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Geachte lezer,

Voor u ligt de Paro-info van september 2016.
De zomer is praktisch voorbij; wij kijken met warme gevoelens terug op de 
geslaagde zomerborrel van 7 juli j.l. in onze tuin voor onze verwijzers. 
Tegelijkertijd kijken wij vooruit naar de laatste maanden van 2016 waarin 
wij ongetwijfeld door u verwezen patiënten met uitdagende problemen 
zullen zien. Wij zullen goed voor uw patiënten zorgen en onze kennis met 
u delen. Misschien zit er een interessante casus tussen voor een volgende 
Paro-info.

Veel leesplezier.

Complicaties door tong- of lippiercing; 
het komt vaker voor dan u denkt...*

In onze laatste Paro-info zag u 2 casussen waarbij een tongpiercing tot 
ernstige recessies in het onderfront heeft geleid, of zelfs het verlies van 
4 frontelementen heeft veroorzaakt. 
Uit een ‘systematic review’ over de incidentie van complicaties door lip- of 
tongpiercings blijken deze bij meer dan 40% van de dragers van deze pier-
cings voor te komen. 

Vandaag de dag zijn lichaamspiercings populair bij jeugdigen en jonge vol-
wassenen, vooral in Noord-Amerika en Europa. 
Mondpiercings kunnen worden aangebracht in de lip, tong, wang, huig, of 
in een combinatie van meerdere locaties. Uit onderzoeken blijkt dat 5,2% 
(data variëren van 0,8% - 12%) van de jeugdigen of adolescenten een 
(peri-)orale piercing draagt. De voorkeursplaats is meestal de tong, gevolgd 
door de lip; vrouwen dragen aanzienlijk veel vaker een piercing dan mannen. 

*Samenvatting van het artikel “The incidence of complications associated with lip and/or  
tongue piercings: a systematic review”; N. L. Hennequin – Hoenderdos, D. E. Slot,  
G. A. Van der Weijden; International Journal of Dental Hygiene 14, 2015; 62-73.



Het aanbrengen van een piercing is niet ongevaarlijk; ernstige complicaties 
als infectie, abcesvorming en endocarditis komen voor. De incidentie van 
complicaties die in studies worden beschreven varieert van 17 tot 70%.
De complicaties die zich op langere termijn voordoen zijn meestal plaatse-
lijk: slijtage of het afbreken van stukjes tandweefsel en gingivarecessies of 
parodontitis. 

Gingivarecessies en parodontitis zijn de meest voorkomende complicaties; 
bijna altijd doet zich dit voor bij de incisieven van het onderfront. 
Lippiercings veroorzaken buccale recessies; de tongpiercing zorgt voor  
beschadiging van de gingiva aan de linguale zijde van het onderfront. 
Van 351 personen met een tongpiercing komt bij 42% gingivarecessie voor; 
bij 441 dragers van een lippiercing vertoont 43% recessie van de gingiva. 

Het afbreken van tandweefsel wordt vooral gezien bij mensen met een 
tongpiercing; vaak blijkt men zich daarbij bewust te zijn van gewoontes 
waarbij de piercing steeds contact maakt met de tanden. 

Tongpiercing met ernstige gevolgen bij 21-jarige vrouw



Bij 426 dragers van een tongpiercing is er bij 37% sprake van beschadiging 
aan het tandweefsel; bij 280 personen, die een lippiercing hebben, is dit bij 
24% van hen het geval. 

Er is middels internet zeer veel informatie beschikbaar over piercings; vaak 
negeert men daarbij de informatie over de gezondheidsrisico’s die het  
plaatsen van een piercing met zich meebrengt. 
Het zijn vooral de lip- en tongpiercings die een groot risico met zich mee-
brengen op het ontstaan van gingivarecessies; de tongpiercing is ook sterk 
geassocieerd met beschadiging van de tand zelf. 
Mondzorgverleners kunnen een belangrijke rol spelen in preventie (voor-
lichting) en tijdige diagnostiek en behandeling van deze problemen. 

ENDO doet PARO wonder 
In samenwerking met collega Karim Idzahi, endodontoloog te Voorhout, 
presenteren wij hier een casus waarbij de samenwerking parodontoloog en 
endodontoloog tot een succesvol resultaat heeft geleid.

Sinds 2012 hebben wij een gezonde vrouw met gering tot lokaal ernstig 
gevorderde adulte parodontitis onder behandeling gehad met een goed sta-
biel resultaat, met uitzondering van de 16 met eind 2015 een recidiverende 
pocket distaal met een diep toegankelijke furcatie en een zeurend gevoel 
(afbeelding 1).

