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>Game of Bones
Ik ben net terug van een boeiend en
inspirerend congres Osteology en het blijkt
maar weer eens dat er veel raakvlakken zijn
in de tandheelkunde met de verschillende
specialisaties en differentiaties. Meest voorkomend zijn de relaties met de orthodontie,
endodontologie, implantologie en kaakchirurgie. Een goede basis in de vorm van

een gezond parodontium vormt de sleutel
tot zo voorspelbaar mogelijke behandelresultaten. Zodra er een goede plattegrond
is van het parodontium kan de Game of
Bones beginnen. Tijdens het congres, waar
veel aandacht gegeven werd aan nieuwe
technieken, werd wederom duidelijk dat je
als behandelaar eerst door een aanzienlijke

leercurve heen moet om tot goede
resultaten te komen.
Tijdens een van de lezingen werd aangegeven dat de behandeling van periimplantitis voorspelbaarder wordt met
steeds betere resultaten. Hierover in een
volgende editie van dit bulletin meer.
Er werd verder aandacht gegeven aan

het spel met het kaakbot vanuit endodontische en
parodontologische aspecten die veel raakvlakken
hebben met kaakchirurgische behandelingen.
Bij deze laatste relatie groeit het besef van het
belang van gezond aangehecht tandvlees en
fijngevoelige technieken, met respect voor de
weken delen. Een mooie ontwikkeling.
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>De endo-paro relatie, een gefaseerde aanpak
Het endodontium en parodontium zijn
nauw met elkaar verbonden. Een primaire
infectie kan tot een secundaire infectie
leiden. Een differentiële diagnose van een
probleem van endodontische of parodontale oorsprong is soms complex maar
essentieel voor een passende therapie
en een zo goed mogelijke prognose
(Afbeelding 1).

Afbeelding 1

De parodontale en endodontische laesie is
door verschillende auteurs geclassificeerd
volgens de primaire oorzaak van de
aandoening. Een typische classificatie,
gebaseerd op de primaire ontsteking met
een mogelijk secundair effect, is als volgt;
Primaire endodontische laesie met
drainage via het parodontale ligament,
veelal gekenmerkt door één smalle pocket
langs één zijde van radix.
Primaire endodontische laesie met
secundaire parodontale betrokkenheid,
dit betreft veelal brede pocketvorming.

De laesie is vaak langer aanwezig, waardoor
accumulatie van plaque en afzetting van
tandsteen langs het radixoppervlak heeft
kunnen plaatsvinden.
Primair parodontale laesie, betreft een
langzaam voortschrijdend parodontaal defect
richting de apex. Het element is nog vitaal.
Primair parodontale laesie met secundaire
endodontische betrokkenheid, de voortschrijding van de parodontale aandoening
heeft tot infectie en necrose van de pulpa
geleid via laterale kanalen of het apicale
foramen (dat communicatie via laterale
kanalen voorkomt laten Afbeelding 2 en 3
goed zien).
Een gecombineerde parodontale en
endodontische laesie kenmerkt zich door
zowel een necrotische pulpa als een
parodontaal defect.
Het doel van de diagnostiek is om de
primaire oorzaak van de ontsteking te
herleiden. Veelal is dit niet goed mogelijk.
Een goede aanpak is dan om de parodontale
en endodontische ontsteking als een
gecombineerde parodontale en endodontische laesie te beschouwen. In zulke
gevallen is het niet essentieel de primaire
oorzaak te vinden, aangezien de behandeling
zowel een endodontische als parodontale
therapie betreft. Wanneer slechts één van
de problemen wordt behandeld is het
aannemelijk dat de laesie niet volledig zal
genezen. In het algemeen is het wenselijk
beide weefsels te behandelen om een goede
uitgangssituatie te bewerkstelligen waarin
genezing kan plaatsvinden.
Voor de differentiële diagnose is een
medische en tandheelkundige historie
gewenst. De beschrijving van de patiënt van
signalen of symptomen kan tot een eerste
voorlopige diagnose leiden. Parodontale en
endodontische beoordeling is noodzakelijk
om de diagnose te bevestigen en tevens
andere aandoeningen te identificeren of uit
te sluiten. De klinische diagnostiek bestaat
uit beoordeling van gingiva en mucosa,

