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>V an protocol naar richtlijn
Een protocol beschrijft hoe in de dagelijkse
praktijk gehandeld moet worden en geeft
stap voor stap weer hoe iets gedaan moet
worden. De vrijheid van handelen is bij een
protocol beperkt, in tegenstelling tot een
richtlijn. Uiteraard blijft goede argumentatie
essentieel om, al dan niet incidenteel, af te
wijken van een richtlijn.
Een richtlijn geeft aanbevelingen omtrent
het verbeteren van de kwaliteit van zorg.
Het is een richtinggevend hulpdocument
dat berust op onder andere wetenschappelijk onderzoek, kennis en ervaring
van zorgverleners en zorggebruikers.
Geerten-Has Tjakkes geeft een uiteenzetting van de belangrijkste aspecten van
de nieuwe richtlijn voor het gebruik van

Periodiek Parodontaal Screenen (PPS)
in de algemene praktijk. Vanuit daar kan
nadere diagnostiek, door middel van een
uitgebreid parodontaal onderzoek gedaan
worden met behulp van een parodontiumen röntgenstatus in de algemene praktijk
of, indien nodig of gewenst in een verwijspraktijk voor parodontologie.
Naast de eerder geïntroduceerde nieuwe
classificatie van parodontale aandoeningen
gaat de parodontologie met zijn tijd mee
in het belang van zowel tandartsen en
mondhygiënisten als van gespecialiseerde
parodontologen.
Het tweede artikel beschrijft een situatie bij
jeugdige patiënten waarbij nog wel eens te
laat de indicatie voor een implantologische

reconstructie gesteld
wordt. Ook hier zijn
duidelijke richtlijnen
van groot belang.
Dat we niets mogen
missen geeft een
forse verantwoordelijkheid, ondanks
dat er veel richtlijnen
zijn die ons daarbij
zo goed mogelijke
handvatten geven.
Schrijf u daarom via de NVvP website in
voor het najaarscongres Paro All Round
dat op vrijdag 27 november in het Gooiland Hotel Hilversum wordt gehouden.

Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

Een goed moment om elkaar weer eens te zien.
Coronaproof natuurlijk.
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>Richtlijn Parodontale Screening Diagnostiek en Behandeling
in de Algemene Praktijk
In dit artikel wordt een aantal aspecten
van de richtlijn besproken.Voor de
volledige versie van de richtlijn (met bijgevoegde literatuur) wordt verwezen naar
de website van de NVvP: https://www.
nvvp.org/voor-professionals/richtlijnen.
Achtergrond
Dit voorjaar is de richtlijn Parodontale
Screening Diagnostiek en Behandeling
in de Algemene Praktijk op initiatief van
de NVvP verschenen. De aanleiding om
met deze richtlijn te komen was om een
vervolg te geven aan het in 1998 ingestelde
“paro-protocol’. Dit protocol was redelijk
directief, wat juridische consequenties zou
kunnen hebben indien het niet juist werd
opgevolgd/uitgevoerd. Er wordt dan nu ook
gesproken over een Paro Preventie Traject
en een Paro Traject.
Daarbij is de verantwoordelijkheid voor de
parodontale zorg veranderd en ook de rol
van de (zelfstandig) mondhygiënist.
De kennis over de verschillende onderdelen van de parodontale behandeling is
uitgebreid, wat is meegenomen in deze
richtlijn. Bij de verschillende fasen van
behandeling wordt ook steeds de overweging benoemd om te verwijzen naar
de parodontoloog.
De richtlijn kan meer worden beschouwd
als evidence based aanbevelingen; het
meest wenselijke traject na een bepaalde
screeningswaarde. Zorgverleners kunnen
om hun moverende redenen afwijken van
deze richtlijn.
Parodontale Screening
Een belangrijk aspect in de nieuwe richtlijn
is de vereenvoudiging van de parodontale
screening (DPSI) in Periodiek Parodontaal
Screenen (PPS). De PPS wordt bepaald
puur op basis van de pocketdiepte.
De PPS scores zijn vergelijkbaar met de
categorieën A, B en C die met de DPSI
kunnen worden bepaald. Daardoor is de
DPSI nog steeds bruikbaar, maar is de PPS

