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Zoals in de inleiding gesteld, is een correcte diagnose een eerste vereiste voor een optimale 

tandheelkundige zorg. In de loop van de vorige eeuw heeft de parodontale sonde zich wat dat betreft 

tot onmisbaar instrument voor klinische parodontale diagnostiek ontwikkeld. Het voor dit proefschrift 

verrichte onderzoek beoogt een beter inzicht te verschaffen in verschillende aspecten van het gebruik 

van een parodontale sonde bij patiënten met gingivitis, bij onbehandelde en behandelde parodontitis. 

Het algemene doel was te onderzoeken in hoeverre de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van 

metingen uitgevoerd met parodontale sondes worden beïnvloed door de vorm van de sonde zelf en in 

hoeverre de sondeerdruk van invloed is op vaststellen van het aanhechtingsniveau.  

 

Parodontaal onderzoek; gingivitis 

In de laatste decennia zijn er vele onderzoeken gepubliceerd over uiteenlopende aspecten van het 

parodontale sonderen. Het bleek dat de histologische positie van de sondetip in de sulcus of pocket 

met name van twee variabelen afhankelijk is, namelijk de mate van ontsteking van de parodontale 

weefsels en de sondeerdruk. In het geval van gingivitis bleek dat de gebruikte druk bij het sonderen 

van de marginale parodontale weefsels minder belangrijk was dan de methode om het bloeden van 

deze weefsels te op te wekken (bloeding bij sonderen tot de bodem van de pocket tegenover bloeding 

bij marginaal sonderen).  

Bij gingivitis bevindt de apicale begrenzing van het aanhechtingsepitheel zich nog steeds ter 

hoogte van de glazuur-cementgrens en het ontstekingsinfiltraat is grotendeels beperkt tot het coronale 

gedeelte van de gingiva. Bij gingivitis is daarom de sondeertechniek een kritische factor. In de literatuur zijn 

aanwijzingen te vinden dat met behulp van de Eastman Interdental Bleeding (EIB) index meer 

approximale ontstekingen opgespoord kunnen worden dan met de Bleeding On Marginal Probing 

(BOMP) index. In HOOFDSTUK 2 worden deze twee indexen op hun validiteit getoetst. Voor dit 

onderzoek werden 43 proefpersonen geselecteerd met een matig ernstige gingivitis zonder 

interdentale recessie. Op alle approximale vlakken werd de plaquescore bepaald, waarna in een split-

mouth design in 2 contralaterale kwadranten de BOMP-index en in de tegenoverliggende kwadranten 

de EIB-index werd bepaald. De resultaten leverde een bloedingsneiging op van 84 % voor de BOMP-

index en 78% voor de EIB-index. De significante correlatie tussen plaque en bloedingsneiging was voor 

de BOMP-index (0,55) hoger dan voor de EIB-index (0,44). In een vervolg onderzoek werden de twee 
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methoden in een experimenteel gingivitismodel getest waarin bij 25 proefpersonen de ontwikkeling 

van gingivitis in één willekeurig kwadrant door dagelijks flossen werd afgeremd. Tijdens de 

experimentele-gingivitis steeg de BOMP-index tot 69 % en de EIB-index tot 73 %. Voor beide indices 

kon een significante correlatie met de hoeveelheid plaque worden vastgesteld, respectievelijk 0,60 en 

0,64. In het kwadrant dat door flossen was behandeld, bereikte de BOMP-index 38 %, de EIB-index 

30 %. Samenvattend kan gesteld worden dat de aanwijzingen in de literatuur dat met behulp van de 

EIB-index meer ontsteking opgespoord zou kunnen worden, door de uitkomsten van dit onderzoek 

niet bevestigd konden worden. Dit onderzoek geeft aan dat zowel met de BOMP-index als de EIB-index 

de mate van tandvleesontsteking kan worden bepaald. 

