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Geachte lezer,

In deze Paro-info willen wij een aantal bijzondere casussen onder de aan-
dacht brengen. Als afsluiting laten wij u een röntgenfoto zien. Degene die 
weet wat hier atypisch is, mag dit melden. Wij wensen u veel leesplezier.

Casus: Ernstige aanhoudende peri-implantitis geneest na  
non-chirurgische behandeling

Op 18-11-2014 zagen wij een 59-jarige vrouw verwezen met ernstig  
gevorderde pijnlijke peri-implantitis aan implantaat 36.

Historie voorafgaande aan de verwijzing naar de  
Parodontologische Kliniek Den Haag:

Op 10-05-2011 was de definitieve kroon geplaatst (foto 1). 
Reeds drie dagen later op 13-05-2011 werd wegens pijnklachten de kroon 
alweer verwijderd en vervangen door een healing abutment (foto 2).
Peri-implantair botverlies zichtbaar, granulatieweefsel rondom het implan-
taat werd door de tandarts verwijderd. 
Op 12-01-2012 is een semi-permanente noodkroon geplaatst distaal hoger 
op het abutment dan de definitieve kroon, die mogelijk druktrauma heeft 
veroorzaakt (foto 3).
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Peri-implantair botverlies is nog steeds zichtbaar en ernstiger geworden bij 
verwijzing november 2014 (foto 4). 
  
Onderzoek:   18-11-2014, volledig parodontaal onderzoek volgens de 

Peri-implantitis Richtlijn van de NVvP/NVOI.

Diagnose:   Peri-implantitis i36 met distaal groot angulair defect en  
10 mm diepe pussende pockets.  
Tevens semi-gegeneraliseerde adulte parodontitis met 4-6 mm 
diepe pockets bij de molaren en onderincisieven.  
Plakscore 22%, bloedingscore 37%.

Behandeling: - Bacteriologisch onderzoek.
 -  Initiële parodontale en peri-implantaire behandeling op  

26-11-2014 en 02-12-2014. 
a. Nauwkeurige begeleiding mondhygiëne. 
b. Subgingivale en submucosale reiniging. 

 -  Antibioticum ondersteuning (Metronidazol) op geleide  
van de uitslag van het bacteriologisch onderzoek.

 - Herbeoordeling op 22-01-2015. 
 -  3-maandelijkse nazorg gedurende 10 maanden, waarbij 

verdere begeleiding tot optimale plakverwijdering.
 - 2e Herbeoordeling op 19-11-2015.
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Intake 18-11-2014
Ruim bot defect distaal i36 tot voorbij de miniwindingen (foto 4).
 
1e herbeoordeling 22-01-2015
Geringe radiologische genezing, ondanks klinische vooruitgang 2 maanden 
na initiële parodontale en peri-implantaire behandeling. Pockets bij het 
implantaat gereduceerd tot 3-6 mm (foto 5).
 
2e herbeoordeling 19-11-2015
Volledige botgenezing 12 maanden na intake en non-chirurgische behande-
ling. Pocketdiepten bij implantaat 2-3 mm. Plakscore 6% (foto 6).

Opmerking:
In dit geval van peri-implantair botverlies hebben twee etiologische factoren 
de pijn en de peri-implantitis veroorzaakt.
1. Druktrauma op mucosa en bot door vormgeving van de definitieve kroon.
2. Parodontitis en een suboptimale plakverwijdering.
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Conclusie:
Verwijdering van de definitieve kroon in mei 2011 heeft wel het druktrauma  
opgeheven, maar niet de adulte parodontitis, waardoor de aanwezige  
paro-pathogene bacteriën - ondanks meerdere lokale reinigingen van het 
implantaat- steeds herinfectie aldaar hebben veroorzaakt. 
Pas nadat beide oorzakelijke factoren waren behandeld en de plakverwijde-
ring een optimaal niveau had bereikt, is genezing opgetreden.

Literatuur:
Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Peri-implantaire  
Infecties NVvP/NVOI 2015.