Afbeelding 1: 

parodontiumstatus 

1e kw. januari 2016



De x-foto 16 gaf ten opzichte van april 2012 een verslechterd beeld te zien 
met toename van het botverlies rondom de disto-vestibulaire radix en in de 
furcatie tegen de palatinale radix.
Gezien de matige endo 16, - die in 2012 geen klachten of afwijkingen liet 
zien -, werd besloten om geen parodontale interventies te doen.
Er vond verwijzing naar de endodontoloog plaats.

Behandelverslag van de endodontoloog volgt hieronder:

De behandeling heeft in januari 2016 plaats gevonden. De endodontische 
diagnose was een niet-pijnlijke parodontitis apicalis van de 16 (foto 1 en 2).
Na het openen onder cofferdam en gebruikmakende van de behandel- 
microscoop zijn er vier kanalen gelokaliseerd. De stift is uit het palatinale 
kanaal verwijderd en de ledges mesiaal waren te passeren. De kroon is 
tijdens de revisie losgekomen. De kanalen zijn gevuld met gutta-percha en 
ah-plus volgens de warm verticale compactietechniek. In het distale kanaal 
bleek er een breuk tot halverwege de radix waarneembaar, wat deels de 
parodontale problematiek veroorzaakte. De distale kanaalingang is gepre-
pareerd met een LN-boor waarna deze gevuld is met composiet. 
Dit om tijdens de radix-resectie de afsluiting van het wortelkanaal te ver-
gemakkelijken. 

Foto 1: beginfoto loodrecht Foto 2: beginfoto distaal



Het element is opgebouwd met composiet (foto 3). Aansluitend is de 
radix-resectie uitgevoerd. Dit was lastig omdat de distale radix fractureerde 
ter hoogte van de breuk. Zonder coronaal bot op te offeren is het toch 
gelukt om de wortel te verwijderen (foto 4).
De kroon is hierna teruggeplaatst met Durelon welke als tijdelijke voorzie-
ning kan dienen in afwachting tot genezing. 

Bij controle onderzoek klinisch en radiologisch op 22 juni 2016, bijna  
6 maanden na de her-endodontische behandeling en amputatie van de  
disto-vestibulaire radix, bleek het parodontium bij de 16 gezond en de  
regio volledig klachtenvrij (foto 5).

Foto 5: eindfoto juni 2016

Foto 3: na revisie Foto 4: na resectie



Intercollegiale samenwerking
In vorige Paro-info’s hebben wij u uitgenodigd om de intercollegiale 
samenwerking te versterken d.m.v.:

1. DPSI screening begeleiden in uw praktijk:
2.  Diagnostiek en behandeling volgen in de Parodontologische Kliniek 

bij een door u verwezen patiënt.

U kunt zich hiervoor nog steeds aanmelden. 
Neemt u hiervoor contact op met mevrouw Noëlle van der Linde.  
Email vanderlinde@paro-denhaag.nl

Wat een parodontaal recidief leek, bleek zodoende een endodontische 
reden te hebben en liet zich volledig endodontisch oplossen (afbeelding 2).

Met dank aan Karim Idzahi, endodontoloog. 

Afbeelding 2: parodontiumstatus 1e kw. juni 2016



Parodontologische Kliniek Den Haag  n  Koninginnegracht 56  n  2514 AE  Den Haag 

T 070 - 361 51 46  n  F 070 - 361 50 46  n  E info@paro-denhaag.nl  n  www.paro-denhaag.nl

Bedrijfsmatig gebruik van de Paro-info is slechts toegestaan met toestemming van de Parodontologische Kliniek Den Haag. 
Kopiëren en verspreiden is toegestaan met bronvermelding: Parodontologische Kliniek Den Haag.

 Wist u dat:

n  wij ons blijven inzetten om verwijzersavonden te organiseren, bijvoorbeeld 
waar enkele endo-paro casussen zullen worden gepresenteerd.

n  wij op 5 juli j.l. een ISO 9001-2008 opvolgingsaudit hebben gehad met een 
positieve kwalificatie. 

n   na 1 jaar nu eindelijk de wegopbrekingen op de gracht voorbij zijn.  
De praktijk is weer normaal bereikbaar, helaas met iets verminderde parkeer-
gelegenheid voor de deur. Wel stopt tramlijn 9 bijna voor de deur.

n   wij goed bereikbaar en toegankelijkheid zijn voor patiënten met een  
lichamelijke beperking.

n   wij ook actief zijn op Facebook en Zorgkaart Nederland.

n   wij vanaf januari 2017 ons 29ste bestaansjaar ingaan.

Vriendelijke groet,

Tine Vangsted, parodontoloog NVvP, implantoloog NVOI

John Raber, Jacqueline Speelman, Ilara Zerbo, parodontologen NVvP


