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Na zorg komt nazorg
Voor de behandeling van mensen met parodontitis werken wij in Nederland
volgens het “Paro-protocol”. De DPSI bepaalt daarbij tot welke behandelcategorie een patiënt behoort, en het zijn met name de categorie C patiënten
bij wie een uitgebreide parodontale behandeling geïndiceerd is.
De verschillende stappen in het paro-protocol zijn allen door wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. Deze wetenschappelijke basis stelt ons in
staat om middels de toepassing van dit protocol voorspelbaar te behandelen.
De nazorg is de laatste behandelfase in het paro-protocol.
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Nazorg is de fase van de parodontale behandeling die gericht is op het
onderhouden van het behandelingsresultaat van de eerder uitgevoerde
oorzaak gerelateerde en correctieve behandelfasen.
Het is de onderhoudsbehandeling die begint nadat de maximale respons uit
de initiële parodontale behandeling en zonodig chirurgische behandeling
behaald is.
Doel van de nazorg
Het voornaamste doel van de nazorg is het voorkomen van het terugkeren
van de parodontale (of peri-implantaire) problemen bij patiënten die daarvoor eerder de oorzaak gerelateerde en correctieve behandelfasen hebben
doorlopen.
Met nazorg wordt tevens beoogt om de incidentie van het verlies van
gebitselementen (en implantaten) te minimaliseren, en om de kans op een
tijdige diagnose en behandeling van andere ziektes of pathologische condities van de mond te verhogen.
Noodzaak van de nazorg
Uit meerdere studies blijkt dat zonder nazorg de kans op recidiverende
parodontitis en het verlies van gebitselementen aanzienlijk toeneemt.
Becker (et al. 1984) beschreven de bevindingen bij 44 patiënten die na
parodontale behandeling niet deelnamen aan het parodontale nazorg programma. Het tempo van verlies van gebitselementen was 0.22 elementen
per jaar per patiënt. In een gemiddelde periode van 5.25 jaar tussen de
2 evaluaties werd progressie met name in de furcatiegebieden van de
molaren vastgesteld en was botverlies waarneembaar.
Daarnaast mag het effect van parodontale ontstekingen op de algehele
gezondheid niet worden vergeten. Over de relatie tussen parodontitis en
cardiovasculaire aandoeningen, diabetes, rheumatoïde artritis, en vroeggeboorten is al veel gepubliceerd. Onbehandelde of ontoereikend behandelde
parodontitis verhoogt de systemische ontstekingsbelasting. In de VS is er
zelfs een gezamenlijk consensus rapport in The American Journal of
Cardiology en Journal of Periodontology verschenen over atherosclerotische
hart-en vaatziekten in relatie tot parodontitis. Hierin wordt parodontitis

benoemd als een onafhankelijke risicofactor. Zie onze Paro-info november
2009 op onze website www.paro-denhaag.nl onder Nieuws.
Effectiviteit van de nazorg
Er wordt middels nazorg gestreefd het bereikte behandelresultaat te stabiliseren, maar hoe haalbaar is dat?
Axelsson & Lindhe (1981) lieten zien dat op langere termijn stabiliteit in de
pocketdieptes en het aanhechtingsniveau kan worden verkregen. Zij vergeleken een patiëntengroep met regelmatige nazorg na actieve parodontale
behandeling gedurende 6 jaar, met een groep die geen regelmatige nazorg
heeft gekregen. Na 3 en 6 jaar waren bij de groep zonder regelmatige nazorg
zowel de pocketdieptes als het aanhechtingsverlies significant toegenomen.
Een andere publicatie van Axelsson (2004) beschreef het minimale verlies
van gebitselementen gedurende 30 jaar bij mensen in een nazorgprogramma (0.01-0.06 per jaar). Becker (et al. 1984) stelden een verlies van 0.22
gebitselementen per jaar vast bij een patiëntengroep zonder regelmatige
nazorgbehandelingen.
Factoren die bepalend zijn voor het succes van de nazorg
Een optimale uitgangssituatie.
Op het moment dat de parodontale nazorg van start gaat is een optimale
uitgangssituatie van groot belang voor het stabiliseren van het behandelresultaat. Idealiter is dat de volgende:
	1) een lage bloedingsindex.
Uit onderzoek (Lang et al. 1986) blijkt dat patiënten met een bloedingsindex > 16% een hoger risico hebben op verder aanhechtingsverlies in de
nazorgfase.
	2) restpockets < 6 mm
Claffey & Egelberg (1995) toonden aan dat patiënten met vergevorderde
parodontitis en multipele restpockets > 5 mm in de nazorg een verhoogd
risico op verdere parodontale afbraak hebben.
	Ook Matuliene (et al. 2008) concludeerden dat restpockets > 5 mm gerelateerd zijn aan verslechtering van de parodontale situatie en een verhoogd
risico op het verlies van de gebitselementen met de verdiepte pockets.

