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Geachte lezer,

Voor u ligt de tweede Paro-info van 2017 met o.a. informatie over 
recessiebedekking met een casusbespreking. 

Maar eerst nog uw aandacht voor het volgende. 

Afgelopen februari hebben wij 
een verwijzersavond met de lezing 
“Een breuk, -wat nu?” van collega- 
endodontoloog Karim Idzahi georganiseerd. 
Een grote opkomst, een interessante  
lezing en een levendige discussie  
maakten deze avond zeer geslaagd. 
Nogmaals dank aan collega Idzahi.

‘Una serata Italiana’
In navolging van onze geslaagde zomerborrel voor onze verwijzers van vorig 
jaar, kondigen wij hierbij aan dat op donderdag 6 juli van 18.00 tot 20.30 uur 
er weer een gezellig samenzijn georganiseerd zal worden. Noteert u alvast 
de datum!!! Vriendelijk verzoeken wij u de bevestiging van uw komst vóór 
29 juni a.s. per mail te sturen aan: vanderlinde@paro-denhaag.nl 
Wij zien u graag in onze tuin voor een drankje en een hapje.



Mede in het kader van ons kwaliteitsmanagement vragen wij uw aandacht 
voor de verwijzers enquête. Deze keer betreft het een digitale enquête. 
Wellicht heeft u reeds een email met een link ontvangen of zult u deze mail 
binnenkort ontvangen. Wij hopen op uw medewerking; u kunt ieder van 
de vijf vragen van de enquête beantwoorden door slechts één cijfer aan te 
kruisen. Graag zien wij uw antwoorden binnen twee weken na ontvangst 
van de enquête retour.

Tevens introduceren wij hier ons 
nieuwe teamlid: Julie Graswinckel, 
parodontoloog NVvP.

Julie heeft haar tandheelkundige opleiding 
in Amsterdam genoten. Daarna is ervaring 
opgedaan in diverse praktijken, waarbij de 
al bestaande interesse in de overlap tussen 
geneeskunde en tandheelkunde verder werd 
aangewakkerd. Tijdens haar post-graduate 
opleiding als Master of Science in de parodontologie heeft Julie onderzoek 
gedaan naar het effect van roken op de immunoglobuline spiegels in het
bloed van mensen met en zonder parodontitis. In 2001 heeft zij de master- 
opleiding afgerond. Zij is als Parodontoloog NVvP nadien werkzaam geweest 
o.a. in Rotterdam. Vanaf april is zij ons team van tandarts-parodontologen 
komen versterken. 
 

Recessies! Wat nu?

In de Parodontologische kliniek krijgen wij regelmatig van u het verzoek 
om advies en eventuele behandeling van recessies. Soms is een chirurgische 
behandeling hierop het antwoord, soms is parodontale behandeling 
geïndiceerd, maar behandeling kan ook beperkt blijven tot monitoring. 
Wij willen u hierbij een kort overzicht geven over het ontstaan, de gevolgen 
en de behandeling van recessies.



Etiologie
De meest voorkomende reden voor het ontstaan van recessies is 
parodontitis, maar recessies kunnen ook ontstaan bij patiënten zonder 
bacteriële ontsteking, bijvoorbeeld door poetstrauma (Litonjua et al 2003) 
of malpositie van elementen. Daarnaast kan tensie door een frenulum, of 
een trauma (bijvoorbeeld een lip- of tongpiercing of een iatrogeen trauma) 
leiden tot het ontstaan van recessies. Recessies kunnen zowel geassocieerd 
zijn met een te goede, traumatische mondhygiëne als met een onvoldoende 
mondhygiëne. Patiënten met een dun biotype lopen een veel groter risico 
op het ontstaan van recessies. De dikte van de aangehechte gingiva speelt 
in de etiologie geen rol (Schoo & Van den Velden1985), maar wel in de 
voorspelbaarheid van de behandeling.

Gevolgen van recessies
Recessies kunnen leiden tot dentineovergevoeligheid (Douglas de Oliveira 
et al 2013), esthetische klachten, moeilijke reinigbaarheid, wortelcariës 
(Bignozzi et al 2014) en bij progressieve toename van de recessie zelfs tot 
het verlies van een element.

