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De Parodontologische Kliniek Den Haag, PKH, doet klinisch weten-
schappelijk onderzoek naar peri-implantitisbehandeling in samenwerking 
met het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Peri-implantaire infecties vormen een steeds groter aantal van de verwijzingen 
naar de Parodontologische Kliniek Den Haag (PKH). In onze Paro-Info van  
januari 2011 hebben wij u daar uitvoerig over geïnformeerd. Zie de tekst  
op onze website www.paro-denhaag.nl onder nieuws.

Hoe eerder een peri-implantaire infectie wordt vastgesteld en behandeld, 
hoe groter de kans op genezing en behoud van functie en esthetiek van  
het implantaat. Over de behandeling van peri-implantitis is tot op heden 
weinig onderzoek gepubliceerd. Vanuit de literatuur zijn vooral casusbe-
sprekingen en slechts enkele beperkte en meestal ongecontroleerde studies 
bekend. Zodoende bestaat er nog geen consensus over een protocol voor 
behandeling van peri-implantaire infecties, terwijl blijkt dat dit probleem 
groeiende is.

In de PKH hebben wij in de afgelopen 15 jaar een groot aantal patiënten  
met peri-implantitis behandeld en een eigen protocol ontwikkeld. Wij willen 
nu in samenwerking met het centrum voor tandheelkunde en mondzorg-
kunde van het UMCG onder leiding van prof. dr. Arie-Jan van Winkelhoff, 
dr. Edwin Winkel en promovendus Yvonne de Waal ons protocol testen 
door middel van een enkel blind, gerandomiseerde, gecontroleerde studie.

Het betreft in de eerste fase de niet-chirurgische peri-implantitis behandeling 
met de daarop volgende nazorg en in de tweede fase wanneer geïndiceerd, 
de chirurgische behandeling. De studie is goedgekeurd door de Medisch 
Ethische Commissie van het UMCG. Om tot statistische significantie van de 
onderzoeksresultaten te komen hebben wij een groot aantal patiënten met 
peri-implantitis nodig. 

Hiervoor vragen wij uw hulp.



Wij zoeken patiënten met peri-implantitis bij implantaten die minimaal  
2 jaar geleden zijn geïmplanteerd. Indien u bij uw patiënt tijdens de  
periodieke DPSI screening bij één of meerdere implantaten bloedende en  
of pussende pockets aantreft van 5 mm of dieper en u heeft het vermoeden 
dat er sprake is van botverlies dan kunt u de patiënt voor behandeling naar 
ons verwijzen met de vermelding “peri-implantitis onderzoek”.  
De receptie zal dan de patiënt juist informeren en een eerste afspraak  
plannen. Patiënten die korter dan twee jaar geleden zijn geïmplanteerd 
zullen wij uiteraard eveneens helpen, echter niet binnen het onderzoek. 
Verwezen patiënten zullen volledig worden geïnformeerd over de studie  
en indien akkoord, een toestemmingsformulier tekenen. 

Kosten 
De patiënt zal naast het gebruikelijke protocol, onder andere een extra  
microbiologische controle ondergaan. De patiënt draagt uiteraard geen  
kosten voor extra handelingen in dienst van het wetenschappelijk onder-
zoek en buiten het reguliere protocol. De volledige kosten van zowel het 
eerste gebruikelijke- als ook het controle-bacteriologisch onderzoek zullen 
niet bij de patiënt in rekening worden gebracht. Zodoende bieden wij de 
patiënt een korting van e 111,50 voor het meedoen aan het onderzoek. 

Zoals u weet behandelen wij, indien zich naast peri-implantitis ook  
parodontitis voordoet, eveneens het parodontium om zodoende de behan-
deling van peri-implantitis te bevorderen. Deze behandeling zal volgens het 
paro-protocol van de NVvP plaatsvinden gelijktijdig met de peri-implantitis 
behandeling en is voor rekening van de patiënt. De patiënt ontvangt zoals 
gebruikelijk voorafgaande aan het intakeonderzoek en voorafgaande aan 
de behandeling een begroting van de te verwachten kosten.

Aanvangsdatum 
Wij zullen het onderzoek per 1 juli a.s. aanvangen en vragen uw mede-
werking als verwijzer in de hoop op deze wijze uiteindelijk de patiënten  
met peri-implantitis de beste behandeling te kunnen bieden.
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 Wist u dat:

n     Diabetes mellitus en reumatoide arthritis vaker voorkomt  
onder patiënten met parodontitis (Nesse W. et al).

n    Parodontitis vaker voorkomt bij personen met obesitas.

n     De Parodontologische Kliniek Den Haag volgend jaar haar  
25 jarige bestaan gaat vieren.


