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Toepassing van Straumann® Emdogain
Het streven naar regeneratie van parodontale aanhechting die verloren is 
gegaan kan gezien worden als het ultieme doel van een parodontale behan-
deling. Vandaag de dag zijn er verschillende technieken en materialen die ten 
behoeve van weefselregeneratie gebruikt worden. Emdogain is daar één van. 
Het preparaat valt onder de stoffen die “biomodificatie” van het wortel-
oppervlak bewerkstelligen. Tijdens de ontwikkeling van het parodontale  
ligament worden matrixproteïnen (amelogeninen) aangemaakt. 
Deze proteïnen worden op het worteloppervlak afgezet en bevorderen de 
cementvorming en de aanleg van het parodontaal ligament. Deze glazuur-
matrixeiwitten zijn verwerkt in Emdogain. Emdogain wordt tijdens de  
chirurgische behandeling, na demineralisatie van het worteloppervlak met 
EDTA, aangebracht op of in het defect waar de regeneratie wordt beoogd. 
Van belang is de factoren die het succes van de behandeling beïnvloeden 
te onderkennen. Patiënt gerelateerde factoren die daarbij een rol spelen zijn 
o.a.: het niveau van de mondhygiëne, roken, de aanwezigheid van  
systemische aandoeningen, en stress.

Geachte lezer,

De Parodontologische Kliniek Den Haag bestaat 25 jaar. 
Wij zullen dit jubileum vieren met het thema “Van jong tot oud zonder 
bloedend tandvlees”. 
Dit zal blijken uit activiteiten die wij gedurende 2013 zullen organiseren. 
De kick-off is het geven van preventieve voorlichting over cariës en  
parodontitis aan schoolgaande kinderen. Een groot aantal van onze  
behandelaars in meerdere teams zijn hierbij betrokken. Meer activiteiten 
volgen. Op 27 september ‘s-middags zien wij u graag in Diligentia voor  
ons jubileum symposium. Zet alvast deze datum in uw agenda. 
Nadere informatie volgt in de Paro-Info van April. 
In de vier Paro-Info’s van 2013 vindt u elke keer een casus beschreven 
door één van onze parodontologen. Dit keer door Jacqueline Speelman.



Maar er zijn ook factoren die voor de voorspelbaarheid van de behandeling 
gerelateerd zijn aan het te behandelen defect: de diepte van het angulaire 
defect , de hoek tussen het worteloppervlak en de botwand, en het aantal 
resterende botwanden.

Het defect dient dieper dan 3 mm te zijn; hoe smaller het defect is en hoe 
meer wanden het heeft, des te meer voorspelbaar zal de toepassing van 
Emdogain zijn.

A= 1 wandig botdefect                    B= 2 wandig botdefect               C= 3 wandig botdefect

Clinical Periodontology and Implant Dentistry
Fifth edition; J. Lindhe and T. Karring

In vergelijkende onderzoeken blijkt de toepassing van Emdogain als rege-
neratie techniek even effectief te zijn als de toepassing van membranen 
bij “guided tissue regeneration (GTR)”. Wanneer beide technieken samen 
worden toegepast, wordt geen significante verbetering gezien ten opzichte 
van het gebruik van Emdogain zonder GTR. 



Patiënten casus
Intake consult (december 2009):
Een 65 jarige vrouw wordt verwezen voor parodontaal onderzoek en  
behandeling. Zij heeft een partiële prothese in de onderkaak waar zij van af 
zou willen. Haar tandarts heeft de mogelijkheid van implantaten besproken.  
Patiënte heeft geen klachten, afgezien van bloedend tandvlees. In het 
verleden is zij door een mondhygiënist behandeld. De medische anamnese 
wijst een voorstadium van osteoporose uit, maar medicatie is nog niet nodig. 

Parodontiumstatus intake:
Er is sprake van gegeneraliseerd verdiepte ontstoken pockets (4-10mm), 
furkatieproblemen, gingivarecessies, in een goed verzorgde dentitie; het 
niveau van de mondhygiëne is heel redelijk. 
De prognose van de 37 wordt als uiterst dubieus tot slecht ingeschat.