Periodiek Parodontaal Screenen: PPS

eenvoudiger. De PPS scores geven richting
aan de verdere routing van de patiënt.
Randvoorwaarden parodontale
behandeling
Een belangrijke eerste stap in de richtlijn is
het bepalen of de patiënt voldoet aan
bepaalde randvoorwaarden. Past de
behandeling in het opgestelde zorgplan, is
de patiënt hiervoor gemotiveerd en zijn
hiervoor bijv. de fysieke en financiële
mogelijkheden aanwezig. Om de behandeling aan te gaan, of voort te zetten, worden
een aantal uitgangspunten beschreven waar
de patiënt aan zou moeten voldoen:
1. Behandeling wordt door de patiënt
of diens wettelijk vertegenwoordiger
gewenst.
2. Behandeling past in het te behalen
zorgdoel en zorgplan.
3. Patiënt is gemotiveerd om de
behandeling te ondergaan.
4. Patiënt heeft (schriftelijk) toegezegd of
zal naar verwachting meewerken aan de
behandeling.
5. Er zijn geen fysieke of medische
beperkingen die behandeling verhinderen.
6. Behandeling valt binnen de financiële
mogelijkheden van de patiënt.
7. De patiënt kan voldoende tijd
vrijmaken voor de behandeling.

Nuancering
Aan de volgorde van de stappen die
volgen op de screening, en dus aan het
behandelverloop van de parodontale
behandeling, is op zich niet veel
veranderd. Wel wordt een nuance
aangebracht bij pockets van 4-5 mm.
Hier wordt de mogelijkheid gegeven om
eerst met verbetering van de zelfzorg en
gezondheidsgedrag aan de slag te gaan,
i.c.m. een subgingivale gebitsreiniging.
Indien dit onvoldoende effectief blijkt, kan
na uitbreid vervolgonderzoek de initiële
behandeling worden ingezet. Het is hierbij
ook van belang om een onderscheid te
maken tussen ‘echte’ verdiepte pockets
(met aanhechtingsverlies) en ‘pseudo’
pockets (zwelling zonder aanhechtingsverlies).
We zullen ook nog wel even moeten
wennen aan de nieuwe benaming van
verschillende onderdelen. Zo vindt er na
de initiële behandeling geen herbeoordeling plaats, want het betreft immers de
eerste beoordeling van de behandeling.
Deze beoordeling wordt nu evaluatie
genoemd. De evaluaties in de nazorg
worden nu (periodieke) herbeoordelingen genoemd.

Verwijzing parodontoloog
Zoals genoemd wordt er in de richtlijn ook
aangegeven wat de momenten en vooral ook
de overwegingen zijn om te verwijzen naar de
parodontoloog.
Bij de screening kunnen niet-plaque gerelateerde
(bv mucogingivale) afwijkingen worden gevonden
waar behandeling wordt vereist waar de parodontoloog meer ervaring in heeft.
Ook bij de plaque-gerelateerde afwijkingen kan
worden vastgesteld dat de problematiek te
gecompliceerd is om in de algemene praktijk te
behandelen. De ervaring, competentie en
mogelijkheden van de behandelaar aan de ene kant
spelen hierin een rol. Aan de andere kant zijn de
ernst en de omvang van de aandoening, maar ook
de leeftijd en medische achtergrond hierin
belangrijke overwegingen. Welke behandelingen
zijn er nodig om voorspelbaar te komen tot een
beheersbare en stabiele parodontale conditie, zijn
deze behandelingen mogelijk in de algemene
praktijk of is een verwijzing aan te bevelen.
Deze verwijzing kan dus meteen na screening al
plaatsvinden, maar ook na aanvullend onderzoek en
n.a.v. de verschillende evaluatiemomenten (dus bij
de evaluatie en bij de verschillende herbeoordelingen). Het is belangrijk om te onderkennen
dat een te late verwijzing kan leiden tot onnodige
herbehandeling of zelfs onnodig verlies van
gebitselementen.
Uiteraard is altijd overleg mogelijk met de
parodontoloog om de indicatie van een bepaalde
verwijzingen eerst te bespreken wanneer hierover
twijfel heerst.
Aan de systematiek van de uitvoering van de
parodontale behandeling verandert dus op zich
niet zoveel. Nuances in de screening en benaming
zijn doorgevoerd. Voor de algemene praktijk een
veelomvattende richtlijn ten behoeve van uniforme
en wetenschappelijk onderbouwde behandeling van
parodontale problemen, inclusief de overwegingen
voor verwijzing.
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>Overwegingen bij de vervanging van agenetische elementen
bij jeugdige patiënten
We krijgen vaak verwijzingen voor het
plaatsen van implantaten ter vervanging
van agenetische elementen. Dit artikel
is bedoeld om wat handvatten te geven
omdat de timing en planning van zulke
behandelingen de nodige aandacht vragen.
Cruciaal is het tijdig opstellen van een
multidisciplinaire behandelplanning.
Er zijn diverse behandelmogelijkheden voor
de vervanging van het agenetisch missende
element waaronder orthodontisch sluiten
van het diasteem, de vervanging d.m.v. een
autotransplantaat, een implantaat of een
restauratieve optie van een plaatje, frame of
een (ets)brug.
Hier wil ik ingaan indien er gekozen wordt
voor de vervanging van de missende
elementen d.m.v. een implantaten. Bij het
opstellen van een behandelplan is en blijft
de tandarts de centrale spil. Hij of zij is
verantwoordelijk voor de tijdige verwijzing
naar de diverse specialisten waaronder de
orthodontist en/of implantoloog.
Een behandelplan wordt opgesteld met het
eindpunt in gedachte. Hierbij focussen we
op de esthetische uitkomst en een goede
occlusie, articulatie en interdigitatie.
De volgende overwegingen spelen hierbij
een rol:
• Wat moet de juiste breedte van het te
vervangen element zijn? Indien de esthetiek een rol speelt bij het vervangen van
b.v. laterale incisieven, hoe is de breedte
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PPG locatie Groningen Ubbo Emmiussingel 17
9711BB Groningen • tel. 050-3130064
e-mail: info@paropraktijkgroningen.nl
www.paropraktijkgroningen.nl
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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
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PPT Auke Vleerstraat 5 • 7521 PE Enschede
tel. 053-4300024
e-mail: info@paropraktijktwente.nl
www.paropraktijktwente.nl

