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Geachte lezer,

Voor u ligt de eerste Paro-info van 2017. Het team van de Parodontologische 
Kliniek wenst u allen een voorspoedig en gezond 2017 toe.

In deze Paro-info treft u aan een uitnodiging om de lezing van onze  
collega tandarts-endodontoloog NVvE, Karim Idzahi uit Voorhout bij te 
wonen. In samenwerking met u als verwijzer en met andere gespecialiseerde 
tandartsen trachten wij uw patiënten optimaal van dienst te zijn.
Al in een eerdere Paro-info (september 2016) hebben wij u verslag gedaan 
van een geslaagde gecombineerde behandeling bij een patiënt met parodontale 
en endodontische problemen, waarbij duidelijk werd dat deze twee vakge-
bieden binnen de tandheelkunde geregeld een wisselwerking met elkaar 
hebben.

Tevens in deze Paro-info aandacht voor preventieve maatregelen tegen  
cariës bij jong en oud. Specifiek de preventieve aanpak bij wortelcariës op 
blote tandhalzen bij patiënten die onder parodontale behandeling bij ons 
zijn.

Lezing van Karim Idzahi: 
“Je vermoedt een breuk, -wat nu?”

De lezing zal worden gehouden op dinsdagavond 21 februari 2017 in de 
Parodontologische Kliniek Den Haag, Koninginnegracht 56, 2514 AE Den Haag.

Gezien de inhoud van de lezing staat deze open voor uitsluitend collega 
tandartsen.

Het stellen van een diagnose en het geven van een prognose zijn soms  
lastige onderdelen van de endodontische tandheelkunde. Het is belangrijk 
om als zorgverlener een patiënt goed te informeren en hem/haar te helpen 
een goede behandelkeuze te maken. 



De behandelkeuze baseren wij vaak op onze prognose. Wanneer wij een 
breuk vermoeden en moeten beslissen over het wel of niet uitvoeren van 
een wortelkanaalbehandeling staan we vaak voor een lastige beslissing. 
Het is natuurlijk geen verrassing dat de keuze tussen een wortelkanaal- 
behandeling of extractie niet eenvoudig is. 
Als een element verloren gaat dan is tegenwoordig een implantaat een 
veelvuldig toegepaste behandeling.

In deze lezing zal een aantal variabelen behandeld worden, welke van 
belang zijn of meegenomen moeten worden in de overweging of we gaan 
behandelen of toch overgaan tot extractie.
Er zijn een aantal belangrijke symptomen die ons doen vermoeden dat een 
breuk aanwezig zou kunnen zijn. Maar gaan deze altijd op? 

Tot slot is er dan ook de vraag of de kans op een fractuur van een  
endodontisch behandeld element groter is wanneer de antagonist een implan-
taat is? 

CV Karim Idzahi, tandarts-endodontoloog NVvE
Karim studeerde in 2006 als tandarts af aan 
het Academisch Centrum Tandheelkunde 
Amsterdam. Na zijn afstuderen was hij tot 
2010 als universitair docent verbonden aan 
het ACTA. Daarnaast heeft hij in diverse 
praktijken gewerkt. Van 2010-2013 heeft 
hij zijn postacademische opleiding tot 
tandarts-endodontoloog gevolgd en met 
succes afgerond. 
Karim is erkend als Tandarts-endodontoloog 
door de Nederlandse Vereniging voor Endo-
dontologie (NVvE). In 2016 opende hij de Praktijk voor Endodontologie 
Bollenstreek in Voorhout. 



Het programma van deze avond:
18.30 uur : ontvangst met broodjes
19.00 uur : aanvang lezing
19.45 uur : pauze
20.00 uur : 2e deel lezing
20.45 uur : vragen
21.00 uur : afsluiting met een borrel

U kunt zich aanmelden voor deze lezing door een email te sturen aan 
vanderlinde@paro-denhaag.nl 

Wij zien uw aanmelding graag vóór 15 februari a.s. tegemoet. Het aantal 
plaatsen beperkt zich tot 25. Aanmeldingen zullen in volgorde van binnen-
komst worden behandeld.

Preventie van cariës bij jong en oud
Cariëspreventie focust in hoge mate op fluoridegebruik en mondhygiëne 
en ontoereikend op reductie van de suikerconsumptie. Dit ondanks het 
overgrote wetenschappelijk bewijs dat suiker de absolute hoofdrol speelt in 
de ontwikkeling van cariës.
Zo luidt de conclusie van A. Sheiham en W.P. James in het artikel “Diet and 
Dental Cariës. The Pivotal Role of Free Sugars Re-emphasized” gepubliceerd 
in Journal of Dental Research 2015;94:1341-7.

-  Zodoende maakt de Parodontologische Kliniek Den Haag gebruik van een 
voedingsanamnese bij patiënten met actieve cariës of met een hoge cariës 
ervaring of die om andere redenen een hoog risico hebben op cariës, 
bijvoorbeeld bij een droge mond. Samen met de patiënt analyseren wij de 
voeding en drankjes op inhoud van snelle suikers, en de frequentie van het 
gebruik daarvan, nadat de patiënt gedurende zeven opeenvolgende dagen 
een voedingsdagboek heeft bijgehouden. Daarop volgt een gesprek met 
een advies ter reductie of vervanging van de suikers wanneer er sprake 
blijkt te zijn van overmatig gebruik daarvan.



Wij zijn verrast over het aanzienlijke en soms extreme suikerverbruik in 
voeding, drankjes en tussendoortjes bij veel van de patiënten bij wie deze 
analyse is uitgevoerd.

Stefan Renvert en Rutger Persson schenken eveneens aandacht aan cariës 
preventie in het artikel “Treatment of Periodontal Disease in Older Adults” 
gepubliceerd in Periodontology 2000, Vol 72,2016, 108-119.
Zij benadrukken het belang van alle aspecten van cariëspreventie bij oude-
ren, die als gevolg van parodontitis lange tandhalzen hebben waarop een 
vergroot risico is op het ontstaan van wortelcariës. De oorzaken liggen niet 
alleen in het in meerdere aspecten minder goed functioneren van sommige 
ouderen en bejaarden, zowel qua voeding als qua zelfzorg, maar ook in een 
gereduceerde speekselvloed als gevolg van een verminderde functie van de 
speekselklieren, mede door ziekte en medicaties. 
Noodzakelijke preventie maatregelen zijn: aandacht voor voedingsgewoon-
ten, voor een optimale mondhygiëne en voor het gebruik van extra fluoride 
naast de twee keer dagelijkse poetsbeurt met fluoridetandpasta.

-  In de Parodontologische Kliniek Den Haag spannen wij ons in om onze 
oudere en bejaarde patiënten ook in dit aspect van dienst te zijn met voor-
lichting, voedings- en fluorideadviezen en fluoriedebehandelingen.
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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.

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

 

 Wist u dat:

n     wij in de afgelopen 28 jaar meer dan 21.000 door u verwezen patiënten 
hebben gezien?

n     wij sinds enige tijd ook actief op Facebook zijn met actuele berichten 
over de kliniek en leerzame informatie voor patiënten.

n     wij dit jaar opnieuw een verwijzer enquête doen, dit keer gestoken in 
een ander jasje.

n     uit onderzoek in de Verenigde Staten onder 73.000 vrouwen in de  
menopauze blijkt dat borstkanker significant vaker voorkomt bij vrouwen 
die roken en die parodontitis hebben gehad.


