Aanpassing van de nieuwe Europese richtlijn
voor de parodontale behandeling.

– antibioticavrij –

„Het ‘stappenconcept’ van de nieuwe EFP-richtlijn maakt het mogelijk een patiënt gestructureerd
en naar plan te behandelen op het destijds hoogste bewijsniveau.“
DG-PARO verantwoordelijk voor richtlijnen Prof. Moritz Kebschull

Start
parodontitisbehandeling
Bij diagnose parodontitis
stadium I - III

Basis van de
behandeling
Onderzoek door de
tandarts, analyse van
lokale und systemische
risikofactoren
Diagnose
(EFP/AAP 2018)

Reëvaluatie stap 2
• geen restpockets
– stap 4/UPT
• restpockets > 4mm
- stap 3

Stap 3
Stap 2
Stap 1

Maatregelen van stap 1
plus

Controle van lokale
(biofilm, tandsteen,
overhang) en systemische (o.a. roken, diabetes) risikofactoren

Subgingivaal instrumenteren, desnoods met
adjuvante therapie (CHXchips1 [spoeling bij speciale gevallen] of lokale/
systemische antibiotica)

Professionele
mechanische plaquereductie (PMPR)

Maar: Voorzichtig
met antIbiotica
Geen routine behandeling

Maatregelen van stap
1 & 2 plus (bij restpockets volgens stap 2)
Parodontale chirurgie
•
•
•
•

Access-Flap
Resectief
Regeneratief
Alleen bij gunstige 		
patiëntensituatie en 		
lokale factoren!

Desnoods herhaling
van het instrumenteren

Reëvaluatie stap 1
Eindpunt bereikt?
(pocketdiepte ≤ 4 mm
zonder BoP)

Stap 4
Nazorg parodontitisbehandeling
Intervallen afgestemd op
het risico 3 – 12 maanden
Voortdurende controle
van de risicofactor
(lokaal/mondhygiëne &
systemisch)
PMPR
Eenmaal
paro-patiënt, 		
altijd paro-patiënt
Permanente nazorg nodig!

Het ‘stappenconcept’ van de EFP- richtlijn – pas als u een stap met succes heeft genomen kunt u de volgende nemen.*
* Sanz, M., D. Herrera, M. Kebschull, I. Chapple, S. Jepsen, T. Beglundh, A. Sculean and M. S. Tonetti (2020). „Treatment of stage I-III periodontitis-The EFP S3 level clinical practice guideline.“ J Clin Periodontol 47 Suppl 22: 4-60.
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PerioChip®

Met dank aan Prof. Moritz Kebschull, Birmingham

Reëvaluatie stap 1
• bij adherence en pocketdiepte
> 3mm – stap 2 van de
behandeling
• patiënt werkt niet mee
– herhaling stap 1