 

Bepaling van de glazuur-cementgrens: nauwkeurigheid van de bepaling 

Om de mate van aanhechtingsverlies en verdere afbraak te kunnen vaststellen, is het van essentieel 

belang de afstand tussen de glazuur-cementgrens (CEJ Eng: cemento-enamel junction) en de locatie 

van de meest coronale bindweefselaanhechting te kunnen vaststellen. De bepaling van de CEJ is 

daarom de eerste stap om tot een nauwkeurige meting van het klinisch aanhechtingsniveau te komen. 

De CEJ ligt vaak onder het tandvlees, wat de nauwkeurige klinische bepaling van dit anatomische 

oriëntatiepunt lastig maakt. De keuze van een sonde met de beste eigenschappen om de positie van 

de CEJ correct te kunnen bepalen, is de eerste stap om tot een betrouwbare diagnose te komen. Wij 

veronderstelden dat met een verandering van de vorm van de sondetip het tactiele gevoel zou 

verbeteren en daarmee de validiteit van de bepaling van de CEJ zou toenemen. In dit verband werd in 

de literatuur de Vivacare TPS-sonde, met een afgeschuinde bolvormige tip, als beste sonde 

aangemerkt. HOOFDSTUK 3 beschrijft een onderzoek waarbij de Vivacare TPS-sonde werd vergeleken 

met de Merritt-B-sonde en de CPITN-sonde, die een zuiver bolvormig uiteinde heeft. In dit onderzoek 

werd de nauwkeurigheid onderzocht waarmee zowel bij melkelementen als bij blijvende 

gebitselementen de CEJ kon worden bepaald. Hiervoor werd een “in vitro” model vervaardigd gebruik 

makend van geëxtraheerde melkelementen (30) en blijvende gebitselementen (70). Deze werden 

afzonderlijk met de tandwortel in een mal van gips geplaatst waarbij de CEJ zichtbaar bleef. Daarna 

werd deze bedekt met een kunstmatige gingiva van siliconenrubber. Vier onderzoekers voerden op 6 

locaties per tand met iedere sonde de CEJ-bepaling in duplo uit. Nadat alle metingen waren verricht, 
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werd met behulp van een stereomicroscoop de afstand tussen de CEJ en de kunstmatige gingivarand 

nauwkeurig bepaald. Op basis van de uitkomsten werd de CEJ met de Vivacare TPS gemiddeld 0,19 

mm coronaal van zijn microscopisch bepaalde positie gesitueerd. Met de Merrit-B werd de CEJ 0,05 

mm apicaal en met de CPITN-sonde 0,11 mm coronaal van zijn werkelijke positie waargenomen. Bij de 

melkelementen werd de CEJ eveneens met de Vivacare TPS-sonde en met de CPITN-sonde coronaal 

van zijn werkelijke positie gesitueerd (resp. 0,35 en 0,63 mm), terwijl hij met de Merrit-B apicaalwaarts 

werd geïdentificeerd (0,02 mm). Zowel bij de blijvende als ook bij de melkelementen weken alleen de 

met de Merrit-B uitgevoerde metingen gemiddeld niet significant af van de microscopische bepaling. 

Uit de resultaten valt te concluderen dat de vergroting van de gevoeligheid van de sonde door 

verandering van de vorm van de sondetip niet tot een betere inschatting van de positie van de CEJ 

heeft geleid. Het gebruik van de Meritt-B-sonde maakte zowel bij blijvende als ook bij melkelementen 

de meest nauwkeurige bepaling van de positie van de CEJ mogelijk. Het lijkt waarschijnlijk dat, gegeven 

de onregelmatige oppervlaktestructuur van het tandglazuur dicht bij de CEJ, de verhoogde 

gevoeligheid van de TPS-sonde en de CPITN-sonde ertoe geleid heeft dat deze onregelmatige 

oppervlaktestructuur mogelijk onterecht voor de CEJ werd aangezien. 

