk pusafvloed bij sonderen, roodheid en zwelling in wisselende mate.
Peri-implantaire mucositis komt voor in 80% van de met implantaten
behandelde patiënten en bij 50% van de geplaatste implantaten.
(Roos-Jansaker et al, 2006)
Peri-implantitis is gedefinieerd als een ontsteking rondom een implantaat

met botverlies. Naast de hierbovengenoemde symptomen van ontsteking
in de mucosa is er een toename in de pocketdiepte van 5 mm of meer en is
er sprake van marginaal botverlies. In de gerefereerde onderzoeken bleek
na 8 jaar de prevalentie van peri-implantitis 28-56% van de patiënten te
betreffen en 12-43% van de geplaatste implantaten.
(Karoussis et al 2004: Fransson et al, 2005: Roos-Jjanzaker et al, 2006)
Peri-implantitis is zodoende niet alleen in Nederland een schrikbarend
onderschatte complicatie bij gebruik van implantaten in de restauratieve
tandheelkunde. Dit noopt tot zeer prudent omgaan met deze indicatie,
met de patiënt informatie en met de begeleiding voor en na het plaatsen
van de implantaten.
Etiologie
In de literatuur is ruim bewijs geleverd dat bacteriën de grootste rol spelen
in peri-implantaire infecties. Pontoriero herhaalde het klassieke experimentele gingivitis onderzoek van Harald Löe (1964) in patiënten met een
gezonde peri-implantaire mucosa en een optimale zelfzorg. Gedurende
3 weken werd iedere vorm van plakverwijdering gestaakt. Ten gevolge
van plakaccumulatie namen bloeding en pocketdieptes toe. Dit gebeurde
op vergelijkbare wijze bij zowel de implantaten als bij de natuurlijke gebitselementen. Aan de succespercentages van implantaten op langere termijn
kan men zien dat het niveau van de mondhygiëne daarop van invloed is,
en dat peri-implantitis bacterieel van oorsprong is. Bij patiënten met een
ontoereikende mondhygiëne wordt op langere termijn meer botresorptie
waargenomen dan bij die met een goede mondhygiëne.
Een ander gegeven die de bacteriële etiologie van peri-implantaire infecties onderschrijft, is het feit dat er duidelijke kwantitatieve en kwalitatieve
verschillen zijn tussen de microflora van gezonde- en die van geïnfecteerde
peri-implantaire weefsels. Bij implantaten omringd door een gezonde
mucosa bestaat de plak voornamelijk uit gram positieve coccen. Indien er
sprake is van peri-implantitis vindt men in de pockets veelal grote hoeveelheden gram negatieve anaërobe bacteriën. Paropathogene bacteriën zoals
de Aa, Pg, Tf, Pi, Pm, en Fn zijn aangetroffen in peri-implantitis lesies bij
partieel edentate patiënten. Dit is dezelfde soort bacteriesamenstelling die

wij bij parodontitis patiënten aantreffen. Het is aangetoond dat paropathogene bacteriën vanuit de aanwezige restdentitie de implantaten in
de eerste weken na plaatsing kolonialiseren. Proliferatie van deze pathogenen veroorzaakt een ontstekingsreactie en kan peri-implantitis tot gevolg
hebben. In een 5 jaar follow-up studie stelde Jan Wenström vast dat een
botverlies van gemiddeld meer dan 2 mm werd aangetroffen bij 64% van
de patiënten met parodontitis, terwijl dit bij 24% van de niet-parodontitis
patiënten het geval was.
Dit benadrukt het belang van het bewerkstelligen van een gezond parodontium alvorens bij partieel edentate patiënten tot implanteren over te gaan.
Pathogenese
Vanwege de anatomische verschillen in de opbouw van de parodontale en
de peri-implantaire weefsels verlopen deze infecties verschillend ten nadele van het implantaat. Een peri-implantaire infectie verspreidt zich snel
rondom het implantaat en geeft wijd komvormig botverlies. Bacteriën en
ontstekingsinfiltraat zijn te vinden in het omringende bot wat een snelle
afbraak ten gevolg heeft.
In het parodontium beperkt de ontsteking zich veelal tot een deel van de
omtrek van de radix en het infiltraat is steeds gescheiden van het bot met
een zone van 1 mm intacte bindweefselaanhechting.
Risicofactoren
Uit de literatuur blijken drie risicofactoren consistent naar voren te komen.
Deze zijn:
1 Ontoereikende zelfzorg
2 Voorgeschiedenis van parodontitis/actieve parodontitis
3 Roken
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat diabetes mellitus, immuundeficiënties en
alcohol het risico op peri-implantitis vergroten.
Er zijn tegenstrijdige resultaten met betrekking tot de invloed van genetische
factoren. In meerdere onderzoeken blijkt het implantaatoppervlak invloed
te hebben op de mate van botverlies in peri-implantitis.