	3) een lage plakscore
	Lindhe (et al. 1984) lieten zien dat patiënten met een laag percentage
van plakvrije oppervlakken (gedurende het gehele onderzoek van 5 jaar)
additioneel aanhechtingsverlies vertoonden.
	Daarentegen waren er bij patiënten die constant een hoog percentage
van plakvrije oppervlakken hadden weinig tekenen van terugkerende
parodontitis.
De gewenste uitgangssituatie bij aanvang van de nazorg is een bloedingsindex < 10%, een plakscore < 10%, en alle pockets < 6 mm.
De therapietrouw van de patiënt.
Diverse onderzoeken tonen aan hoe belangrijk “compliance” is.
Wilson (et al. 1987) verdeelden een groep van 162 nazorgpatiënten in
patiënten die zich schikten naar het aangeraden programma en patiënten
wiens compliance onregelmatig was. Er trad geen verlies van gebitselementen op bij de groep met een hoge therapietrouw, maar wel bij de patiënten
met een onregelmatige compliance. Zij concludeerden dat bij de patiënten
met een onregelmatige compliance de frequentie van de behandeling in de
nazorgfase bepalend was voor het risico op het verlies van gebitselementen.
Checci (et al. 2002) kwamen tot dezelfde conclusie. Patiënten die zich onregelmatig schikten naar het nazorgprogramma liepen 5.6 keer meer risico op
het verlies van gebitselementen na het einde van de actieve parodontale
behandeling ten opzichte van patiënten die hun programma regelmatig volgden.
De inhoud van de nazorgbehandeling.
Een nazorgbehandeling bestaat uit:
•h
 et beoordelen van de parodontale situatie (pocketdiepten, bloeding,
pus, furcaties etc)
•h
 et controleren van het niveau van de mondhygiëne en zonodig de
patiënt her-motiveren en her-instrueren
•h
 et verwijderen van de aanwezige sub- en supra gingivale plak en
tandsteen
• zonodig polijsten en/of fluorideapplicatie
• bepaling van de verdere nazorg

Westfield (et al. 1998) toonden in een onderzoek het grote belang van
subgingivale reiniging tijdens nazorg aan. Bij 12 patiënten werden gedurende
3 jaar in 2 (test) kwadranten alle bloedende pockets subgingivaal gereinigd.
In de andere 2 (controle) kwadranten werd alleen de supragingivale plak
verwijderd. Dit gebeurde iedere 3 maanden. Na 3 jaar was het aantal
plaatsen met ≥ 2 mm aanhechtingsverlies 4 keer hoger in de controlekwadranten dan in de testkwadranten.
Roken
Vele studies tonen aan dat roken een negatief effect heeft op de uitkomst
van de parodontale behandeling.
Tonetti (et al. 1998) concludeerden dat roken geassocieerd is met terugkerende parodontitis tijdens de parodontale nazorg. Het optreden van
progressie of recidief was dosis-afhankelijk: zware rokers (> 10 sigaretten
per dag) vertoonden de meeste progressie van parodontale afbraak.
Evaluatie van de nazorg en de vervolgstrategie.
Een evaluatieconsult bestaat uit:
• het actualiseren van de medische, tandheelkundige en psychosociale
anamnese
• actualiseren van de tandheelkundige klachten en wensen van de patiënt
• het beoordelen van de orale en dentale situatie
• het vervaardigen van een volledige parodontiumstatus
• het zonodig inplannen van aanvullend onderzoek ten behoeve van
diagnostiek (bijvoorbeeld röntgenfoto’s, bacteriologisch onderzoek)
• het bespreken van de uitkomst van de evaluatie met de patiënt
Het bepalen van de frequentie en uitgebreidheid van de nazorg zal worden
bepaald door de volgende factoren:
• het niveau van de mondhygiëne en motivatie van de patiënt
• de aanwezigheid van systemische risicofactoren, de psychische gesteldheid van de patiënt, en het gebruik van medicatie
• lifestylefactoren (bijvoorbeeld roken)
• de samenstelling van de subgingivale plak

