
Paroprotocol (uitgebreid)



Het paroprotocol is een vastgestelde route volgens 
welke de behandeling bij patienten met beginnende of 
gevorderde botafbraak zou moeten verlopen
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onderzoek

Tijdens het onderzoek:

๏ wordt navraag gedaan over de gezondheidstoestand van de patiënt 

๏ worden alle noodzakelijke metingen aan het parodontium 
vastgelegd in een parodontiumstatus

๏ worden om de mate van afbraak van het kaakbot te beoordelen 
röntgenopnamen gemaakt



MOBILITEIT

FURCATIES

RECESSIES

PLAQUE
           BLOEDING
  POCKETDIEPTE

OPMERKING

V
E

S
TI

B
U

LA
IR

LI
N

G
U

A
A

L
V

E
S

TI
B

U
LA

IR
P

A
LA

TI
N

A
A

L

BOVENGEBIT

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22



behandelplan

Bij de bespreking van het behandelplan:

๏ wordt de patiënt uitgebreid geïnformeerd over de toestand van 
zijn parodontium

๏ de wenselijkheid van het stoppen met roken wordt benadrukt

๏  wordt de eventuele behandeling besproken

๏  wordt uitgelegd welke kosten aan de behandeling zijn verbonden



Tijdens de  behandeling:

๏ wordt uitgebreid geïnstrueerd op welke manier de patiënt zelf het 
parodontium door effectieve reiniging gezond kan houden

๏ worden de worteloppervlakken van de tanden en kiezen rondom gereinigd

๏ wordt in sommige gevallen een bacteriologisch onderzoek verricht

๏ afhankelijk van de ernst van de ontsteking en de hoeveelheid tandsteen 
kan de behandelingsduur soms oplopen tot 4 zittingen van een uur

behandeling



tussenbeoordeling

Zes weken na afronding van de behandeling kan een tussenbeoordeling 
plaatsvinden. Bij de tussenbeoordeling:

๏ wordt beoordeeld of de gebitsreiniging van de patiënt op het gewenste 
niveau is. Zo nodig worden extra afspraken gemaakt.

๏ worden alle worteloppervlakken geïnspecteerd op plaque en tandsteen. 
Zo nodig worden de laatste resten alsnog verwijderd.

๏ wordt de afspraak ingepland voor de herbeoordeling 



herbeoordeling

Na ongeveer drie maanden vindt de herbeoordeling plaats:

๏ worden alle noodzakelijke metingen aan het parodontium weer vastgelegd 
in een parodontiumstatus, soms aangevuld met een microbiologisch 
onderzoek

๏ wordt navraag gedaan over de gezondheidstoestand van de patiënt

๏ wordt het niveau van zelfzorg na een lange periode weer vastgesteld

๏ wordt de verdere parodontale behandeling bepaald door de begin -en de 
herbeoordelingsstatus met elkaar te vergelijken

๏ wordt de vervolgbehandeling met de patiënt besproken



herbeoordeling Bij de vervolgbehandeling kan worden 
gekozen voor de volgende vier routes:

1. Het geheel of gedeeltelijk herhalen van de 
uitgevoerde behandeling. Omdat de 
basisvoorwaarden die nog verbeterd kunnen 
worden beletten om verantwoord verder te gaan 
met het paroprotocol (zoals het niveau van de 
mondhygiëne of het stoppen met roken)

 



herbeoordeling

2. Een nazorgtraject. Omdat de parodontale 
problemen door de behandeling zijn opgelost. 
De parodontale afbraak is stopgezet.



3. Parodontale chirurgie op die plaatsen waar 
anders noch de patient zelf noch de behandelaar 
bij kunnen komen om het optimaal te reinigen.

 

herbeoordeling



4. Parkeerfase omdat het maximale einddoel van de 
uitgebreide gebitsreiniging niet is bereikt en 
parodontale chirurgie alleen het te bereiken doel 
niet zal verbeteren. Vaak liggen hier psychosociale 
en medische redenen aan ten grondslag. 

herbeoordeling



operatieve behandeling

Bij een operatieve behandeling:

๏ wordt onder plaatselijke verdoving het tandvlees van het onderliggende 
kaakbot afgeschoven.

๏ wordt het nu zichtbare gebied gereinigd en glad gemaakt.

๏ wordt het bot en het afgeschoven tandvlees zodanig bijgewerkt dat het 
tandvlees met eenvoudige hechtingen op zijn plaats kan worden 
gehouden. De onbereikbare ruimten zijn toegankelijk gemaakt voor 
reiniging door de patiënt.



operatieve behandeling

Omdat het tandvlees na de chirurgie tijdelijk kwetsbaar is zal de 
behandelaar met de patiënt afspraken maken voor de 
postoperatieve zorg.

Drie maanden na de ingreep worden de metingen van de nieuw 
bereikte situatie weer vastgelegd in een parodontiumstatus.



nazorg

๏ door middel van een nazorgprogramma wordt getracht het behaalde 
resultaat bij de patiënt te stabiliseren.

๏ bij de behandeling wordt telkens het niveau van zelfzorg beoordeeld 
en waar nodig bijgesteld

๏ veranderingen in pocketdiepten worden opgespoord en vergeleken 
met de laatst gemaakte parodontiumstatus 

Na ongeveer drie maanden vindt de herbeoordeling plaats



nazorg

๏ wordt indien nodig gebitsreiniging uitgevoerd

๏ bij het signaleren van parodontale instabiliteit wordt de frequentie 
van de nazorg en de behandelduur van de nazorgbehandeling 
aangepast

๏ de parodontale situatie wordt doorgaans jaarlijks vastgelegd in een 
parodontiumstatus
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