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Geachte lezer,
Voor u ligt wederom een nieuwe Paro-info. In deze editie leest u een
‘vooraankondiging’ over de nieuwe classificatie voor parodontitis, zoals
geïntroduceerd bij Euro Perio 9 in 2018. Tevens een relaas van één van onze
patiënten, die zijn patiëntenreis door de parodontologie beschrijft.
Tenslotte de uitslag van onze recente patiënten enquête.

Nieuwe classificatie parodontologie en implantologie
Iedere 3 jaar wordt er ergens in Europa door de European Federation of
Periodontology (EFP) hét congres op het gebied van de parodontologie georganiseerd, waarbij uiteraard ook de implantologie aan de orde komt.
Dit jaar was dat voor het eerst in Amsterdam. Het team van onze kliniek was
daar grotendeels aanwezig; en wij hebben genoten van 3 inspirerende dagen
met topsprekers en een gevarieerd programma waar zowel wetenschappelijke
als klinische aspecten aan de orde kwamen.
Eén van de hoogtepunten van het congres was de presentatie van een nieuwe
classificatie voor parodontitis, én een eerste classificatie voor peri-implantaire
aandoeningen. Ook u zult daarmee te maken gaan krijgen.
Deze nieuwe classificatie is door de EFP samen met de AAP (American Association of Periodontology) ontwikkeld en zal wereldwijd gebruikt gaan worden.
Daar was behoefte aan omdat er inmiddels verschillende classificaties werden
gehanteerd, én dat deze niet meer voldeden aan de hedendaagse kennis over
parodontitis. Veelal werd er onderscheid gemaakt tussen “chronic periodontitis” en “agressive periodontitis”. In Nederland hadden wij een “eigen” classificatie die door professor van der Velden was ontwikkeld; u kent bijvoorbeeld
diagnoses als prepuberale-, juveniele -, postadolescente-, snelle progressieveen adulte parodontitis, of necrotiserende parodontitis.
Bij peri-implantaire aandoeningen wordt er niet gekeken naar de diepte van
de pockets, maar naar de aan- of afwezigheid van tekenen van ontsteking,

en een toenemende pocketdiepte met zichtbaar röntgenologisch botverlies.
De nieuwe classificatie van parodontitis is gebaseerd op “stages and degrees”.
Er is gekozen voor diagnoses waarbij niet alleen gekeken wordt naar de ernst
van de aandoening, maar ook naar de complexiteit van de management van
het probleem (stage I / II/ III / IV). Daarnaast is er de mogelijkheid om de
mate van progressie van de aandoening en de inschatting van de risicofactoren weer te geven (grade A / B / C). Wij verwachten dat de nieuwe classificatie door een van onze Nederlandse hoogleraren aan de tandheelkundige
beroepsgroep zal worden uitgelegd tijdens het najaarscongres van de NVvP.
Zodra wij hier mee van start gaan, zullen wij u daar nader over informeren.

Patiëntenreis
Van patiënt tot cliënt
Acht jaar geleden werd ik door mijn zeer goede, maar strenge tandarts als
patiënt naar de Parodontologische Kliniek Den Haag gestuurd. Bij de tandarts was ik al lange tijd in goede handen en onder controle, maar voor de
‘grote schoonmaak’ en ‘gedegen onderhoud’ van mijn gebit moest ik nu
maar zelf zorgen. Het eerste bezoek aan de parodontologie-kliniek viel niet
mee. Ik wist ongeveer nog wel wat ‘para’ in het Grieks betekende: ‘tegen’
en/of ‘daarnaast’, ‘in de omgeving van’, ‘langszij’. Ik dacht aan para-chute,
dus para-dontologie was, dacht ik, tegen gebitver-‘val’ en tandbederf.
Maar ik had het mis: het was niet para-dontologie, maar paro-dontologie.
Jammer voor mijn vroegere kennis, zei de parodontoloog met een glimlach.
Maar ik bleef nog lange tijd ‘para’ zeggen. Paro of para, allebei stammen ze
van het Homerische woordje ‘par’, dus zijn ze van oude en voorname herkomst. We moesten er allebei om lachen. Zo voelde ik me meteen thuis in de
kliniek aan de Koninginnegracht.
Parodontologie kan als een specialistische dienstverlening, ‘parallel’ aan de
tandartsgeneeskunde, gezien worden. Die zijdelingse opvang was bij mij, op
dat moment, eerlijk gezegd hard nodig. De eerste metingen gaven een niet
al te goede gebitstoestand aan. Dat zou de kliniek gaan verbeteren door mij
eens in het kwartaal door een mondhygiëniste te laten behandelen, een soort

