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In januari 2014 wordt een 45-jarige vrouw door haar tand-
arts naar onze parodontologiepraktijk verwezen vanwege
parodontale afbraak en forse mobiliteit van de gebitsele-

menten. De afgelopen drie jaar bezocht zij iedere vier maan-
den haar mondhygiënist. Ondanks de gezamenlijke inspannin-
gen kregen ze de parodontitis niet onder controle. De patiënte
heeft diabetes mellitus type 2 en een hoge bloeddruk. De
bloedglucose blijkt niet goed in te stellen. De laatst gemeten
waarde bedraagt 11 mmol/L. Meer dan twintig jaar geleden
heeft ze een longembolie doorgemaakt. Op het moment van
intake gebruikt de patiënte irbesartan, insuline, amlodipine en
omeprezol. De factoren die invloed kunnen hebben op het
parodontium zijn een onstabiele diabetes mellitus en langdu-
rig gebruik van amlodipine. Ze vertelt dat haar ouders op
jonge leeftijd (jonger dan 40 jaar) een kunstgebit kregen. Zij
poetst eenmaal per dag met de hand en eenmaal per dag met
een elektrische tandenborstel, en ze gebruikt haar ragers
vijfmaal per week. De knobbel van de 45 is recent afgebroken.

Haar klachten zijn: bloedend tandvlees, een vieze smaak en
geur, en mobiele elementen in het onderfront. Het is haar
wens is om haar tanden en kiezen te behouden. 

Eerste onderzoek
De mondhygiëne is suboptimaal met 46% plaque, bloeding na
sonderen van 59% en er is sub- en supragingivaal tandsteen.
Op de intakefoto’s is forse zwelling van de gingiva in het
onderfront te zien, occlusale slijtage in het front, recessies 

Valkuilen bij
parodontitisbehandeling
Er zijn patiënten bij wie een reguliere parodontitisbehandeling faalt. In de meeste
gevallen is dat te wijten aan het ontbreken van voldoende motivatie voor de ver-
eiste zelfzorg en/of aan inadequate uitvoering van de behandeling. Onderstaand 
de casus van een patiënte die gedurende drie jaar iedere vier maanden behandeld
is door haar mondhygiënist wegens persisterende parodontitis. Ze kregen samen
de parodontitis niet onder controle. Besloten werd een parodontoloog in te schake-
len, want de vraag rees of andere oorzakelijke factoren een rol kunnen spelen bij het
ontstaan van parodontitis. door Renske Thomas
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toloog in Zwolle.  
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en festoons (‘zwembandjes’ van tandvlees cervicaal van de
recessie) in de pre- en molaarstreken, een geremineraliseerde
cariëslesie bij de 46, een kruisbeet in de molaarstreek en een
end-to-end relatie in het front (afbeelding 1). Diepe tot zeer
diepe pockets zijn aanwezig in de onderfrontregio. De 31 en 42
vertonen mobiliteit graad 1 en de 41 toont een mobiliteit
graad 3 (afbeelding 2). De intake-röntgenfoto’s tonen, naast
matig tot gevorderd botverlies met lokaal angulaire defecten,
een radiolucentie disto-apicaal bij de 41, een suboptimale
endodontische vullingsgraad in de 46 en aanwezigheid van

een geïmpacteerde 48 (afbeelding 3). De 33 tot en met de 43
reageren alle positief op een koudetest. Tijdens het gesprek
valt op dat de patiënte lispelend spreekt. Daarnaast is er
sprake van tongpersen tijdens het slikken (een viscerale
slikgewoonte).

Gingivazwelling
Zwelling van de gingiva kan berusten op hypertrofie of hyper-
plasie. Er is bij hypertrofie sprake van volumevermeerde-
ring zonder toename van het aantal cellen. Men spreekt u
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van hyperplasie wanneer de volumevermeerdering veroor-
zaakt wordt door een toename van het aantal cellen. Onder-
scheid tussen een van deze vormen van volumevermeerde-
ring kan alleen door histologisch onderzoek worden gemaakt. 
De verschijningsvorm van gingivazwelling varieert van mil-