Wanneer behandelen?
De oorzaak kennen van de recessie is het belangrijkste in de beslissing 
om wel of niet te behandelen. Het is logisch dat als er sprake is van 
parodontitis, diepe pockets, bloeding, plak en tandsteen parodontale 
behandeling geïndiceerd is. Helaas is het te verwachten behandelingsresul-
taat niet dat de recessie daarmee zal verdwijnen; door afname van het 
ontstekingsniveau zal de zwelling van het tandvlees afnemen met als 
gevolg dat de recessies zelfs kunnen toenemen als gevolg van de 
behandeling.

Als er sprake is van een gezond maar gereduceerd parodontium dan 
speelt de Miller classificatie een belangrijke rol in de bepaling wanneer 
recessiebedekking middels mucogingivale chirurgie (ook bekend als plastische 
parodontale chirurgie) succesvol kan zijn (Zucchelli & De Santis 2005).



Miller Classificatie (1985):
 Miller klasse Kenmerken  Prognose voor 100% succes
 1  Recessie niet voorbij de mucogingivale  Recessies <5 mm: goed, 

grens en geen interdentaal bot verlies Recessie >5 mm: redelijk
 2 Recessies tot voorbij de mucogingivale  
 grens en geen interdentaal bot verlies  Recessies <5mm : goed
  Recessies >5mm: redelijk
 3 Recessie voorbij de mucogingivale grens  Slechte prognose: maar 
 en of verlies van interdentaal bot en verlies  gering bedekking mogelijk 
 van weke delen. 
 4 Recessie tot voorbij de mucogingivale  Geen bedekking mogelijk. 
 grens en weke delen interdentaal op gelijke  
 hoogte recessies. 

First things first:
Voordat mucogingivale chirurgie toegepast kan worden, dienen er een 
aantal zaken op orde zijn.
Malpositie: Als de recessie wordt veroorzaakt door malpositie van het 
element, kan orthodontische correctie helpen in de behandeling van de 
recessie. Terug torquen van een te labiaal geplaatst element kan de recessie 
al (deels) verminderen (Jati et al 2016). Het terugplaatsen van het element 
in de corticale behuizing zal de prognose van het element sterk verbeteren.
Frenula: Bij aanhechting van een frenulum nabij de marginale gingivarand is 
frenulectomie aan te raden, zeker als recessiebedekking is gewenst. 
Onvoldoende mondhygiëne: Het succes van mucogingivale chirurgie valt of 
staat met de gezondheid van de weke delen. Een optimale mondhygiëne is 
essentieel voor mucogingivale chirurgie. 
 
Behandeling van recessies met mucogingivale chirurgie:
Recessies ontstaan door verlies van de marginale gingiva en het buccale 
(of linguale) alveolaire bot. Het doel van chirurgie is om de zachte delen 
te herstellen. Het bot zal niet hersteld worden, dus het element wordt 
hierdoor niet veel beter ondersteund. Er kan een bindweefselaanhechting 
en een lange epitheliale aanhechting verwacht worden, welk het element 
beter beschermt tegen cariës, tandhalsgevoeligheid en tegen verder aan-
hechtingsverlies; ook de reinigbaarheid zal verbeteren.



De gouden regel is nog steeds om een vrij bindweefseltransplantaat 
(Cairo et al 2012) te gebruiken om de recessie te bedekken en het biotype 
te verdikken.
Er dient wel opgemerkt te worden dat mucogingivale chirurgie kan 
mislukken en dat de esthetiek dan nog meer gecompromitteerd is dan 
daarvoor.
Naast de deskundigheid van de chirurg is een strikte begeleiding van de 
patiënt in de pre- en post-operatieve fase essentieel voor het succes op 
de langere termijn. 

