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Geachte collegae,
Studieavond “DPSI onmisbaar als parodontale screening”.
Uitgedaagd door de NVvP pakken wij de handschoen op en nodigen wij u
uit voor onze verwijzersavonden op dinsdag 22 en woensdag 23 november
met als onderwerp “DPSI”. Tijdens deze avond zullen wij u stapsgewijs
meenemen door alle aspecten die bij dit onderwerp behoren. Indien daar
interesse voor is bestaat de mogelijkheid om tevens te oefenen met het
scoren van een DPSI. Graag vernemen wij van u bij aanmelding of daar uw
interesse naar uit gaat. Verder lichten wij deze avond een tipje van de sluier
op m.b.t. diagnostiek van peri-implantitis en pre-implantologische
risicobepaling. U kunt zich aanmelden tot 31 oktober a.s. per mail:
info@paro-denhaag.nl
Opmerkelijk onderzoek naar mucositis en peri-implantitis bij
partieel edentate patiënten behandeld met implantaten in de
algemene praktijk.
In een retrospectief onderzoek van 89 patiënten werden één of meerdere
implantaten geplaatst tussen januari 1999 en juni 2006.
44,9% van de patiënten vertoonde peri-implantaire mucositis gedefinieerd
als pocketdiepten > of gelijk aan 4 mm en bloeding na sonderen.
Bij niet rokers was dit cijfer 30,4% en bij rokers 80%. Met de statistische
analyse is zodoende een odds ratio vastgesteld van 3,77 in het nadeel van
de roker met een statistisch sterke significantie van P= 0,023.
11,2% van de patiënten had peri-implantitis gedefinieerd als ≥ 5 mm
pockets met bloeding, pus en röntgenologisch botverlies. 53,3% van de
rokende patiënten met een historie van parodontitis vertoonde periimplantitis. Bij de niet-rokers was dat 2,8%. Bij de niet rokende patiënten
met een goede mondhygiëne en geen historie van parodontitis werden
geen peri-implantaire ontstekingen vastgesteld. Statistische analyse toonde
een sterke associatie aan tussen peri-implantitis en roken en tussen
peri-implantitis en mondhygiëne. Historie van parodontitis alleen zonder
de twee andere factoren gaf geen significante associatie aan met periimplantitis.

Concluderend blijken roken en slechte zelfzorg belangrijke risicofactoren
te zijn voor peri-implantaire ontstekingen bij partieel edentate patiënten.
Rinke S, Ohl S, Ziebolz D,LangeK, Eickholz P. Prevalence of periimplant disease in partially edentulous
patients; a practice-based cross-sectional study. Clin. Oral Impl. Res. 22, 2011:826-833.

Graag horen wij op de verwijzersavond van u of er behoefte bestaat om
verder op dit onderwerp in te gaan.
Vooraankondiging
Geprotocolleerd aan de slag met regeneratietechnieken
in de praktijk?
Neemt u dan deel aan de cursus ‘Straumann® Emdogain regeneratietechniek werkt als….’’, op donderdagmiddag en -avond 19 april 2012.
Deze cursus biedt u als algemeen tandarts, parodontoloog en/of implanterend tandarts, de gelegenheid om meer kennis op te doen over het gebruik
van regeneratieve en esthetische
procedures in de parodontologie.
Onderwerpen die behandeld
worden zijn:
n Patiëntenselectie;
n Indicatie selectie;
n Het bedekken van recessies;
n Toepassing bij infrabony
parodontaal botverlies;
n Regeneren van enkelvoudige
en meervoudige recessies;
®
n Rol van Emdogain in de
behandeling van peri-implantitis
als onderdeel van het volledige
behandeltraject;
n Geprotocolleerd behandelplan,
pre-, per- en postoperatief.

STRAUMANN® EMDOGAIN

Is true periodontal regeneration
important for you?

www.straumann.nl

De referent van de cursus is mevrouw T. Vangsted, Parodontoloog NVvP
en Implantoloog NVOI. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Straumann B.V. op 030-6046611 of een email sturen naar
info@straumann.com
Wist u dat:
n

parodontitis volgens een publicatie van Harvard University Boston sterk
geassocieerd lijkt te zijn met psoriasis en mogelijk de pustuleuze vorm
van deze aandoening verergert

n

zwangere vrouwen volgens nieuw onderzoek van dr. Marjorie Jeffcoat er
baat bij hebben in de zin van minder risico op vroeggeboorte om de mondverzorging tijdens de zwangerschap te ondersteunen met alkoholvrije
chloorhexidine mondspoeling

n

de Parodontologische Kliniek Den Haag een klinisch onderzoek zal doen
met het nieuwe product, Elmex Sensitive professional desensitising paste,
tegen gevoelige tandhalzen

n de Parodontologische Kliniek Den Haag een samenwerking aangaat om
klinisch onderzoek te starten naar behandeling van peri-implantitis.
U hoort nader van ons.

Vriendelijke groet,
Tine Vangsted, parodontoloog NVvP, implantoloog NVOI
John Raber, Jacqueline Speelman, Sokratis Katsamakis, Ilara Zerbo, parodontologen NVvP
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