Uit ons eigen bestand van verwezen patiënten met peri-implantaire
infecties blijken plakretentiefaktoren zoals achtergebleven cementresten,
ontoereikende aansluiting tussen kroon, abutment en implantaat en een
vormgeving van de suprastuctuur die geen plakverwijdering toelaat regelmatig een rol te spelen.
Preventieve maatregelen voorafgaande aan het implanteren
Pre-implantologische screening op risicofactoren voor peri-implantaire
infecties dient plaats te vinden voorafgaand aan het plaatsen van implantaten. Roken, historie van parodontitis, actieve parodontitis en een plakscore boven 10% nopen tot actie om de patiënt bewust te maken van het
verhoogde risico en om de noodzakelijke maatregelen in te zetten om deze
risicofactoren te elimineren of zo veel mogelijk te beperken. Bij diabetes,
ernstige immuunafwijkingen en bij overmatig alcoholverbruik is dit eveneens het geval. Mondhygiëne instructie en begeleiding wordt gegeven aan
de partieel edentate patiënt om de zelfzorg op een hoog peil te brengen
voorafgaande aan de implantologische behandeling. Wij streven naar een
plak- en bloedingsindex van maximaal 10%.
Is er sprake van parodontitis dan dient deze eveneens voorafgaand aan
de implantologische behandeling te worden behandeld. Rokers worden
grondig geïnformeerd over het vergrote risico op peri-implantitis en verlies
van implantaten en wij adviseren dringend volledig te stoppen met roken
minimaal 3 maanden voorafgaande aan het plaatsen van implantaten.
Alcoholconsumptie dient te worden gematigd.
Diabetes moet onder controle zijn. De diabeet dient op de hoogte te zijn
van zijn/haar glucosewaarde en deze door de juiste voeding, medicatie en
levensstijl in acht nemen.
Wanneer de risicofactoren onbeheersbaar blijken te zijn is het afzien van
implantaat gedragen restauraties wenselijk.
Preventie van peri-implantaire infecties
Plakaccumulatie treedt op zodra delen van het implantaat en het abutment
zich supramucosaal bevinden.
In de eerste twee weken na het plaatsen van een één fase implantaat

of een healingabutment dient 2 maal daags gespoeld te worden met
chloorhexidine. Nadien gaat de patiënt onder begeleiding met de mechanische plakverwijdering van start. Tandenborstel en een keuze uit gaas, veters,
ragers en superfloss worden individueel toegepast. Zolang de healingabutments
aanwezig zijn mag niet met een elektrische borstel worden gepoetst om te
voorkomen dat de healingabutments worden losgetrild, met het risico op beschadiging van de interne schroefdraad. Ondersteuning met chloorhexidine
spoeling of gel wordt in voorkomende gevallen voortgezet.
Als de suprastructuur is geplaatst wordt direct daaropvolgend een afspraak
gemaakt voor het aanpassen en oefenen van de juiste mondhygiënetechniek rondom de implantaten. Vervolgens gaat de patiënt de nazorgfase in.
Aanvankelijk betekent dit een 3 maandelijkse controle van plak, bloeding
en sondeerdiepte en waar nodig het bijsturen van de mondhygiëne. Tevens
vindt mechanische verwijdering van eventuele supra- en/of subgingivale
plak en tandsteen plaats. In voorkomende gevallen wordt roken en overmatig alcohol gebruik stellig ontmoedigd.
Diagnostiek
Wij hanteren bij de peri-implantaire diagnostiek- in overeenstemming met
de aanbevelingen van de EFP-diagnostische middelen en parameters
vergelijkbaar met die van het parodontaal onderzoek. Het sonderen van
de peri-implantaire weefsels wordt in de literatuur gezien als de enige juiste
wijze om infectie rond implantaten vroegtijdig te signaleren.
1 Periodiek sonderen rondom de implantaten heeft de eerste prioriteit.
Pocketdiepte, bloeding en pus na sonderen, recessies en hyperplasieën
worden jaarlijks vastgelegd.
2 Bij het vaststellen van een peri-implantaire ontsteking met toenemende
pocketdiepte is röntgendiagnostiek wenselijk om botverlies te kunnen vaststellen.
3 Bij het vaststellen van een peri-implantaire infectie is het wenselijk om de
restdentitie te screenen op parodontitis.
4 Parodontaal onderzoek en behandeling dient te worden uitgevoerd bij een
DPSI score ≥ 3.
5 Microbiologisch onderzoek wordt ingezet indien er sprake is van periimplantitis en/of ernstige parodontitis.