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

verhoudingen in het front? We hebben
hierbij richtlijnen hoe breedten en
hoogten van elementen verhouden tot
elkaar. Om een optimaal esthetisch
resultaat te bereiken zal dit als uitgangspunt moeten worden genomen.
Vaak wordt overwogen om de
cuspidaten naar de laterale posities te
reguleren. Mijn inziens heeft dat niet de
voorkeur omdat het esthetisch vrijwel
nooit echt fraai wordt (het element is
uit basis altijd te groot voor een laterale
incisief ondanks eventuele beslijping en/of
opbouwen van het element) en de
cuspidaat geleiding gaat hierdoor verloren.
Wat is dat het voordeel om de cuspidaat
in een laterale positie te zetten om daarna
de een nieuwe cuspidaat met een
implantaat te creëren?
Melkelementen kunnen soms behouden
blijven tijdens de regulatie of nog wel
eens langer. Gemiddeld gaat een
melkelement verloren tussen het 30ste
en 35ste levensjaar. Indien gekozen wordt
voor het tijdelijk behoud van een laterale
melkincisief realiseer dan dat het element
te smal is in vergelijking met een
volwassen laterale incisief. Dan is te
overwegen om het melkelement op te
bouwen met composiet tot de breedte
van een incisief. Daarentegen zijn de melkmolaren breder zijn dan hun opvolgers.
Correctief beslijpen is dan een goede
mogelijkheid zodat de andere molaren
in een optimale occlusie en articulatie en
interdigitatie kunnen worden gereguleerd.
Indien de melkelementen verloren zijn
gegaan is het creëren en het behouden
van de juiste breedte van het diasteem
belangrijk. Dit kan plaatsvinden d.m.v.
een tijdelijke restauratie, plaatje, retainer,
etsbrug of orthodontische spalk.
Belangrijk tijdens een eventueel orthodontisch traject en retentiefase is om te
controleren dat de wortels van de buurelementen zodanig zijn en blijven
gepositioneerd zodat er voldoende ruimte
is om een implantaat te plaatsen.
Bij agenesieën treedt altijd een onderontwikkeling van het bot op. Hierdoor
is het volume van het bot over het
algemeen ontoereikend om een
implantaat te plaatsen zonder botregeneratie. Meestal ontbreekt bot buccaal
maar ook de ligging van de sinusbodem
kan ter plaatse lager uitvallen waardoor
een additionele
sinusbodemelevatie noodzakelijk is.
Het juiste timemanagement is heel
belangrijk. Tijdige verwijzing naar de
betrokken collega’s is belangrijk zodat
een multidisciplinair plan kan worden
opgesteld. Als implantoloog is het fijn
om voordat de eventuele orthodontische behandeling is ingezet of
afgerond de patiënt te hebben gezien
zodat kan worden aangegeven wat
gewenst is t.a.v. ruimte en esthetiek.
De verschillende opties kunnen dan
worden besproken en de patiënt kan dan
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Per september 2020 zijn twee nieuwe parodontologen werkzaam in de Parodontologie
Praktijk Zwolle. Beiden zullen twee dagen
per week patiënten behandelen. Hierdoor
verhogen we onze capaciteit zodat we beter
aan de toenemende vraag naar zorg
tegemoet kunnen komen.
Gerry Karlis:

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

Ik heb mijn
tandarts-diploma
gehaald aan de
Aristotle Universiteit
van Thessaloniki,
Griekenland in 2014.
Na mijn werkervaring als algemene practicus
in de Griekse Air force als luitenant-tandarts
en vanwege mijn interesse voor de
parodontologie ben ik daarna naar
Nederland vertrokken.

