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Diepe parodontale laesies, aanzienlijk 
botverlies en hypermobiliteit van de 
elementen: parodontitis stadium IV brengt 

een diversiteit aan problemen met zich mee. Dat 
vergt een specifieke én multidisciplinaire aanpak, 
waarbij behandelaars uiterst zorgvuldig dienen te 
navigeren.

Om de diverse aanvliegroutes bij deze veeleisen-
de problematiek te bespreken, organiseert de 
NVvP op zaterdag 15 april 2023 het voorjaarscon-
gres ‘Top Gun: parodontitis stadium IV’. Voor het 
programma is een aantal zeer ervaren ‘piloten’ 
uitgenodigd. Centraal hierbij staat de vraag: welk 
vluchtplan stippelen we uit om elementen met 
ernstige botafbraak te behouden?

Richtlijn & gedragsverandering
Allereerst belicht dr. Monique Danser de belangrij-
ke aspecten van de richtlijn ‘Parodontitis stage IV’, 
die recent door EFP aangenomen is. Hierin staat 
de unieke rol centraal van tandartsen, mondhygi-
enisten en parodontologen in de medische/psy-
chische begeleiding van ernstige paropatiënten 
met extra aandacht voor een gezonde leefstijl.

Chirurgie
Prof. Giuliano Rasperini bespreekt welke regene-
ratieve chirurgieën toegepast kunnen worden om 
de prognose van elementen met ernstig botverlies 
te verbeteren. Hierbij komt de combinatie van re-
generatieve chirurgie met mucogingivale chirurgie 
in de esthetische zone nadrukkelijk aan bod.

Hypermobiliteit
Aanzienlijk botverlies kan leiden tot hypermobili-
teit van elementen en als zodanig de behandeling 
compromitteren. Kunnen wij ernstige mobiliteit bij 
elementen – ‘secondair occlusietrauma’ – al-
leen met reinigen verbeteren? Welke elementen 
betreft dit en wanneer is stabilisatie via spalken 
raadzaam? De Italiaanse ‘top pilot’ dr. Rodolfo 
Gianserra licht dit uitgebreid toe. Daarbij is zeker: 
de mondhygiënist is onmisbaar bij het ontdekken 
van signalen van het secondaireocclusietrauma.

Driften en dan?
De bijzondere aspecten van orthodontie bij ele-
menten die, als gevolg van parodontitis stadium 
IV, gaan verschuiven of verloren dreigen te gaan, 
worden door de Italiaanse orthodontist Daniela 
Garbo toegelicht. Welke aanpak is geïndiceerd bij 
elementen met forse botafbraak? Hoe cruciaal is 
de nazorg bij ortho-/paropatiënten om de ortho-
dontie veilig te kunnen uitvoeren?

Prothetiek bij gebitsslijtage
De prothetische aspecten bij bruxisme en gebits- 
slijtage bij patiënten met vergevorderde parodon-
titis zijn het onderwerp van de voordracht van dr. 
Peter Wetselaar. Hij geeft aan hoe deze multifac-
toriële condities gediagnosticeerd en behandeld 
kunnen worden om verder verlies van gebitsele-
menten te voorkomen of verminderen. 

Nazorg op maat
Hoe u vervolgens de nazorg zorgvuldig afstemt op 
de paropatiënt met stadium IV, vertelt de Zwitserse 
piloot-parodontoloog Christoph Ramseier. Hij legt 
onder andere uit hoe regelmatig meten van de 
pocketdiepte ingezet kan worden in een mathe-
matisch algoritme. In combinatie met de risicofac-
torenanalyse kan zo’n algoritme helpen om voor 
de nazorg optimale tijdintervallen te berekenen. 
Zulke gepersonaliseerde zorg is zeer efficiënt en 
winstgevend voor patiënten én praktijk.

Join the crew!
De veelzijdigheid van sprekers en onderwerpen 
maakt dit congres interessant voor topteam van 
tandarts, mondhygiënist, orthodontist én paro-
dontoloog. Na het bijwonen van dit congres bent 
u in één dag ‘airborne’ om de patiënt met verge-
vorderde parodontitis in uw praktijk adequaat te 
kunnen behandelen dan wel te verwijzen.

