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Geachte collegae,
Voor u ligt een nieuwe paro-info; dit keer met een aantal samenvattingen  
van interessante voordrachten, gehouden tijdens EuroPerio7 van  
6 t/m 9 juni 2012 te Wenen.

Voedingsmanagement bij parodontitis
(Ubele van der Velden: The nutritional approach)

Parodontitis is een multifactoriële aandoening waarbij het delicate evenwicht 
tussen microbiële virulentiefactoren en de deels genetisch bepaalde afweer-
reactie daarop verstoord is. Ook life style factoren spelen een belangrijke rol. 
Hoogleraar-emeritus Ubele van der Velden (Sectie Parodontologie ACTA) gaf 
een helder overzicht van de mogelijke invloed van dieet en micronutriënten  
bij het ontstaan en de behandeling van parodontitis. Parodontitis blijkt  
geassocieerd te zijn met lage serum of plasma concentraties van micro- 
nutriënten. Deze lage concentraties worden bepaald door dieet en andere 
lifestyle factoren. Studies zijn nog schaars, maar er is toch beginnend weten-
schappelijk bewijs dat suppletie van bepaalde micronutriënten de ontstekings-
respons kan afremmen. Dit kan het risico op het ontstaan van parodontitis en 
ontstekingsprocessen elders in het lichaam verminderen, en de parodontale 
behandeling ondersteunen. Zo dient de dagelijkse voeding voldoende  
vitamine C en andere antioxidanten, vitamine D, calcium en omega-3 vetzuren  
te bevatten. Groenten, bessen en fruit (met name kiwi’s) bevatten ruime  
hoeveelheden antioxidanten. De benodigde dagelijkse hoeveelheid is onder-
werp van onderzoek, maar te hoge concentraties (die vooral bij het innemen 
van voedingssupplementen buiten de voeding om kunnen ontstaan) kunnen  
ongewenste, zelfs toxische effecten hebben. Er dient tevens rekening  
gehouden te worden met individuele, erfelijk bepaalde variaties betreffende 
de reactie van patiënten op voedingssuppletie. Voeding vormt een nieuw en 
intrigerend onderwerp in de parodontologie, maar er zijn gerandomiseerde, 
dubbelblinde studies in nauwe samenwerking met voedingsdeskundigen  
nodig om tot wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen te komen.

Verder lezen: van der Velden U, Kuzmanova D, Chapple IL Micronutritional approaches to
periodontal therapy. J Clin Periodontol. 2011 Suppl 11:142-58



Behandeling van furcatieproblemen bij molaren
(M. Tonetti: “The problem of periodontal involvement of molar teeth”, 
S.Jepsen: Current management of furcations”)

In het verleden werd de aanwezigheid van interradiculaire defecten (furcatie-
problemen) bij de molaren door tandarts-algemeen-practici onderschat bij 
de planning van hun behandelingen. Vandaag de dag zijn er tandartsen die 
denken dat de aanwezigheid van een furcatieprobleem een indicatie is voor 
extractie en het plaatsen van een implantaat. Geen van beide denkwijzen is 
juist. Het is een gegeven dat molaren de elementen zijn waar parodontitis  
het vaakst voorkomt, én waarbij parodontitis het meest frequent leidt tot  
verlies van een gebitselement. 62% van de elementen die door parodontitis  
verloren gaan zijn molaren; de molaren in de bovenkaak gaan vaker verloren 
dan die in de onderkaak. Maar ook bij patiënten die een volledige parodontale 
behandeling hebben ondergaan komt tijdens de daarop volgende nazorgfase 
een verlies van 10% van de gebitselementen voor; in de helft van de gevallen 
betreft het een van de molaren. 
Het volledig verwijderen van tandsteen en tandplak is in furcatiegebieden  
vaak onmogelijk. De anatomie van de furcaties van de molaren in de boven-
kaak is in dit opzicht nog ongunstiger dan die van de molaren in de onderkaak.

Diagnostiek
Bij de diagnostiek van furcatieproblemen dient gelet te worden op de  
aanwezigheid van infrabony pockets, interdentale kraters, de horizontale  
en verticale dimensies van het furcatiegebied, de vorm van het interradiculaire 
defect (smal versus breed), de aanwezigheid van recessies, en de afstand van 
de furcatie-ingang tot de glazuurcementgrens. 
Voor de horizontale toegankelijkheid hanteert men nog steeds de classificatie:
I   :  licht toegankelijke furcatie ≤3 mm
II  :  diep toegankelijke furcatie >3 mm
III :  doorgankelijke furcatie

Voor de verticale toegankelijkheid wordt daar zonodig een subclassificatie 
aan toegevoegd:



A: verticale botresorptie ≤ 3 mm
B: verticale botresorptie > 3 mm ≤ 7mm
C: verticale botresorptie > 7 mm

Behandeling          
Vanuit een klinisch perspectief is preventie en een vroegtijdige diagnostiek van 
groot belang. Het doel van de behandeling is een situatie te bewerkstelligen 
die met enig gemak reinigbaar is met uiteindelijk doel het behoud van het 
element. Bij iedere behandelkeuze is een goede indicatiestelling van belang.
Behandelopties voor parodontale chirurgie zijn:
1)  “open flap debridement” al dan niet met botresectie en furcatieplastiek  

(aanpassing vormgeving t.b.v. een betere reinigbaarheid) 
2) wortelamputatie of hemisectie
3) tunnelpreparatie
4) regeneratie
Met al deze behandeltechnieken is het behoud van de meerderheid van  
de molaren mogelijk. Na wortelamputatie is het succespercentage hoog, 
maar treedt een relatief hoger percentage van verlies van elementen op  
door endodontische problemen. Voor tunnelpreparatie geldt ook een hoog 
succespercentage, maar is er een verhoogd risico op het verlies van het  
element ten gevolge van wortelcariës. 