Afbeelding 2

Afbeelding 4

Afbeelding 3

Afbeelding 5

parodontale metingen, testen van mobiliteit,
percussie, palapatie, sensibiliteit van de pulpa,
occlusale beoordeling en röntgenologische
beoordeling.
De endodontische behandeling dient
vooraf te gaan aan de parodontale therapie.
Een gefaseerde endodontische behandeling
geeft de mogelijkheid om het effect van de
endodontische therapie te beoordelen op
de parodontale weefsels. Dit geeft tevens
de mogelijkheid om een non-chirurgische
parodontale behandeling te starten voordat
de definitieve wortelkanaalvulling geplaatst
wordt.
Bij onvoldoende respons van de parodontale
weefsels op de initiële fase van endodontische therapie is aanvullende parodontale therapie geïndiceerd, waaronder
parodontale chirurgie. Dit heeft als doel

toegang te verkrijgen tot het volledige
worteloppervlak voor scaling en rootplaning.
Een hernieuwde monitoring van de weefselreactie is hierbij wenselijk. Een evaluatieperiode van 6 weken is hierbij aan te bevelen.
Bij tekenen van genezing dient de endodontische behandeling voltooid te worden
(Afbeelding 4 en 5). Parodontale genezing
kan drie-maandelijks worden beoordeeld en
endodontische genezing van de peri-apicale
laesie na 6 of 12 maanden. De aanwezigheid
van een gecombineerde parodontale en
endodontische laesie zal een gecompromitteerde uitgangssituatie van het element
opleveren. Een goede mondhygiëne en
periodiek professionele parodontale nazorg
is derhalve noodzakelijk.
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>Congres Osteology
Op het moment dat heel Nederland
oranje kleurde voor Koningsdag was een
grote groep parodontologen van NoordOost Nederland afgereisd naar Barcelona
voor het drie-daags congres Osteology.
Deze bijeenkomst wordt een keer in de
drie jaar gehouden en is met 2800 deelnemers uit 70 verschillende landen druk
bezocht. Gedurende drie dagen wordt stil
gestaan bij nieuwe technieken en behandelingen in zowel de parodontologie als
implantologie.

Op de eerste dag was er de mogelijkheid
om hands-on cursussen te volgen. Bij de
cursussen was er de mogelijkheid in kleine
groepen van maximaal 30 personen specifieke behandeltechnieken aan te leren.
Dit werd uitgelegd en getoond door
gevestigde namen in het vakgebied.
Onder andere door middel van sessies live
chirurgie werden casussen getoond, die
vervolgens door de cursisten zelf konden
worden uitgevoerd op natuurgetrouwe
modellen of varkenskaken. Een mooi
moment op de eerste dag was de lezing van
collega Melle Vroom op het gebied van de
ervaringen van de Parodontologie Praktijk
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Friesland over de d-PTFE membranen en
de verbluffende resultaten voor botbehoud
na extractie. Dit zorgt ervoor dat er na
extractie vaak zeer voorspelbaar in een
stevige kaakwal kan worden geïmplanteerd.
Dit kan zonder verplaatsing van het dentoalveolaire complex, waardoor er een mooie
brede rand aangehecht tandvlees met een
adequate gekeratiniseerde zone ontstaat,
met een goede uitgangspositie voor de
na- en zelfzorg.
Na een mooie en leerzame eerste dag
die vooral georganiseerd werd door de
industrie, werd op vrijdag gestart met het
Osteology symposium. Dit was direct te
zien aan de verdubbeling van het aantal
geïnteresseerden. Er werden lezingen
gegeven in vier verschillende zalen. In de
twee hoofdzalen werd er vooral door
vakcoryfeeën gesproken. Voor de parodontologie werd in het bijzonder stil gestaan bij
parodontale regeneratie en mucogingivale
chirurgie. Zowel de nieuwste als al langer
gebruikte technieken om deze behandelingen voorspelbaar uit te voeren werden
besproken. Het was fantastisch om te zien
dat zelfs verloren geachte tanden nog
behouden konden worden door parodontale regeneratie. Er werd aangetoond dat
deze elementen zelfs na 10 jaar nog in
de mond aanwezig waren zonder enig
botverlies. Een echte eyeopener, dat er zeer
veel mogelijk is in het behoud van natuurlijke elementen en deze nog een leven lang
in de mond kunnen blijven zitten en dus
niet direct vervangen dienen te worden
door implantaten.

