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 uidelijkheid
>D
In het kader van geadviseerde maatregelen
rond de bestrijding van het coronavirus,
zoals het stoppen met het verlenen van
reguliere zorg in de mondzorgpraktijken, is
het overbodig om uitgebreid in te gaan op
de enorme impact die dit heeft voor alle
praktijkhouders en hun medewerkers.
Op het moment van schrijven van dit
voorwoord heerst er veel onzekerheid
over de termijn van de ‘intelligente
lockdown’ en wordt er door verschillende
instanties niet altijd even duidelijk
gecommuniceerd.
Hopelijk gaat deze editie van het nieuws-

bulletin bijdragen aan het scheppen van
duidelijkheid op het vlak van de nieuwe
classificering van pardodontale aandoeningen. Deze voorjaarseditie is wat
vroeger bij u op de mat gevallen dan
gebruikelijk. Normaliter is dit eind mei.
Wellicht kunnen we in die periode onze
patiënten weer zoveel mogelijk regulier
behandelen. Zodoende bent u voor die
tijd zo goed mogelijk geïnformeerd.
De nieuwe classificatie is een werkdocument dat met voortschrijdend inzicht
aan verandering onderhevig zal zijn. Graag
vernemen wij als parodontologen ook de

mening van onze
verwijzers. Een van
de middelen hiervoor
is mij als redacteur
te mailen.
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Verder in dit bulletin
deel 2 van ‘Meten is
weten.’ Dit artikel gaat over behoud van
een implantaat dat na plaatsen een crisis
heeft meegemaakt door onvoldoende
nazorgbehandeling.
Hoe bijzonder is het dat we door de
COVID-19 pandemie wellicht ervaren
een duidelijk meetbare verbetering van

kwaliteit van leven te krijgen? Misschien dat we
onszelf in het pre-corona tijdperk te weinig (na)
zorg hebben gegund?
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>De nieuwe classificatie van parodontale en
peri-implantaire ziekten
In 2018 is wereldwijd een nieuwe
classificatie gepresenteerd door de
European Federation of Periodontology en
de American Academy of Periodontology.
Dat was hard nodig, want door nieuwe
inzichten in de pathogenese van de ziekten
voldeed de oude classificatie niet meer.
Er bestond wel een geaccepteerde internationale classificatie, maar in Nederland
volgden we de van der Velden classificatie.
Met de nieuwe classificatie kunnen we
niet alleen het stadium vastleggen waarin
de patiënt zich bevindt maar proberen
we ook wat te zeggen ten aanzien van de
verwachting hoe de ziekte zich zou kunnen
gaan gedragen in de toekomst. Met andere
woorden, we proberen te omschrijven hoe
stabiel of progressief de ziekte zou kunnen
zijn. De nieuwe classificatie is ook zodanig
opgezet dat deze te zijner tijd kan worden
aangepast bij verdere en nieuwe inzichten
in de pathogenese van de ziekte.

classificatie wordt uitgedrukt in stadium en
gradatie, te vertalen en te begrijpen.
Een ontsteking wordt gevormd zodra er
een disbalans ontstaat tussen de aanval en
de verdediging. Aan de aanvalszijde bevindt
zich niets anders dan micro-organismen,
bacteriën, virussen en eventueel schimmels.
Hierbij speelt de hoeveelheid en type een
rol.
Aan de verdedigingszijde bevindt zich het
immuunsysteem. Hoe reageert het lichaam
op de aanval? Leidt deze reactie wel of niet
tot weefseldestructie? Dus we kunnen aan
de ene zijde van het spectrum een patiënt
hebben met hele slechte mondhygiëne die
alleen maar een gingivitis ontwikkelt en
aan de andere zijde een patiënt met heel
weinig plaque die desondanks continuering
van verlies van parodontaal steunweefsel
ervaart. Dit verschil in vatbaarheid komt
beter naar voren met de nieuwe
classificatie.