• de mate van bloeding na sonderen
• het aantal restpockets ≥ 5 mm
•d
 e mate van aanhechtingsverlies in relatie tot de leeftijd
•d
 e aanwezigheid van complicerende anatomische factoren (bijvoorbeeld
furcatieproblemen, beperkte mondopening, orthodontische afwijkingen,
verhoogde braakreflex)
• c ariës-prevalentie en incidentie
Lang & Tonetti hebben een bruikzame indeling gemaakt die als leidraad kan
dienen voor het vaststellen van het risicoprofiel van een patiënt en daarmee
het bepalen van de juiste nazorgfrequentie.
Laag risico

Gemiddeld risico

Hoog risico

Plaque Score
(% plaatsen positief)

PS<10%

10%≤PS≥25%

PS>25%

Bloeden na sonderen
(% plaatsen positief)

BS<10%

10%≤BS≥25%

BS>25%

N≤4

5≥N≤8

N≥9

Botverlies

Gering in relatie
tot de leeftijd

Gemiddeld in relatie
tot de leeftijd

Ernstig in relatie
tot de leeftijd

Roken

Niet-rokers en
rokers die
gestopt zijn

10-19 sigaretten
per dag

≥20 sigaretten
per dag

Complicerende
factoren in relatie
tot parodontitis,
die onder controle
zijn

Complicerende
factoren in relatie
tot parodontitis, 		
die niet onder 		
controle zijn

1-2 actieve laesies
in de afgelopen
3 jaar

≥3 actieve laesies
in de afgelopen
3 jaar

Aantal pockets
≥5 mm (N)

Geen
bijzonderheden
		
		
		
Gezondheidsstatus

Wortelcariës

Geen actieve
laesies in de
afgelopen 3 jaar

Dit risicoprofiel zal tevens mede bepalend kunnen zijn voor het al dan niet
voortzetten van de nazorgbehandeling in een verwijspraktijk voor parodontologische behandelingen. Het moge duidelijk zijn dat voor een optimaal
behandelresultaat op langere termijn een goede samenwerking én communicatie tussen verwijspraktijk, de verwijzer, de behandelend mondhygiënist
en de patiënt van groot belang blijft.
Wist u dat:
n

U jaarlijks bij al uw patiënten de DPSI screening dient uit te voeren en
vast te leggen als onderdeel van uw controleonderzoek. Graag nodigen
wij u dit najaar uit voor een verwijzersavond over dit onderwerp.

n

Onze implantoloog sinds oktober 2010 gebruik maakt van
ASTRA implantaten.

n

Het plaatsen van cofferdam voorafgaande aan een endodontische
en/of conserverende behandeling het succespercentage van de
behandeling aanzienlijk doet stijgen.

n

Parodontale kroonverlenging noodzakelijk kan zijn voor het optimaal
aanbrengen van cofferdam bij endodontologische behandelingen en
voorafgaand aan het behandelen van subgingivale cariës en het
vervangen van subgingivale restauraties.

n

De parodontale kroonverlenging op korte termijn door onze
parodontologen kan worden uitgevoerd.
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