Ad 4) regeneratietechnieken.
Het doel van de toepassing van een regeneratietechniek is het bewerk- 
stelligen van een reductie van de horizontale en verticale diepte van het  
furcatiedefect, een klinische winst in aanhechting en (liefst) de sluiting van 
het furcatiedefect. GTR (Guided Tissue Regeneration) of toepassing van  
Emdogain geeft significant betere resultaten dan “open flap debridement”, 
met name bij diep toegankelijke buccale en linguale furcaties. Doorgankelijke 
furcaties kunnen nooit gesloten worden. Als indicatie voor regeneratieve  
behandeling geldt: klasse II furcaties bij molaren in de onderkaak of bucca-
le furcaties in de bovenkaak, met smalle defecten, zonder (of met weinig) 
recessie. De te verwachten uitkomst met de toepassing van een regeneratie-
techniek is een verandering van een klasse II furcatie in een klasse I furcatie. 



Het behandelresultaat is echter sterk afhankelijk van de morfologie van het 
furcatiedefect.

Mucogingivale chirurgie
Mucogingivale chirurgie wordt gebruikt in de parodontologie om de anatomie 
van de gingiva of frenula te veranderen. Het wordt vaak toegepast ten behoeve 
van recessiebedekking. Op de eerste dag van EuroPerio7 heeft er een sessie 
over mucogingivale chirurgie plaatsgevonden. Drie sprekers, Alex Sarfati, 
Marianno Sanz en Markus Zurh, hebben in anderhalf uur een korte samen-
vatting gegeven van verschillende aspecten van mucogingivale chirurgie.
De etiologie van een recessie is:
n  Mechanische beschadiging als gevolg van een ontsteking
n  Malpositionering van elementen
n  Een dun biotype
n  Iatrogeen trauma

Patiënten worden steeds meer gebitsbewust, en hebben ook vaak hogere 
esthetische eisen. Daarom is er meer vraag naar recessiebedekking.  
De redenen waarom patiënten behandeling van recessies wensen zijn vaak:
n  Klachten van gevoeligheid van de tandhalzen
n  Esthetische klachten
n  Progressief verlies van de gingiva

Het doel van recessiebedekking is om verdere progressie te voorkomen en 
het defect te corrigeren. Deze klachten kunnen worden behandeld middels:
n  Orthodontische herschikking van het element
n  Mondhygiëne instructies en controles
n  Desensibilisatie behandeling
n  Mucogingivale chirurgie
n  Een combinatie van de 4 bovengenoemde mogelijkheden

Waar een recessie is ontstaan, is er niet alleen sprake van verlies van bot maar 
ook van gingiva, cement en parodontaal ligament. Histologisch gezien is het 
hoogste doel van mucogingivale chirurgie, om deze ontbrekende weefsels te 
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Vriendelijke groet,

Tine Vangsted, parodontoloog NVvP, implantoloog NVOI

John Raber, Jacqueline Speelman, Ilara Zerbo, parodontologen NVvP

 Wist u dat:

n     De Parodontologische Kliniek Den Haag samen met het UMCG  
wetenschappelijk onderzoek doet naar de meest optimale  
peri-implantitis behandeling en daarvoor uw verwijzing van patiënten  
met peri-implantitis nodig heeft.

kunnen herstellen of regenereren. Helaas is dat, tot op heden, nog niet gelukt, 
ongeacht de gebruikte soort techniek. Mucogingivale chirurgie heeft tot nu 
toe slechts geresulteerd in een aanhechtingsepitheel, zoals bij aanhechtings-
winst na parodontale behandeling. De beste resultaten worden tegenwoordig 
nog steeds bereikt met mucogingivale chirurgie waarbij een bindweefsel-
transplantaat naar het defect wordt verplaatst in combinatie met een coronaal-
waarts verplaatste flap. Membranen (allografts of xenografts) kunnen ook 
succesvol zijn, maar toch nog altijd minder dan autoloog bindweefsel.  
Een bezwaar van autoloog bindweefsel is meer morbiditeit voor de patiënt.
De klinische doelen van recessiebedekking zijn: 
n  Verminderen van klachten van gevoeligheid van elementen.
n  Verplaatsen van spieraanhechtingen en tractie
n  Creëren van aangehechte gingiva
n  Verbeteren van de esthetiek
n  Beschermen van het worteloppervlak tegen wortelcariës 

De esthetische verbetering na recessiebedekking is vaak moeilijk te evalueren 
op een objectieve manier. Er zijn hierover weinig gegevens beschikbaar. Er is 
in 2010 een index gepubliceerd door Cairo (et al) om het esthetisch resultaat 
van een recessiebedekking kritisch te kunnen evalueren. Deze RES (Root 
coverage Esthetic Score) moet helpen om een objectief oordeel te geven.




