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Voor u ligt de nieuwe Paro-Info waarin wij u willen uitnodigen om mee te
doen aan de herhaling van een eerder succesvolle cursus over regeneratietechniek. Tevens kunt u uw basiskennis testen over peri-implantitis d.m.v.
een aantal vragen. Wij wensen u veel leesplezier.
Cursus Toepassingen van Emdogain Regeneratietechniek
Op donderdag 19 april a.s. vindt opnieuw in kleine kring een cursus Toepassing
van Emdogain Regeneratietechniek plaats in de Parodontologische Kliniek
Den Haag (PKH) onder leiding van mevrouw T.E. Vangsted, parodontoloog
NVvP en Implantoloog NVOI. Er is plaats voor 15 tandartsen. Tijdens de
cursus wordt er volop gelegenheid geboden tot interactie en discussie met
de cursusgever. Na deze cursus biedt de cursusgever de mogelijkheid, op een
nader te bepalen datum, te assisteren bij een regeneratie-behandeling van
een door de cursist verwezen patiënt. Tijdens de cursus wordt de achterliggende
literatuur, de indicaties en contra-indicaties, het behandelingsprotocol, de
operatietechniek en de prognose voor deze behandelingen besproken.
Denk aan het chirurgisch behandelen van infrabony botdefecten ontstaan
door parodontitis, recessies en bepaalde vormen van peri-implantitis. Door
middel van casuspresentaties van uiteenlopende voorbeelden en een film van
een recessiebedekking kan de cursist elke stap in deze behandeling volgen.
Programma:
13.30 Ontvangst met broodjes, koffie, thee etc.
14.00 Aanvang cursus, literatuur bespreking
15.00 Pauze
15.30 Voortzetting cursus, casus presentaties en DVD recessiebedekking
16.30 discussie
17.00 Afsluiting en borrel
De cursus is opgezet in samenwerking met de leverancier van Emdogain®,
Straumann® Nederland. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst.
U kunt zich inschrijven bij Straumann® per email: informatie@straumann.nl
of via de website www.straumann.nl. Cursusprijs e 295,- excl. btw.
Voor verdere informatie over deze cursus kunt u zich wenden tot de
afdeling training & educatie van Straumann® Nederland, tel. 030-6046611.

Test uw basiskennis over peri-implantitis.
1)

Hoe vaak komt peri-implantitis voor?
a)	bij 10 - 20% van de implantaten
b)	bij 15 - 40% van de implantaten

2)	De belangrijkste oorzaak in het
ontstaan van peri-implantitis is:
a) overbelasting
b) bacteriële infectie
3)	De tandplak bij peri-implantitis
bestaat vooral uit:
a)	gram negatieve anaërobe
bacteriën
b) gram positieve coccen
4)	Peri-implantitis wordt met name
gezien bij:
a) partieel edentate patiënten
b) edentate patiënten
5)	De bacteriesamenstelling in periimplantitis lesies
a) heeft een eigen identiteit
b)	komt sterk overeen met die van
parodontitis
6)	Paropathogenen kolonialiseren
implantaten vanuit de aanwezige
restdentitie:
a)	in de eerste weken na plaatsing
van de implantaten
b)	in het eerste half jaar na plaatsing
van de implantaten
7)	Bij patiënten met een slechte mondhygiëne wordt op langere termijn
meer botresorptie rond implantaten
waargenomen dan bij die met een
goede mondhygiëne.
a) waar
b) niet waar
8)	Een patiënt die aanleg heeft voor
parodontitis heeft geen verhoogd risico
op het verlies van een implantaat.
a) waar
b) niet waar
9)	Uit onderzoek blijkt dat overbelasting
geen botresorptie veroorzaakt bij een
gezonde peri-implantaire mucosa.
a) waar
b) niet waar

10)	Roken is een belangrijke risicofactor
in het ontstaan van peri-implantitis.
a) waar
b) niet waar
11)	Indien er bij een patiënt sprake is van
parodontitis, dan is het van groot belang
om deze te behandelen voorafgaand aan
de implantologische behandeling.
a) waar
b) niet waar
12)	Preventie van peri-implantitis richt zich
primair op het voorkomen van plakvorming. In de literatuur wordt aanbevolen
te streven naar een plakindex van:
a) < 25%
b) < 10%
13)	Het vroegtijdig vaststellen van periimplantitis kan het beste worden
gedaan aan de hand van:
a) het beoordelen van röntgenfoto’s
b)	de pocketmetingen en het vaststellen van de aanwezigheid van
bloeding / pus
14)	De zachte weefsels rond een implantaat
zijn hetzelfde als die rond een natuurlijk
gebitselement.
a) waar
b) niet waar
15)	Het ontstekingsinfiltraat in het bindweefsel is bij een peri-implantitis lesie
groter en breidt zich sneller uit dan bij
een parodontitis lesie.
a) waar
b) niet waar
16)	De behandeling van peri-implantitis is
eenvoudiger dan de behandeling van
parodontitis omdat er bij implantaat
geen furcatieproblemen kunnen ontstaan.
a) waar
b) niet waar
17)	Het subgingivaal reinigen van een
implantaat wordt gecompliceerd zodra
er botverlies rond de windingen van het
implantaat is ontstaan.
a) waar
b) niet waar

Wist u dat:
n

Al in de eerste dagen nadat een implantaat aan het mondmilieu is blootgesteld er zich een biofilm ontwikkelt van de bestaande mondflora.

n

Indien de biofilm 3 weken niet volledig is verwijderd er risico bestaat
dat de infectie, zonder ingrijpen, onomkeerbaar is en dat infectie van
het peri-implantaire bot ontstaat.

n

Mondhygiëne-instructie bij implantaten zodoende direct na blootstelling
aan het mondmilieu dient plaats te vinden. Zowel in de abutmentfase als
na het plaatsen van de restauratie.

n Nazorg bij implantaten dient plaats te vinden zoals bij een patiënt die
parodontale behandeling heeft ondergaan.
n

Longontsteking frequenter voorkomt bij personen die een ontoereikende
mondhygiëne hebben.

n

Bij ernstige parodontitis is de frequentie van longontsteking twee keer
zo hoog dan bij een gezond parodontium.

n

 gehospitaliseerde COPD patiënten het dagelijks spoelen met 0,12%
Bij
chloorhexidine het risico op longontsteking doet afnemen.

Antwoorden:
1b, 2b, 3a, 4a, 5b, 6a, 7a, 8b, 9a, 10a, 11a, 12b, 13b, 14b, 15a, 16b, 17a.
Vriendelijke groet,
Tine Vangsted, parodontoloog NVvP, implantoloog NVOI
John Raber, Jacqueline Speelman, Ilara Zerbo, parodontologen NVvP
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