Op 5 april j.l. vond het voorjaarscongres
plaats van de Nederlandse Vereniging
voor Parodontologie. Het onderwerp was
“Inside Out” waarbij de intieme relatie
tussen het endodontium en het parodontium werd besproken.
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Michiel de Cleen liet zien dat de bacteriesamenstelling van een geïnfecteerde pulpa
sterke overeenkomsten vertoont met de
microbiologie van het parodontium.
Transmissie van deze bacteriën kan, naast
het apicale foramen, op verschillende
plekken langs het radixoppervlak plaatsvinden. Dit verklaart mede waarom er
meer verlies van parodontaal steunweefsel
wordt waargenomen bij endodontisch
behandelde elementen of elementen met
een peri-apicale leasie. In de diagnostiek
blijft een paro-endo probleem soms lastig
te onderscheiden en een goede behandelvolgorde is dan ook noodzakelijk voor
een betrouwbare uitkomst. De genezingsperiode voor een primair endodontisch
probleem met een parodontale fistel is
niet eenduidig beschreven, maar een
genezingstermijn van 3 maanden lijkt
realistisch, alvorens een beslissing te nemen
om over te gaan tot parodontale scaling en
rootplaning.
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In het andere forum kwam de implantologie uitgebreid aan bod. In de eerste
sessies werden lezingen gegeven over de
huidige technieken voor botaugmentaties.
Hier werd ook gesproken over de
toekomst met 3D-printing. Ook het
onderwerp van botbehoud na extractie
waar Melle Vroom reeds eerder over
had gesproken kwam uitgebreid aan bod,
maar ook hoe je het bot weer op kan
bouwen dat na extractie verloren
is gegaan.
In de andere twee zalen was er ruimte
om jonge onderzoekers hun nieuwste
studies te laten presenteren en ook
werden er klinische casussen getoond.
Het was mooi te zien dat er veelbelovend en nieuw onderzoek is door
een nieuwe groep.

mooie feest op vrijdagavond, maar misschien ook
omdat deelnemers al het moois dat Barcelona te
bieden heeft nog wilden bewonderen. Toch was
het zeker de moeite om de laatste dag aanwezig
te zijn. Op deze dag werd er voor de implantologie gesproken over sinus-liftprocedures en wat
te doen als het mis gaat bij implantaten en hoe
de peri-implantitis te behandelen. In de parodontologie sessies werd wederom stil gestaan bij
mucogingivale chirurgie. Er werd ook vanuit een
restauratief oogpunt aandacht besteed aan de
klinische kroonverlenging.
Tijdens de drie dagen Osteology werden mooie
nieuwe technieken, onderzoeken en resultaten
getoond. Het was een zeer leerzaam congres
waar we in onze praktijken in Noord-Oost
Nederland mee aan de slag kunnen om patiënten
de optimale parodontale- en implantologische
zorg te bieden.