Het heeft tot eind vorig jaar geduurd
voordat de nieuwe classificatie werd
vertaald en uitgerold in Nederland.
In november 2019, tijdens het najaarscongres van de Nederlandse Vereniging
voor Parodontologie, werd deze
gepresenteerd. Op het eerste gezicht lijkt
het ingewikkeld te zijn maar ik ga proberen
dit verder uit te leggen in dit artikel zodat
het zo eenvoudig mogelijk te interpreteren
en toepasbaar wordt bij u in de praktijk.
Binnen de groep van de verwijspraktijken voor Parodontologie van Noord- en
Oost-Nederland hebben we besloten om,
naast de aanduiding van stadium en graad,
ook de benaming te hanteren zodat u
gelijk een indruk heeft van de staat van het
parodontium van uw patiënt. Dat voorkomt
dat u een aparte hand-out nodig heeft om
de gegeven diagnose, welke in de nieuwe

Gezond parodontium
Gezondheid is dat de bloedingsscore na
sonderen (Bleeding On Probing: BOP)
≤10% moet zijn. Indien er sprake is van
een optimaal parodontium zal de sondeerdiepte (Probing Pocket Depth: PPD)
≤3 mm zijn en zal er geen botverlies
-(Bone Loss: BL) of verlies van aanhechting
(Clinical Attachment Loss: CAL) zijn.
Buccale en/of linguale recessies tellen hierin
niet mee. De diagnose is dan een gezond
parodontium.
Wanneer er wel sprake is van BL en dus
ook CAL, is er sprake van een gezond
gereduceerd parodontium. De pockets
mogen dan iets dieper zijn maar nog altijd
≤4 mm.

BOP

PPD

CAL

BL

Gezond
parodontium ≤10% ≤3 mm 0
0
Gezond
gereduceerd
parodontium ≤10% ≤4 mm ≥1mm ≥1mm

Lokaal

Gingivitis
Zoals bovenstaand, maar dan zal de
BOP >10% zijn. Bij een BOP van 10-30%
is er sprake van een gelokaliseerde
gingivitis en bij >30% is er sprake van
een gegeneraliseerde gingivitis. De PPD kan
toenemen in verband met de zwelling van
de weefsels. De PPD kan zelfs significant
toenemen bij bijvoorbeeld de vorming van
pseudopockets distaal van de molaren of
een gingivahyperplasie. In geval van CAL
en dus BL wordt vastgehouden aan een
PPD ≤4 mm

Stadium
Met het stadium of de ernst wordt de mate
van parodontale afbraak beschreven. Dit wordt
bepaald aan de hand van röntgenfoto’s. Een
normaal en optimaal botniveau is maximaal
1-2 mm apicaal van de glazuur-cement grens.
Het element met de meeste botafbraak is
maatgevend. Het botverlies wordt uitgedrukt
als een percentage van de lengte van de
wortel. Het stadium wordt eventueel verhoogd
als er sprake is van klasse II-III furcaties, verlies
van elementen tgv parodontitis en/of als
er pathologische migratie is opgetreden.

BOP

PPD

CAL

BL

Gelokaliseerde
gingivitis
10–30% >2 mm 0
0
Gegeneraliseerde
gingivitis
>30% >2 mm 0
0
Gingivitis
gereduceerd
parodontium
>10% ≤4 mm >1mm >1mm

<30% van de aanwezige
elementen
Gegeneraliseerd >30% van de aanwezige
elementen
Molaar/incisief afbraak voornamelijk bij eerste
molaren en incisieven

Stadium

benaming

I
II
III

beginnend
gematigde
gevorderd

IV

BL

upgrade

<15 %, ≤2 mm
15-33% 		
33 - 66%
klasse II-III
furcaties, verlies
1-4 elementen
tgv parodontitis
vergevorderd >66%
verlies >5
elementen tgv
parodontitis,
pathologische
migratie

Parodontitis
Er is sprake van parodontitis bij een bepaalde
mate van aanwezigheid van ontsteking en
verlies van aanhechtings- en botverlies.
Tot nu toe is bovenstaand een beschrijving van
Hierbij is de BOP dus altijd >10% en zijn er
de op dat moment geconstateerde status van
pockets >4 mm.
het parodontium. Dit is dus louter gebaseerd op
klinisch (een pocket- of parodontiumstatus) en
Uitgebreidheid
röntgenologisch onderzoek; wat zie ik en hoe
De uitgebreidheid wordt bepaald op basis
benoem ik het.
van de hoeveelheid van de botafbraak:
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Voorbeelden stadia:

I

II

III

Graad
De volgende stap is wat deze parodontale
status nu betekent voor onze patiënt. Een
gegeneraliseerde matige parodontitis bij een
32-jarige man heeft een andere dynamiek
dan dezelfde matige parodontitis in een
73-jarige vrouw. Leeftijd zegt in bovenstaand
voorbeeld iets over de vatbaarheid voor
de parodontitis maar ook lifestyle factoren
en algemene gezondheid hebben invloed
op de mate van progressie van de parodontale afbraak. Wellicht is de 32-jarige man
een roker van 20 sigaretten per dag en
leeft ongezond. Wellicht heeft de 73-jarige
vrouw tot haar 68e geen botverlies gehad
maar ten gevolge van levensstress en een
ontwikkelde Diabetes Mellitus (DM), welke
een paar jaar onontdekt was maar nu goed
gecontroleerd is, is de laatste jaren parodontale afbraak opgetreden.
De graad geeft de snelheid van het
opgetreden botverlies aan in combinatie
met bekende, wetenschappelijke bewezen,
risicofactoren voor parodontitis inclusief
roken en onvoldoende gereguleerde DM
(HbA1C ≥7%). Er zijn nog vele andere
systemische factoren aan te wijzen maar
deze zijn nog onvoldoende wetenschappelijk in kaart gebracht, dus vandaar
dat tot nu toe alleen roken en onvoldoende

IV

gecontroleerde DM worden meegenomen
in het bepalen van de graad.
Bij de graad wordt uitgegaan van het
percentage botafbraak gedeeld door de
leeftijd. Dus in het geval van de 32-jarige
man: 25% botverlies gedeeld door zijn
leeftijd van 32 jaar is tussen de 0.5 en 1.
Bij de 73-jarige vrouw is 25% botverlies
gedeeld door de leeftijd <0.5.
Zodra de bekende risicofactoren in beeld
komen wordt de graad verhoogd. Dus de
uiteindelijke graad bij de 32-jarige man
wordt C en bij de 73-jarige vrouw graad A.
Met de graad wordt dus de vatbaarheid
voor parodontitis uitgedrukt maar wordt
ook geprobeerd om het toekomstig
verloop van de parodontitis in te schatten
alhoewel het natuurlijk erg lastig blijft in de
kristallen bol te kijken.
Graad

benaming

A
B

langzaam progressief <0.5		
matig progressief
0.5 –1		
roken <10/dag,
HbA1C <7%
snel progressief
>1		
roken ≥10/dag,
HbA1C ≥7%

C

% BL:
leeftijd upgrade

Naast het nevenstaande zijn er diverse
specifieke entiteiten zoals Necrotiserende
Parodontitis en parodontitis als uiting van een
systemische afwijking. Deze zullen altijd los
van nevenstaande classificatie moeten worden
beoordeeld en benoemd. Tevens kan er
sprake zijn van lokale factoren welke de parodontale ziekten beïnvloeden. Denk hierbij aan
overhangende restauraties (plaque retentie),
restauratieranden in de biologische breedte,
subgingivale cariës, trauma van occlusie,
externe wortelresorptie, parodontale afbraak
distaal van tweede molaren ten gevolge van
de derde molaren, endo-paro problemen,
wortelfracturen etc.
U kunt dus de volgende diagnosis van nevengenoemde voorbeeld patiënten in de rapportage van uw parodontoloog aantreffen:
Een 32-jarige man, gelokaliseerde gevorderde,
snel progressieve parodontitis (stadium III,
graad C) met klasse II furcaties, rookt 20
sigaretten per dag.
Een 73-jarige vrouw, gegeneraliseerde
gematigde, langzaam progressieve parodontitis
(stadium II, graad A)
Peri-implantaire ziekten
Het lastige met het beoordelen van periimplantaire weefsels is dat bijvoorbeeld
botverlies soms moeilijk is vast te stellen,
zeker in het eerste jaar na het plaatsen en
restaureren van een implantaat. Het botverlies
hangt samen met onder andere het gebruikte
implantaat en de positie van het implantaat in
het omgevend bot. Dit botverlies is dan ook
vaak een fysiologische aanpassing van het bot
vanwege herstel van de biologische breedte.
Dat geldt ook voor de diepte van de
gemeten pocket. De diepte is afhankelijk van
de fysiologische remodelling van het kaakbot,

het omgevend botniveau en de positie van
het implantaat ten opzichte van de directe
omgeving. Hierdoor zijn er geen directe
referentiewaarden te geven voor de diepte
van de pockets.
In ieder geval wordt gezond peri-implantair
weefsel gekenmerkt door de afwezigheid van
klinische tekenen van ontsteking, afwezigheid van
bloeding en suppuratie na voorzichtig sonderen
en geen toename is PPD en BL. Om een goede
diagnose te stellen is dus een vergelijking van
de huidige status met de status van de
peri-implantaire weefsels na restauratie van
het implantaat noodzakelijk.