Ready to lift off? Join the crew!
Dat kan nu via www.nvvp.org

Natasha Lioubavina-Hack, 
vice-voorzitter en congrescoördinator NVvP
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Programma
8.15 uur Registratie en ontvangst
8.30 uur Algemene Ledenvergadering
9.20 uur Opening – Steven Lim, voorzitter

 Moderator: Guido Rhemrev
9.30 uur Battle Maverick versus Ice Man

9.45 uur  Nieuwe EFP richtlijn: Parodontitis Stadium IV 
– Monique Danser, Nederland

10.30 uur Koffiepauze

11.20 uur  Periodontal Regeneration in Stage IV Periodontitis with 
Interproximal attachment loss and patient’s aesthetic demand 
– Giulio Rasperini, Italy

12.05 uur  The underestimated role of trauma from 
occlusion in advanced perio-patients 
– Rodolfo Gianserra, Italy

12.55 uur Lunch

14.15 uur  When and how is orthodontic treatment possible 
in periodontitis Stage IV patients? 
– Daniela Garbo, Italy

15.05 uur Theepauze

15.35 uur  Parodontitis en bruxisme en gebitsslijtage, 
een lastige drie-eenheid 
– Peter Wetselaar, Nederland

16.25 uur  Supportive Personalized periodontal therapy, personal 
medicine, algorithms-based recall-intervals 
– Christoph Ramseier, Zwitserland

17.15 uur Afsluiting met aansluitend borrel
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PARODONTITIS STADIUM IV

Nieuwe EFP richtlijn:
Parodontitis Stadium IV
De onlangs uitgekomen EFP richtlijn behandeling 
Parodontitis stadium IV patiënten wordt behan-
deld in deze lezing. Wat zijn de belangrijkste 
uitdagingen, zoals het hebben van een onvolle-
dige dentitie, kauwproblemen en verminderde 
esthetiek voor een goede behandeling. De sa-
menwerking met de verschillende tandheelkundi-
ge disciplines is essentieel, maar ook een goede 
samenwerking met de patiënt en het begeleiden 
naar een voor de patiënt gezonde levensstijl zijn 
thema’s die aan bod zullen komen. Wat is onze 
rol als mondzorgverlener in deze behandeling en 
wat kunnen wij doen om tot een goed en naar de 
wens van patiënt eindresultaat te komen?

Periodontal Regeneration in 
Stage IV Periodontitis with 
Interproximal attachment loss  
and patient’s aesthetic demand
In today’s dentistry the aesthetic demand from 
the patients has become the main challenge in 
Periodontology. Besides the obvious functional 
results is now important to achieve aesthetic 
success, particularly in the anterior areas, where 
the expectations of the patients are higher. 
Understanding the biology of the periodontal 
wound healing, will lead to respect and protect 
the healing phase. The New Classification of 
Periodontal Disease is focused on the interden-
tal Clinical Attachment level. The Aim of Classic 
Periodontal reconstructive surgical techniques 
is the regeneration of the infrabony defects or 
the root coverage in case of gingival recessions. 
Recently the evolution of the regenerative plastic 
surgery makes possible to treat simultaneously 
both. The develop of regenerative clinical and bio-
logical concepts, biomaterials and new surgical 
techniques during the last years, makes possible 
to answer to the patient’s demands and regene-
rate the interdental attachment of compromised 
teeth with predictable long-term results.
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PARODONTITIS STADIUM IV

The underestimated role
of trauma from occlusion in
advanced perio-patients
Diagnosis of Stage IV Periodontitis includes very 
often occlusal, functional and rehabilitation needs. 
On top of these issues today we do not have 
clinical guidelines with strong evidence based 
research to support our therapy like in Stage I, II 
and III Periodontitis.
Interdisciplinary therapy in stage IV Periodontitis 
often requires particular attention to clinical 
manifestations of the advanced disease like teeth 
mobility, posterior bite collapse, flaring and drifting 
of the involved dentition. Differential diagnosis of 
occlusal trauma from and all the other symptoms 
is essential to understand and to improve the 
prognosis of the natural teeth before making use 
of dental implants. After discussing the historical 
prospective and relative importance of occlusion 
in the periodontal literature, Dr Gianserra with a 
modern approach, will try to illustrate if, when, 
why and how to treat occlusion related clinical 
problems. Developing an appropriate treatment 
planning together with less invasive techniques 
is often necessary in the treatment of Stage IV 
Periodontitis patient to better restore function and 
to improve the quality of life of the very advanced 
periodontitis patients.