17-12-2009



Röntgenfoto’s intake: 
Er is 10-50% botverlies waarneembaar; bij de 37 is het botverlies tot nabij 
de apex voortgeschreden.

Voortgang behandeling:
December 2009: Initiële parodontale behandeling met bacteriologisch  
onderzoek. Op basis van de uitslag van het bacteriologisch onderzoek  
(Pg +++, Tf +++, Pm ++, Fn ++) wordt de initiële behandeling met  
Metronidazol ondersteund.

April 2010: herbeoordeling: 
Er is een aanzienlijke pocketreductie opgetreden bij het merendeel van de 
elementen. Het ontstekingsniveau (de bloedingsindex) is sterk afgenomen. 
Diepe restpockets (8 mm) zijn bij de 37 distaal blijven bestaan. Het niveau 
van de mondhygiëne is goed.

Bij de 37 is er sprake van een ernstige persisterende parodontitis; bij  
vitaliteitstest van het element is er een positieve reactie op koude.

17-12-2009



Gezien het belang van behoud van de 37 wordt voorgesteld om een flap-
operatie met toepassing van Emdogain uit te voeren. Regeneratie is gezien 
het 1 wandige botdefect in dit geval niet voorspelbaar.

November 2010: 
Flapoperatie 37 met toepassing van Emdogain. Er blijkt (zoals verwacht) 
een 1 wandig diep en breed botdefect aanwezig; het botverlies is tot aan 
de apex voortgeschreden. Patiënte wordt opnieuw geïnformeerd over de 
ernst van de situatie en het onvoorspelbare behandelresultaat.
Bij de postoperatieve controles blijkt de genezing probleemloos te verlopen.
Zij komt vervolgens 3- tot 4-maandelijks voor parodontale nazorg. 

Februari 2012: postoperatieve evaluatie en röntgenfoto regio 37.
De parodontiumstatus laat zien dat er een bijna gezond maar gereduceerd 
parodontium is bewerkstelligd. De diepte van de pockets bedraagt nu  
2-5 mm, het ontstekingsniveau is laag (< 10%).

21-04-2010



21-04-2010

17-12-2009 15-02-2012

Bij de 37 is sprake van verdere pocketreductie; röntgenologisch is aanzien-
lijk botherstel waarneembaar. Voorlopig is het behoud van een brugpijler 
met een uiterst dubieuze prognose mogelijk gebleken!

Het advies naar de patiënt toe is om de parodontale nazorg 4 maandelijks 
voort te zetten; over 1½ tot 2 jaar zal een volgende evaluatie plaats vinden.
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Vriendelijke groet,

Tine Vangsted, parodontoloog NVvP, implantoloog NVOI

John Raber, Jacqueline Speelman, Ilara Zerbo, parodontologen NVvP

 Wist u dat:

n     De Parodontologische Kliniek Den Haag in 2013 haar 25-jarig jubileum 
viert en daarbij een aantal activiteiten gaat ontplooien, waarover u nadere 
informatie zult ontvangen. Noteer alvast 27 september in uw agenda.

n     Behandeling van parodontitis overige gezondheidsklachten kan doen 
afnemen (promotie H. Susanto UMCG okt. 2012).

n     Patiënten met reumatoïde artritis vaker en ernstiger parodontitis  
blijken te hebben (W. Nesse).

n      De Parodontologische Kliniek Den Haag samen met het UMCG  
wetenschappelijk onderzoek doet naar de meest optimale peri-implantitis 
behandeling en daarvoor uw verwijzing van patiënten met  
peri-implantitis nodig heeft.

Wijziging classificatie van parodontale aandoeningen
In ons intakeverslag zult u onder “diagnose” een andere classificatie lezen dan  
u voorheen gewend was. Er is in Nederland gekozen voor het landelijk gebruik 
van één en dezelfde classificatie, te weten die van Prof. U. van der Velden. 
Deze wijkt af van de classificatie die in de internationale wetenschappelijke 
literatuur wordt gehanteerd. De belangrijkste verandering is dat een indeling 
in chronische- versus agressieve parodontitis is komen te vervallen. 
De classificatie van Prof. van der Velden is te vinden in het tekstboek  
“Parodontologie” van Prof. Beertsen e.a.