Baseline evaluatie
Om te kunnen vergelijken met de uitgangssituatie is het wenselijk te beschikken over baseline metingen en een baseline röntgenfoto van het (de)
implantaat(-en) en de natuurlijke dentitie. Het juiste moment waarop deze
metingen dienen plaats te vinden is nog niet geheel duidelijk. De aanbevelingen variëren tussen het moment van het plaatsen van het abutment tot
2-3 maanden na het plaatsen van de suprastructuur. Wij doen de baseline
evaluatie 3 maanden na het plaatsen van de suprastructuur. Dan heeft de
initiële adaptatie van de mucosa grotendeels plaats gevonden. De biologische remodelling van het marginale bot rond het implantaat (0,9-1,6 mm)
vindt plaats in het eerste jaar na plaatsing van het abutment. In de daaropvolgende jaren wordt bij implantaten een jaarlijks botverlies van
0,02 – 0,15 mm gezien.
Behandeling van peri-implantaire infecties
De behandeling van peri-implantaire infecties richt zich evenals de parodontale behandeling op het reduceren van de biofilm op het implantaat en de
suprastructuur. Het veelal schroefvormige en ruwe implantaatoppervlak
maakt deze behandeling extra gecompliceerd ten opzichte van de parodontale behandeling.
Gelijktijdig met de peri-implantaire infectie dient eventuele parodontitis te
worden aangepakt.
De patient dient zeer goed te worden begeleid in alle handelingen die thuis
dagelijks noodzakelijk zijn om de opgebouwde plak steeds volledig te verwijderen.
De professionele behandeling van een peri-implantaire infectie bestaat uit
een supra- en subgingivale mechanische reiniging gecombineerd met een
antibioticum wanneer de uitslag van een bacteriologisch onderzoek daar
aanleiding toe geeft.
Bij peri-implantitis is een daarop volgende chirurgische aanpak noodzakelijk
om de bacteriën op het implantaatoppervlak ten hoogte van het botdefect
afdoende te verwijderen. Het desinfecteren van het schroefoppervlak is een
noodzakelijk onderdeel van deze behandeling en dat blijkt in de praktijk niet
altijd te lukken.

Tord Berglundh verwoordde dit in zijn lezing “Supportive Therapy”
tijdens het NVvP najaarscongres en gaf aan dat deze “man-made
disease” aanzienlijk agressiever en moeilijker behandelbaar is dan de
“natural disorder”parodontitis.
Nazorg
Heeft peri-implantitis zich eenmaal voorgedaan, dan dient er na de behandeling een nauwgezette nazorg plaats te vinden. Gelijk aan de patiënt
met behandelde ernstige parodontitis is 3- maandelijkse nazorg wenselijk.
Pocketmeting met het vaststellen van eventuele bloeding en pus dient bij
elke behandeling plaats te vinden. X-foto’s zijn wenselijk indien de metingen daar aanleiding toe geven.
De plak wordt bij elke zitting gescoord en waar nodig dient aanvullende
begeleiding van de zelfzorg zowel ten plaatse van de implantaten als in
de natuurlijke dentitie plaats te vinden. Professionele reiniging sluit de
behandeling af.
Ten slotte
Wij merken dat het vooral ontbreekt aan heldere communicatie over de
regie van de verantwoordelijkheden onder de betrokken zorgverleners
in de pre- en post-implantaire zorg. En zodoende gaat het te vaak fout
met de peri-implantaire gezondheid.
Wij stellen dat de pre- en post-implantaire zorg vooraf georganiseerd
moet zijn en aan de patiënt inzichtelijk moet worden gemaakt voordat
er sprake kan zijn van het plaatsen van implantaat gedragen restauraties
en sluiten ons daarbij aan bij de EFP en het gezegde “Voorkomen is beter
dan genezen”.
Vriendelijke groet,
Tine Vangsted, parodontoloog NVvP, implantoloog NVOI
John Raber, Jacqueline Speelman, Sokratis Katsamakis, Ilara Zerbo, parodontologen NVvP
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