When and how is orthodontic 
treatment possible in periodontitis 
Stage IV patients?
Patients with stage 4 periodontitis are characte-
rized by severely reduced periodontal support, 
tooth loss and pathologic tooth migration, causing 
poor occlusal stability, inadequate masticatory 
function, difficulties in finalizing the prosthetic res-
tauration and aesthetic impairment. Orthodontic 
treatment is often necessary to align prosthetic 
abutment, create ideal space for implant restorati-
ons, reduce overbite and overjet, improve aes-
thetic and occlusion, while trying to maintain the 
natural dentition of the patient after periodontal 
therapy. Patients with severely reduced perio-
dontium undergoing orthodontic treatment need 
clear definitions of treatment goals and timing of 
the different therapeutic steps, as well as careful 
planning of biomechanics, appliance design and 
retention phase.
A thorough interdisciplinary treatment plan should 
be performed with definition of all the aspects 
of treatment, including precise steps and timing 
of the different interventions performed by the 
practitioners involved. Furthermore, orthodontics 
should be performed in a healthy periodontium 
following step 1-2-3 of periodontal treatment, 
combined with close maintenance and monitoring 
of periodontal health throughout the treatment. 
According to scientific evidence and 20 years of 
clinical experience we will analyze indications, 
goals and limitations to allow a safe and succes-
sful orthodontic treatment of periodontal patients.



Dr. P
eter Wetselaar

Prothetist ACTA – NL

Dr
. C

hristo
ph A. Ramseier

Parodontoloog Universiteit Bern – 
CH

PARODONTITIS STADIUM IV

Parodontitis en bruxisme 
en gebitsslijtage, een lastige 
drie-eenheid
Bruxisme is een veel voorkomende kauwspier-
activiteit die positieve en negatieve gevolgen 
kan hebben voor de patiënt. Eén van de nega-
tieve aspecten is mechanische gebitsslijtage, 
een ander gevolg kan zijn dat toch al kwets-
bare gebitselementen (denk aan parodontaal 
verzwakte elementen) extra kauwdruk lastiger 
kunnen weerstaan dan gezonde elementen. 
De meningen en soms ook de bewijslast lijken 
tegenstrijdig. Gedurende deze voordracht wordt 
de actuele kennis omtrent bruxisme en gebitsslij-
tage doorgenomen en wordt aangegeven hoe 
deze beide multifactoriële condities te diagnosti-
ceren. Suggesties worden gegeven wat te doen 
wanneer ze aanwezig zijn, zowel solitair als 
gezamenlijk of gedrieën. Zo kan verder verlies 
van gebitselementen worden voorkomen of 
verminderd.

Personalized periodontal medicine: 
supportive periodontal care with 
algorithm-based recall-intervals
The goal of supportive periodontal therapy (SPT) 
is to reach and maintain clinical stability on a long 
term basis in each periodontal patient.
Recent clinical research studies identified an 
algorithm that will help oral-health professionals 
to determine recall intervals more efficiently for all 
patients who are enrolled in the recall program.
Each patient may benefit from being assessed for 
residual PPDs at every SPT visit. Such individual 
quantitative data, obtained from residual perio-
dontal probing depths (PPDs), can be utilized in 
mathematical formula (algorithm) which can help 
to determine the optimal time between consecu-
tive recalls visits for each patient.
In addition, use of this algorithm in combination 
with evaluation of individual risk factors will offer 
periodontal patients a more personalized and 
more effective supportive periodontal care. This 
scientific approach is of particularly importance 
in successful long term management of sever 
periodontal patients of stage IV.
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BV Diensten Nederlandse Vereniging
voor Parodontologie
Molenweg 4
9967 TG Eenrum
T 06 40 68 25 26

www.nvvp.org
secretariaat@nvvp.org

Onze sponsoren:

Alle informatie over dit congres vindt u op onze 
website: www.nvvp.org
Hier kunt u zich snel en eenvoudig inschrijven.
KRT- en KRM-punten zijn in aanvraag.

Algemene Ledenvergadering
Leden ontvangen hiervoor een persoonlijke 
uitnodiging met bijbehorende agenda.

Congreslocatie
Gooiland
Emmastraat 2
1211 NG Hilversum

Parkeren op loopafstand van Gooiland
Parkeergarage Gooiland
Koningshof 1
1211 MG Hilversum

Gebruik voor uw navigatie dit adres.
U ontvangt een gratis uitrijkaart na afloop  
van het congres.