de vergroting van enkele papillen tot gesegmenteerde (afbeel-
ding 4) of volledige gingivawoekeringen in de boven- en/of de
onderkaak. Voor de oorzaak van gingivazwelling zijn meerdere
etiologische factoren denkbaar: het is een abnormale reactie
op chronische ontstekingen – zoals parodontitis –, hormonale
veranderingen, of zeldzame aandoeningen in combinatie met
de aanwezigheid van lokale factoren, zoals plaque en tand-
steen. Een dergelijke zwelling kan ook het gevolg zijn van
geneesmiddelengebruik. Van drie groepen medicamenten is
de bijwerking gingivazwelling bekend:
- anti-epileptica, anticonvulsiva (carbamazipine, fenytoïne);
- antihypertensiva (calciumantagonisten, zoals nifedipine,
amlodipine, verapamil en diltiazem);

- immunosuppressiva, zoals cyclosporine.

Het door de patiënte gebruikte amlodipine is een calcium-
antagonist uit de groep dihydropyridinen. Nederland telt
730.000 dihydropyridinegebruikers, dat is ongeveer 11% van
de veertigplussers (www.GIPdatabank.nl). De prevalentie van
gingivazwelling als medicamenteuze bijwerking varieert. Uit
Engels onderzoek is gingivazwelling met name gerapporteerd
bij nifedipine (6,3% van alle gebruikers). In een Amerikaans
onderzoek in een geriatrische instelling kwam gingivazwelling
vaker voor, namelijk bij 38% van de nifedipinegebruikers, 21%
van de diltiazemgebruikers, 19% van de verapamilgebruikers
en bij 4% in de controlegroep, bestaande uit personen die
geen calciumantagonist gebruikten.

Diagnose en behandelplan
Op basis van het klinisch en röntgenologische beeld, de tand-
heelkundige anamnese en de röntgenfoto’s is de werkdiag-
nose: een lokaal ernstige, semi-gegeneraliseerd matige adulte
parodontitis met een amlodipine-geïnduceerde gingivazwel-
ling. Voor de mobiliteit van het onderfront is het tongpersen
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Geachte collega,

Vandaag constateerde ik bij mw./dhr. ............. naast
parodontitis forse gingivahyperplasie in de onderkaak.
Dit beeld ontstaat als bijwerking van de calcium-
antagonist amlodipine (en andere dihydropyridinen).
Voor informatie:
http://gebu.artsennet.nl/archief/tijdschriftartikel/
geneesmiddelengeinduceerde-gingivazwelling.htm
Kunt u samen met de patiënt kijken naar een
vervangend bloeddrukverlagend medicament c.q.
andere calciumantagonist die deze bijwerking niet
vertoont?

Met vriendelijke groeten,5
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een complicerende factor. Er is een kruisbeet in de molaar-
streken en een end-to-end frontbeet. In het geval van een
poetstrauma’s ziet men vaak een festoon cervicaal van de
recessie lopen.
Het behandelplan bestaat uit het benaderen van de behan-

delend arts voor medicatiewijziging, spalken van het onder-
front, en non-chirurgische parodontale therapie. De amlo-
dipine is door haar behandelend internist voorgeschreven.
Per brief is haar de vraag voorgelegd of er een medicamen-
teus alternatief is voor de amlodipine (afbeelding 5). De inter-
nist heeft daarop de amlodipine vervangen door doxazosine 
4 mg. Aanvullend werd eveneens simvastatine 40 mg voorge-
schreven.

Respons op behandeling 
Er is een goede respons op de initiële parodontale behande-
ling van vier sessies. Bij aanvang van de behandeling blijkt 
de patiënte angstig om de onderste rand van het tandvlees 
te poetsen; ze wordt aangemoedigd om dit juist heel secuur 
te doen. De patiënte is bijzonder goed gemotiveerd en ontwik-
kelt een perfecte mondhygiëne. Het klinisch beeld toont re-
ductie van de zwelling (afbeelding 6). Er is plaquereductie
(van 46 tot 15%), een bloedingsreductie (van 59% tot 9%) en
een pocketreductie bij alle elementen (afbeelding 7). De ster-
ke pocketreductie in het onderfront is grotendeels toe te
schrijven aan de afname van de gingivazwelling (afbeelding
8). Bij de 41 lijkt ook sprake van aanhechtingswinst door bot-
ingroei (afbeelding 9) als resultaat van de combinatie van
spalken en parodontale therapie. Er resteren nog een aantal
verdiepte pockets van 4 mm, die met viermaandelijkse paro-
dontale nazorg onder controle blijven (afbeelding 7). 
Gezien de goede respons op de ingestelde therapie en medi-