Tijdens de laatste dag werd het alweer
wat rustiger in de zalen. Mogelijk door het

Richard Koop

Onze zuiderburen waren ook op het
congres vertegenwoordigd. Professor
Paul Lambrechts nam ons met fraaie
histologische dia’s en interessante
wetenswaardigheden mee naar het
“spook van de cervicale wortelresorptie”.
Cervicale resorptie kan optreden daar
waar het wortelcement verloren is gegaan
en het dentine in direct contact komt met
het kaakbot.
Een orthodontische oorzaak is in 45% van
de gevallen te herleiden. Dit betreft dan
bijvoorbeeld versnelde palatinale expansie.
Door het hevelen bij extractie kan het
cement van een buurelement beschadigd
raken. Deze beschadiging kan tot externe
cervicale resorptie leiden. Een traumatische occlusie, bijvoorbeeld bij een diepe
beet of het bespelen van een blaasinstrument kan abfractie van het cement
optreden en resorptie initiëren. Interessant
gegeven is dat de aanwezigheid van plaque
een belangrijke rol speelt bij het ontstaan
van cervicale resorptie. Ook verticale
fracturen en invaginaties kunnen een
geleiding zijn voor bacteriën en dus een
rol spelen bij het ontstaan van resorptie.
Indien de resorptie meerdere elementen
betreft dan kan er sprake zijn geweest van
een virale infectie, mogelijk afkomstig van
dieren. Bij de therapie is occlusieherstel
van belang, goede monitoring en een
initiële parodontale behandeling met
eventuele ondersteuning van antibiotica.
De Duitse parodontoloog Bettine
Dannewitz sprak over furcatieproblematiek. Door middel van populatieonderzoek
kwam duidelijk naar voren dat furcatiebetrokkenheid bij de molaren minder
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Per 1 januari 2019 is parodontoloog
Mercedes Fernandez gestopt met haar vrij
recent gestarte werkzaamheden in de PPT.
De woon-werkafstand bleek voor
Mercedes een te grote belasting te zijn.

In de vorige editie van dit bulletin werd
een artikel gewijd aan de nieuwe
classificatie gingivitis en parodontitis.
De NVvP werkt momenteel nog aan
de implementatie daarvan. Zodra hier
meer over bekend is zal in een
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respons laat zien op parodontale therapie.
In de parodontale nazorg zijn deze molaren
tevens moeilijker stabiel te houden. In 14%
van de gevallen is dit het gevolg van
glazuuruitlopers en in 60% is er sprake van
smalle furcaties. In combinatie met
accessorische kanalen predisponeren deze
verschijnselen voor furcatieproblematiek.
Preventie hiervan zou een speerpunt moeten
zijn. Nazorg is hierbij zeer belangrijk: There
is no finishline in periodontal maintenance.
In “The root of the problem” besprak de
Britse Nicola West tandhalsgevoeligheid.
Eén op de drie jonge mensen heeft hier last
van. De reactie op een dergelijke pijnprikkel
is intens en in de hersenen meetbaar. Tevens
wordt vaak angst voor de pijn ontwikkeld.
De oorzaak ligt in het blootliggend dentine
ter plaatse van de glazuurcementgrens.
De open tubuli staan in direct contact met
de pulpa. Bij tandhalsgevoeligheid is er sprake
van een groter aantal open liggende tubuli
met veelal een grotere diameter. Erosie speelt
een grote rol in het ontstaan van tandhalsgevoeligheid. Na zuurinname vindt er een
2 uur durende periode van reparatie plaats.
Deze is compleet na 4-24 uur. Poetsen vlak
na zuurinname wordt dan ook afgeraden.
Naast beperken van de zuurmomenten op
een dag en het aanpassen van het
poetsgedrag, zijn er diverse tandpasta’s die
goed helpen. Deze bevatten veelal
kaliumnitraat of tinfluoride.
Het was een gevarieerde dag waarbij
opnieuw blijkt dat endo en paro
onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.
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volgende editie daar weer aandacht aan
gegeven worden. Het aanstaande NVvP
najaarscongres dat op 22 november gehouden
wordt met de titel ‘Paro Nextgen’, is alleen
daarom al de moeite waard om voor in te
schrijven
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