Wanneer niet?
Ondanks dat recessiebedekking een voorspelbaar behandelresultaat kan 
geven, zijn de gegevens beperkt tot buccale recessies. Linguale recessies 
zijn moeilijk te behandelen door een slechte toegang en spiertractie. 
Slechts 2 casussen zijn beschreven in de literatuur over de behandeling 
van linguale recessies (Dorfman & Kobs 1979).
Contra-indicaties voor mucogingivale chirurgie zijn: een slechte 
mondhygiëne, ontstoken weefsel , roken en Miller klasse 4 recessies. 
Minder duidelijk is wat te doen met de Miller klasse 3 recessies, multipele 
recessies en asymptomatische Miller klasse 1 en 2 recessies zonder 
esthetische gevolgen voor de patiënt. Moeten ze behandeld worden? 
Het antwoord is vaak nee. Het belangrijkste is dat de recessies stabiel zijn 
en dat de patiënt weet hoe hij/zij deze atraumatisch schoon moet houden. 
Het is wel belangrijk om deze recessies goed te documenteren met klinische 
dia’s en metingen om deze op langere termijn te kunnen volgen.

Hoe kunnen wij u hiermee helpen?
Indien gewenst zien wij graag op uw verwijzing de patiënt met recessie(s) 
voor een consult. Er wordt een DPSI uitgevoerd en indien geïndiceerd volgt 
een parodontaal onderzoek. U krijgt van ons schriftelijk advies over de 
mogelijkheden voor behandeling. 

Bronnen: Plastic-Esthetics Periodontal and Implant Surgery (Zuhr& Hurzeller en 

Parodontologie W. Beertsen (E.A.)



Casus recessiebedekking

Intake
Een 31-jarige gezonde vrouw wordt verwezen voor recessiebedekking 
t.p.v. de 42. Zij is in de afgelopen twee jaar orthodontisch behandeld om 
de recessie te verminderen. De orthodontische behandeling is vier maanden 
geleden afgerond en patiënte heeft nu een spalk in het onderfront. Zij is 
gezond en sinds drie jaar gestopt met roken.
Patiënte heeft zelf geen klachten, maar maakt zich wel zorgen over haar 
voortand. Zij poetst twee keer per dag met een handtandenborstel en flost 
incidenteel. De DPSI bij de intake was in alle sextanten 2. Bij de 41 bestaat 
een recessie van 1 mm buccaal; bij de 42 een recessie van 7 mm buccaal. 
Er is lokaal wat tandsteen en de mondhygiëne is ontoereikend met een 
plakscore van 68%.

Behandelplan
Het behandelplan startte met mondhygiëne instructies en gebitsreiniging. 
Speciale aandacht werd besteed aan het atraumatisch poetsen van de 
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recessie met een compact tuftborstel. Dit zorgde ervoor dat de gingiva 
rondom de recessie gezonder werd voor de operatie. Toch werd patiënte 
ook gewaarschuwd dat de recessie vaak breder lijkt te worden door  
vermindering van de zwelling.
Na een controle om de genezing te beoordelen en de mondhygiëne te 
controleren kon de mucogingivale chirurgie plaatsvinden. Haar plakscore 
was bij deze afspraak 16%.

Chirurgische behandeling en post-operatief advies
Een tunnelpreparatie werd uitgevoerd met behulp van tunnelmessen in de 
regio 43-31 onder lokale anesthesie. Het worteloppervlak van de 42 werd 
gereinigd en voorbereid voor regeneratie. Een bindweefseltransplantaat 
werd geoogst uit het palatum en werd op positie in de tunnel aangebracht 
met hechtingen en vervolgens verder vast gehecht met een 6.0 monofilament 
hechting. De gingiva werd eveneens met deze hechtingen naar coronaal 
verplaatst. De donorplaats werd vervolgens afgehecht met een 4.0 
monofilament hechting.

Patiënte kreeg instructies om niet te poetsen in het geopereerde gebied 
en ook om deze regio zoveel mogelijk te vermijden tijdens eten, zuinig 
te glimlachen, niet te zoenen, contactsporten te vermijden enz., zodat er 
een optimale wondstabiliteit mogelijk werd. Ook het dieet moest worden 
aangepast voor de eerste weken met advies om het eten te beperken tot 
zacht en “makkelijk” voedsel.
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Na 1 week werden de hechtingen van het palatum verwijderd. Ter plaatse 
van de recessie bleven de hechtingen zitten tot 2 weken na chirurgie. 
Na 2 weken was zoals verwacht als onderdeel van de inheling van het 
transplantaat nog veel roodheid en zwelling aanwezig. 
 