catiewijziging is parodontale chirurgie bij deze patiënte niet
geïndiceerd. Als er onvoldoende effect is na het bereiken van
een adequate mondhygiëne, scaling, rootplaning en medica-
tiewijziging, is een gingivectomie te overwegen om een vol-
doende reinigbare gebitssituatie te creëren. 

Spalken en tongpersen 
Spalken van mobiele elementen voorafgaand aan de therapie
is niet altijd noodzakelijk. Door non-chirurgische parodontale
behandeling neemt de mobiliteit vrijwel altijd af. Vanuit prak-
tisch oogpunt is er bij mobiliteit 3 – waarbij ook sprake is van
verticale mobiliteit – een reden om te spalken om te voor-
komen dat het gebitselement geluxeerd wordt tijdens het
scalen en rootplanen. Omdat er naast de forse mobiliteit ook
sprake is van een tongpers-slikgewoonte, is het onderfront
voorafgaand aan de parodontale therapie gespalkt. De tong
leek tijdens het slikken veel druk op het onderfront uit te
oefenen. Bij de intake was er een end-to-end frontrelatie (af-
beelding 3); twee maanden na het spalken is er bij de herbe-
oordeling sprake van een geringe open beet (afbeelding 6).
Door de verminderde mobiliteit van de gespalkte gebitsele-
menten worden de krachten van de tong niet meer opgevan-
gen, waardoor een open beet zou kunnen zijn ontstaan. Een
afwijkend slikpatroon gaat meestal met tongpersen gepaard
waarbij tonginterpositie in het front of in de zijdelingse delen
kan optreden. Dat heeft vrijwel altijd gevolgen voor de positie
en stand van de tanden of kiezen: op de plaats waar de tong
naar buiten wordt geperst, kan een open beet ontstaan. Bij
lispelen, zoals ook bij de patiënte, wordt de tong geheel of
gedeeltelijk tussen de voortanden gedrukt. Afwijkend mond-
gedrag – zoals lispelen en tongpersen tijdens het slikken – kan
tandheelkundige (mobiliteit), orthodontische (open beet) en
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logopedische afwijkingen (spraakproblemen) veroorzaken.
Anderzijds kan het lispelen en tongpersen juist het gevólg 
zijn van een bepaalde gelaatsopbouw, zoals een open beet of
een dikke tong. Een veelal uitgebreide orthodontische en/of
orthognatische behandeling kan dan geïndiceerd zijn. De
patiënte ziet van deze behandelmogelijkheid af, ook omdat
relapse na het sluiten van een open beet bij tongpersen een
reëel risico is. Ondanks het feit dat de etiologie van een open
beet niet altijd geheel helder is, wordt over het algemeen
aangenomen dat het afleren van mondgewoonten, zoals tong-
persen en visceraal slikken, sterk aan te bevelen is. Een ver-
wijzing naar een oraal fysiotherapeut en/of een logopedist is
een behandeloptie waar de patiënte nog over nadenkt.

Conclusie 
Door de multifactoriële aanpak van het probleem en de om-
zetting van amlodipine naar doxazosine door de internist, is
een gezond gereduceerd parodontium verkregen. Na de be-
handeling is de prognose van het onderfront sterk verbeterd.
Het is goed om je te realiseren dat een groot deel van de

oudere patiëntenpopulatie medicatie gebruikt. Velen van hen
gebruiken antihypertensiva; ongeveer 10% van de veertigplus-
populatie gebruikt middelen die gingivazwelling als bijwerking
kúnnen hebben.

Het parodontium is bij deze patiënte onder controle. De
tijdens de behandeling ontstane geringe open beet in combi-
natie met de mondgewoonten van de patiënte vormen de
volgende uitdaging.

Afb. 9a- b Röntgenfoto’s vóór (a) en na (b) behandeling van de 41.
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