Casus: Tongpiercing

Intake 08-01-2015
Een 36-jarige gezonde vrouw wordt door de orthodontist verwezen.  
De orthodontist heeft parodontitis vastgesteld en wil de orthodontische be-
handeling van het onderfront pas opstarten als er parodontaal een stabiele 
situatie is bereikt. 

Patiënte is in het verleden orthodontisch behandeld, maar de laatste 2 jaar 
is er migratie van het onderfront opgetreden. Echte klachten heeft zij niet, 
afgezien van een gevoel van spanning of druk in het onderfront. De 31 en 
41 zitten soms wat los. Zij heeft weinig last van bloedend tandvlees.



Bij het intra-oraal onderzoek blijkt er sprake te zijn van plaatselijk matig  
verdiepte pockets, gegeneraliseerd bloedend tandvlees en een slechte mond-
hygiëne. In het onderfront zijn de muco-gingivale weefsels dun; er zijn ern-
stige recessies linguaal ontstaan en er is sprake van migratie en mobiliteit.
De recessies aan de linguale zijde van de 31 en 41 verlopen tot aan de apex; 
dit is zeer atypisch en doet beschadiging door een tongpiercing vermoeden.
Op de röntgenfoto’s is niet alleen bij de 31 en 41, maar ook bij de buurele-
menten botverlies tot aan of tot nabij de apex te zien.
Mevrouw blijkt inderdaad een tongpiercing te hebben gehad, maar deze 
werd al een paar jaar niet meer gedragen.
De 31 en 41 hebben wij als verloren en de 32 en 42 als uiterst dubieus  
beschouwd. 

De 31, 41 werden tijdens de initiële parodontale behandeling reeds door de 
tandarts geëxtraheerd en vervangen met een autologe etsbrug.



Esthetisch een goede tijdelijke oplossing, maar in dit geval niet plakvrij te 
houden. Haar parodontale situatie was bij een herbeoordeling verbeterd, 
maar nog niet geheel gezond. De mondhygiëne verdiende aanvullende 
begeleiding.
Inmiddels is besloten om ook de laterale te laten extraheren. Vermoedelijk 
zal er als definitieve restauratie voorziening een 6 delige conventionele brug 
worden vervaardigd.

Een soortgelijke casus:
Ernstige recessies en ernstig botverlies in het onderfront bij een 37-jarige 
vrouw, die een tongpiercing heeft gedragen.

Linguale zijde van het onderfront na 
initiële behandeling.

Moraal van dit verhaal: wees bij dragers van een tongpiercing alert op 
beschadiging van de gingiva (of pocketvorming) in het front. Bij de eerste 
patiënte heeft het niet tijdig onderkennen van dit probleem geleid tot het 
verlies van 4 gebitselementen. 
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 Wist u dat:

n  Onze mondhygiëniste Bregje van Swaaij op 13 november 2015 de derde 
plaats van de NVM Oral-B Studieprijs 2014-12015 heeft ontvangen.

 
n  Supragingivale reiniging en aanmoediging voor een optimale mondhygiëne 

bij medische gecompromitteerde patiënten van zeer groot belang is in de  
periode, waarin subgingivaal reinigen niet is toegestaan. Wij laten onze 
mondhygiënisten daar extra aandacht aan besteden.

n  Patiënten met ernstige parodontitis doorgaans in risicogroepen van andere 
medische aandoeningen zitten en vaak meerdere medicaties gebruiken, die 
invloed hebben op de parodontale gezondheid en op de voorwaarden voor 
het uitvoeren van de parodontale behandeling.

Vriendelijke groet,

Tine Vangsted, parodontoloog NVvP, implantoloog NVOI

John Raber, Jacqueline Speelman, Ilara Zerbo, parodontologen NVvP

Als afsluiting van deze Paro-info willen wij U een vraag stellen.

Wat ziet u regio 47?
Als toevalsbevinding op deze röntgenfoto 
gevonden bij de nulmeting van implantaat 
46, 45. Uw antwoord graag mailen naar: 
vanderlinde@paro-denhaag.nl
Het juiste antwoord ziet u in onze volgende 
Paro-info. Onder de juiste inzendingen zal 
een bos bloemen worden verloot.