driemaandelijkse APK-keuring. Jaarlijks zouden dan de vorderingen worden
nagekeken en bewaakt door de gespecialiseerde parodontoloog. Nu, acht
jaar later en na de zorgvuldige en uitstekende behandelingen van al die
goed opgeleide mondhygiënistes, voel ik me geen ‘patiënt’ meer.
Mijn gebits-toestand is objectief en subjectief zeer verbeterd en nu kom ik
uit eigen beweging en niet meer ‘gestuurd’ door de tandarts naar de kliniek:
ik ben gepromoveerd tot cliënt, tot een ‘vrolijke klant’. Ik vind dat een enorme
prestatie van de kliniek, waar de organisatie, de onderhoudsbeurten en de
specialistische kennis en hulp, goed samenwerken.
De namen van de verschillende mondhygiënistes heb ik allemaal onthouden,
maar de nieuwe privacywetgeving belet mij die hier te noemen. Je raakt met
hen vertrouwd en ze geven je nuttige adviezen hoe het onderhoud en het
eeuwige poetsen beter kunnen. Ik voelde me weer als klein kind, toen ik ook
alle namen van de mij behandelende artsen hoorde en voor de rest van mijn
leven heb onthouden. Want als schisiskind heb ik steeds problemen gehad met
mijn tanden en mijn gebit – een bijkomend euvel bij dat andere mankement
bij geboorte. Na talloze operaties door dr. Ten Cate in het Antoniushoveziekenhuis in Voorburg (in en na de oorlog), en door dr. Nyst in het Haagse
Westeinde-ziekenhuis (in 1953, toen ik tien jaar was) kreeg ik het advies
om naar een speciale tandarts te gaan in Rotterdam: dr. Murk Jansen, die bij
mij als een van de eersten een ‘obturator’ aanbracht (een term, die nu bijna
niemand meer kent): een prothese met een bal eraan vastgemaakt, die de
te grote keelruimte verkleinde. Dat heeft een tijd goed geholpen spraak en
scheef staande tanden te verbeteren, maar uiteindelijk koos ik er zelf voor
– in de jaren zestig – naar dé specialist voor schisis-behandelingen te gaan,
prof. dr. C. Honig in het AZU, Academisch Ziekenhuis Utrecht, die meteen
zijn collega prof. dr. Bakker van de tandheelkundige kliniek en diens naaste
medewerker dr. Steen erbij haalde. (De opleiding tandheelkunde in Utrecht
stond indertijd op hoog niveau en het is nog steeds onbegrijpelijk, waarom
die zo nodig weg moest). Samen bedachten zij een integrale behandeling,
waarin spraak, gebitssanering en chirurgische verlenging van het palatum
(goed voor de spraak) en laatste lipcorrectie, op elkaar werden afgestemd.
Ik was verlost van die vervelende obturator en deze verbetering is voor mijn
verdere leven en loopbaan beslissend geweest. De behandeling duurde

ongeveer 10 maanden en tweemaal per week reisde ik van Leiden, waar ik
studeerde, naar Utrecht. Zo raakte ik gewend aan eindeloos zitten in de
tandartsstoel. Daarbij vergeleken zijn de parodontologische behandelingen
bijna gerieflijke zittingen met al die verbeterde apparatuur en beweeglijke
stoelen.
Ik ben er zelf verbaasd over dat ik de namen van al die behandelende artsen
en tandartsen, die nu allemaal zijn overleden (vandaar dat ik hun namen met
ere mag noemen), heb onthouden. Patiënten worden tot cliënten door hun
goede zorgen en innovaties. En zo leven de namen van goede artsen en hun
assistenten voort.
In dit rijtje hebben nu ook mijn vriendelijk-strenge tandarts, de mij blij makende parodontoloog en alle mondhygiënistes met hun mooie voornamen
een plaats gekregen. Ze staan voortaan in mijn geheugen gegrift. Met elkaar
vormen al deze namen een symbolische hulde aan de goede tot zeer goede
medische zorg, de tandartsenij en parodontologie, in Nederland.
Kees Schuyt (Leidschendam1943),
emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam (UvA)

Patiënten enquête
In de afgelopen periode hebben wij weer een patiënten enquête gehouden.
Verheugd zijn wij over ons gemiddelde cijfer 8,6.
98% beveelt de Parodontologische Kliniek Den Haag aan.
1.	Hoe heeft u de bereikbaarheid van de praktijk ervaren (tel/email)?
2. Hoe heeft u de openingstijden van de praktijk ervaren?
3. 	Hoe heeft u de termijn voor het maken van een afspraak ervaren?
4. Hoe heeft u de informatievoorziening over de kosten ervaren?
5. Hoe heeft u het (resultaat van het) tandheelkundig handelen ervaren?

8,5
8,8
8,0
8,3
8,7

Wist u dat:
n

statines (simvastatine, atorvastatine, rosuvastatine) wereldwijd worden
gebruikt als cholesterolremmers. Deze hebben ook anti-microbiële,
anti-inflammatoire, anti-enzymatische en wondhelende eigenschappen.
Patiënten, waarbij statines als lokale applicatie werden toegepast bij
parodontale behandeling, bereikten significant meer pocketreductie en
meer aanhechtingswinst dan controle patiënten. Het effect lijkt meerdere jaren na behandeling aan te houden. Daarentegen lijken statines,
die systemisch werden toegediend, geen additioneel effect te hebben.
Tot op heden zijn er nog geen van de genoemde producten op de markt
beschikbaar voor toepassing in de parodontale behandeling.
(Andreas Stavropoulos et al Tandlaegebladet 2019/123/2 p128-137)
“The effect of local and systemic statin use as an adjunct to non-surgical
and surgical periodontal treatment, Systematic review and meta-analysis
of preclinical in vivo and clinical studies.”

n

de relatie tussen tandverlies en diabetes is aangetoond
(bron: Endocrine Society www.endocrine.org/news-room/2018/
tooth-health-may-indicate-diabetes-risk).

n

in november 2018 alle medewerkers van de Parodontologische Kliniek
Den Haag een communicatie training hebben gevolgd.

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