een keuze maken voor welke optie hij of zij
kiest. Tevens moet de patiënt worden
geïnformeerd over de kosten van het
gehele traject. In verband met verdergaande groei van de schedel zal het
plaatsen van een implantaat niet voor het
18de levensjaar plaatsvinden. De kosten
van een implantaat behandeling worden
vaak geheel of gedeeltelijk gedekt wordt
door de basisverzekering en/of aanvullende
verzekering. Wel dient de voorgenomen
behandeling voor het 18de levensjaar
gemeld te worden bij de verzekering
anders kan de aanspraak op dekking in het
geding komen. De implantaat behandeling
dient dan te worden afgerond voor het
23ste levensjaar. Tevens kan de implantoloog op basis van de patiënt bepalen op
welke leeftijd de behandeling kan starten.
Ter illustratie en lering deze casus:
Deze patiënte werd verwezen naar mij op
19-jarige leeftijd. Ze was orthodontisch
behandeld. De 52 en 62 zijn nog aanwezig
maar zullen naar verwachting op korte
termijn verloren gaan. Patiënt wil graag
een vaste en duurzame vervanging van de
elementen in een zo optimaal mogelijke
esthetiek.
Esthetisch gezien is het duidelijk dat de 52 en
62 en dus het diasteem straks veel te klein
zijn voor juist geproportioneerde lateralen.
De optie van opnieuw orthodontisch
behandelen wordt afgewezen door de
patiënte. Gelukkig waren de bestaande
elementen relatief breed en was de breedte
op bot niveau voldoende. In overleg met
patiënte is voor het volgende behandeltraject
gekozen:
1. vervaardigen tijdelijk plaatje met esthetisch
optimale breedte van de toekomstige 12
en 22.
2. extractie 52 en 62, correctief beslijpen
van de buurelementen en plaatsen tijdelijk
plaatje.
3. na 6 weken plaatsen implantaten 12, 22
in combinatie met buccale botaugmentatie.
4. na 4 maanden vrijleggen implantaten en
plaatsen tijdelijke kronen.
5. na 4 maanden vervaardigen definitieve
kronen.
Er is uitgebreid overleg gevoerd met de
verzekering omdat de voorgenomen
behandeling niet was gemeld bij de
verzekering voor haar 18de levensjaar maar
gelukkig heeft de verzekeringsmaatschappij
toch besloten om vrijwel alle kosten voor
haar rekening te nemen.
Samenvattend: het opstellen van multidisciplinaire behandeling van agenetische elementen
is de verantwoording van de tandarts. Hij of
zij zorgt voor tijdige verwijzing. Een goede
communicatie van het gezamenlijke behandelplan is cruciaal. çmelding bij de verzekering
van het behandelplan dient uiterlijk voor het
bereiken van de 18-jarige leeftijd plaats te
vinden. De totale behandeling dient voor het
23ste levensjaar te zijn afgerond.
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1. Intake.

2. OPG bij intake.

3. Tijdelijk plaatje na correctieve beslijping van
buurelementen.

4. Definitieve kronen direct na plaatsen

5. Röntgenfoto’s definitieve kronen.

Olaf Veth

Eerst heb ik anderhalf jaar in de algemene
praktijk gewerkt in Hardenberg. In 2017 ben
ik gestart met de post-doctorale Master of
Science opleiding Parodontologie aan het
ACTA. Afgelopen juli heb ik deze opleiding
cum laude afgerond. Naast mijn werkzaamheden in Zwolle werk ik ook nog een dag
per week in de Parodontologie Praktijk
Friesland en ben ik bezig met een
promotietraject aan de ACTA.
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Nektarios
Tsoromokos
Ik ben afgestudeerd
als tandarts aan de
Universiteit van
Athene in 2012.
Na mijn studie heb ik mijn militaire dienstplicht vervuld voor het Griekse leger.

Gedreven om meer tandheelkundige kennis
te verzamelen heb ik 4 maanden doorgebracht in de Boston, USA. Nadien ben ik
neergestreken in Aberdeen, Schotland en
heb daar als algemeen practicus gedurende
3 jaar gewerkt. Gedurende deze periode
werd ik me steeds meer bewust van de
belangrijke rol van de parodontologie als
de fundatie binnen de tandheelkunde
behandeling. Dit triggerde mij om de
drie-jarig specialisatie in de Parodontologie
en Implantologie te gaan volgen aan het
ACTA te Amsterdam. Afgelopen juli heb ik
deze opleiding afgesloten met tevens een
Master of Science titel. Ik werk nu twee
dagen in Zwolle maar ook twee dagen in de
Kliniek voor Parodontologie in Rotterdam.
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