Post-operatieve begeleiding
Patiënte werd tijdens het post-operatieve traject goed begeleid in de 
verzorging van de wond. 
Het poetsen met een zachte tandenborstel kon worden opgestart 4-6 
weken na chirurgie.
De eindcontrole vond plaats 3 maanden na chirurgie. De recessie was nu 
volledig bedekt. 

Patiënte is heel erg tevreden over het behandelresultaat.

Digitaal versturen van patiëntgegevens,
- samen met u oplossen!

Vermoedelijk bent u net als wij op zoek naar de beste oplossing voor het 
veilig uitwisselen van digitale patiëntgegevens. De wet schrijft ons dit voor 
en de financiële sancties zijn in de nabije toekomst zwaar wanneer wij daar 
niet aan zouden voldoen. 
De KNMT, de ANT en de NVM hebben het platform Zorgmail aan hun 
leden voorgesteld. Dat werkt echter pas wanneer zowel zender als 
ontvanger daar gebruik van maken. 



Wij zijn voornemens Zorgmail binnenkort te gaan gebruiken en hebben u 
daarbij ook nodig. Zodoende zijn wij benieuwd naar uw mening:

1. Gebruikt u Zorgmail? 
2. Bent u tevreden met de mogelijkheden die Zorgmail biedt? 
3.  Gebruikt u een andere manier van versleutelen? – en bent u daar 

tevreden mee? 

Graag zien wij zo spoedig mogelijk uw reactie tegemoet op mailadres: 
kloek@paro-denhaag.nl

Door deze oproep te doen, hopen wij samen met u de gegevens van uw 
patiënten in de nabije toekomst veilig digitaal te kunnen uitwisselen.

Bezoek Lindhe congres in Zweden

Elk 3 jaar wordt in Gotenburg, 
Zweden een hoogwaardig 
symposium georganiseerd door 
de Sahlrenska Academy over 
parodontologie en implantolo-
gie. Topsprekers vanuit de hele 
wereld worden uitgenodigd om 
nieuwe wetenschappelijke kennis 
te presenteren. 
Het onderwerp van dit sympo-
sium was: “Kijken naar de toekomst van parodontale en peri-implantaire 
therapie”. 
Onder leiding van Tord Berglundh en Jan Wennström werd er gekeken 
naar de perspectieven van preventie en behandeling van parodontale en 
peri-implantaire aandoeningen nu en in het toekomst. Welke nieuwe 
materialen zijn er in ontwikkeling voor het implantaat van de toekomst? 
En in regeneratieve technieken in de parodontologie? Verder werd bespro-



ken de indicaties en de te maken keuzes bij tandvervanging met implanta-
ten of andere alternatieven in de restauratieve tandhelkunde. 
De zirconium plakbrug als eenvoudige, volwaardige, esthetische en 
functionele oplossing kreeg uitgebreid de aandacht. 

De Lindhe Award 2017 werd toegekend aan Frank Schwarz voor baan-
brekend onderzoek naar het gebruik van tandwortels als botaugmentatie 
materiaal.
Onze parodontologen John Raber, Tine Vangsted en Ilara Zerbo kijken terug 
op een zeer leerzaam en inspirerend symposium.

Innovatie
Verlicht tandgevoeligheid

vanaf het eerste moment van gebruik

sensitive

advertentie



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

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.

 Wist u dat:

n  wij alweer 10 jaar werken op de locatie Koninginnegracht 56.

n  wij nog altijd graag door u verwezen patiënten zien voor diagnostiek en 
behandeling.

n  wij steeds betere resultaten zien bij de gecompliceerde behandeling van  
peri-implantitis

n u in de volgende Paro-info daar meer informatie over zult ontvangen

n  suikerconsumptie beperken niet alleen een preventief effect heeft op het 
ontstaan van cariës maar ook de behandelbaarheid van parodontitis vergroot.

n  de Koninginnegracht al weken moeilijk te bereiken is vanwege gemeentelijke 
wegwerkzaamheden aan de Raamweg, maar binnen korte tijd alles er weer 
netjes uit zal zien.

Vriendelijke groet,

Tine Vangsted, parodontoloog NVvP, implantoloog NVOI

John Raber, Jacqueline Speelman, Ilara Zerbo, Julie Graswinckel, parodontologen NVvP