Gezond
peri-implantair
weefsel
Peri-implant
mucositis
Peri-implantitis

BOP

PPD

BL

geen

stabiel

geen

ja
ja

vrijwel stabiel
toename

geen
ja
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>Praktijk info
PPG locatie Groningen Ubbo Emmiussingel 17
9711BB Groningen • tel. 050-3130064
e-mail: info@paropraktijkgroningen.nl
www.paropraktijkgroningen.nl

PPG locatie Veendam Molenstreek 13
9641HA Veendam • tel. /e-mail/website: zie PPG

PPZ Groot Weezenland 15 • 8011 JV Zwolle
tel. 038-4222003
e-mail: info@paropraktijkzwolle.nl
www.paropraktijkzwolle.nl

PPT Auke Vleerstraat 5 • 7521 PE Enschede
tel. 053-4300024
e-mail: info@paropraktijktwente.nl
www.paropraktijktwente.nl

>Meten is weten(2)
<PPF goutum

Dit artikel is een vervolg van ‘Meten is
weten (1)’ in Paro N•O• nr. 28.
Bij de evaluatie op 11-05-2017 wordt
geconstateerd dat de doelstellingen zijn
gehaald en er sprake is van een gezond
peri-implantair weefsel met regeneratie
van bot rond het implantaat (status 4 +
solo opname).

PPF Bredyk 1b, 9084 AG Goutum
tel. 058-2160462 • e-mail: info@parofries.nl
www.parofries.nl

PPE Boslaan 6 • 7811 GJ Emmen
tel. 0591-645005 • e-mail: info@paro-emmen.nl
www.paro-emmen.tandartsennet.nl

De Parodontoloog Helperplein 21
9721 CX Groningen • tel. 050-7271511
info@deparodontoloog-groningen.nl
www.deparodontoloog-groningen.nl

Situatie 2017 voor chirurgie

De nazorg wordt bij ons in de Parodontologie Praktijk Friesland voortgezet en de
volgende evaluatie na twee jaar laat een
stabiel en gezond parodontium / periimplantair weefsel zien met een voortgaande verbetering van de botsituatie rond
het implantaat 21 (status 5 + solo opname).
Situatie 2 jaar na chirurgie

UMCG Ant. Deusinglaan 1
9713 AV Groningen • tel. 050-3633092
Afspraken polikliniek en halitose 050-3637505
e-mail: ctm@umcg.nl • www.ctm.umcg.nl

gelreland parodontologie
Groenmarkt 22 • 7201 HZ Zutphen
tel. 085-2732335 • e-mail: info@gelreland.nl
www.gelreland.nl

Nu de situatie stabiel is verzoekt de patiënt
wederom om nazorg in de eigen omgeving.
Een volgende evaluatie staat gepland voor
februari 2021 in de Parodontologie Praktijk
Friesland.

Het leermoment van deze casus is dat het
niet vanzelfsprekend is dat de parodontale
situatie rond een implantaat stabiel blijft maar
dat er zowel aandacht besteed dient te
worden aan een stabiel en gezond parodontium voorafgaand aan het implanteren en
dat de parodontale / peri-implantaire nazorg
strict en op een hoog niveau uitgevoerd dient
te worden. Daarbij is er een belangrijke rol
weggelegd voor het jaarlijks sonderen rond
het implantaat (of bij elke nazorg visite).

Mocht er uiteindelijk toch mucositis of
peri-implantitis ontwikkelen dan is het
zaak om in een zo vroeg mogelijk
stadium actie te ondernemen en door
te verwijzen zodat er nog kans is om
het proces een halt toe te roepen
zodat de patiënt nog lang plezier kan
hebben van het geplaatste implantaat.
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