 

Vorm van de sondetip en sondeerdiepte 

Uit de bestaande literatuur blijkt dat de penetratie van de sondetip, uitgaande van een gelijkblijvende 

sondeerkracht, afhangt van de mate van ontsteking in het aangrenzende zachte weefsel alsmede ook 

van de diameter en de vorm van de sondetip. De weerstand van de parodontale weefsels bij het 

sonderen neemt toe naarmate de afmetingen van de sondetip groter worden. In dit onderzoek werd 

eerst de invloed van de vorm van de sondetip op de sondeerdiepte onderzocht. Dit werd uitgevoerd 

voor een taps toelopende, een parallelle en een in bolvorm eindigende tip (WHO-sonde) met twee 

sondeerdrukniveaus. Hiervoor werden 12 patiënten geselecteerd die behandeld waren voor matig 

ernstige tot ernstige parodontitis (HOOFDSTUK 4). Alle drie de tipvormen, elk met een diameter van 

0,5 mm aan het uiteinde, werden op scharnierende handvaten gemonteerd die een constante 

sondeerkracht overbrengen (Brodontic®). De handvaten werden afgesteld op 0,25 N (1270 kPa) of 0,5 

N (2550 kPa). In 3 sessies werden alle 6 mogelijke combinaties van tipvorm en kracht toegepast, 

waarbij in iedere sessie in twee contralaterale kwadranten één tipvorm/kracht-combinatie werd 
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toegepast en in de twee tegenoverliggende kwadranten een andere. Zodoende konden de in dezelfde 

kwadranten verrichte metingen gebruikt worden voor vergelijkingen binnen dezelfde site. Uit de 

resultaten bleek dat op basis van de gemiddelde verschillen in pocketdiepte per patiënt, de WHO-tip 

met de beide sondeerdrukniveaus, dieper meet dan de twee andere sondevormen. Geconcludeerd 

werd dat naast de sondeerkracht ook de tipvorm van een parodontale sonde een significante invloed 

heeft op de gemeten pocketdiepte. Echter welke van deze sondevormen het meest geschikt is in het 

vaststellen van het werkelijke aanhechtingsniveau is niet duidelijk. De klinisch gemeten pocketdiepte 

geeft geen informatie over de werkelijke positie van de meest coronale bindweefselaanhechting. In 

HOOFDSTUK 5 is op basis van geëxtraheerde elementen gekeken naar de invloed van de sondevorm 

op het bepalen van de meest coronale bindweefselaanhechting. Bij onbehandelde parodontitis werd 

met 3 verschillende sondevormen (taps toelopend, parallel en WHO-tip) bij 4 sondeerdrukken, de 

penetratie van de sondetip in relatie tot het microscopisch vastgestelde aanhechtingsniveau 

beoordeeld. Aangezien bij onbehandelde parodontitis de weerstand die de sondetip ondervindt 

beperkt is, werden 4 relatief lage sondeerdrukken gebruikt om het bedoelde aanhechtingsniveau te 

bereiken (510 kPa, 760 kPa, 1020 kPa en 1270 kPa). Er werden 135 elementen geselecteerd in 22 

patiënten waarbij een gedeeltelijke of totale extractie van de tanden was gepland. Aan de mesiale en 

distale zijde van de elementen werden met behulp van een diamanten fissuurboor 

referentiemerktekens aangebracht. De drie sondetippen, elk met een diameter van 0,5 mm aan het 

uiteinde, werden op een gemodificeerd Florida Probe® handvat gemonteerd. De sondes werden 

willekeurig over de gemerkte locaties verdeeld. Op iedere locatie werd met oplopende 

sondeerdrukken gemeten. Na de extractie werden de elementen gereinigd en gekleurd om de 

bindweefselaanhechting zichtbaar te maken. De afstand tussen het referentiemerkteken en het 

aanhechtingsniveau werd met behulp van een stereomicroscoop bepaald. Uit de resultaten bleek dat 

de parallelle sondetip en de WHO tip vergeleken met de microscopische bepaling op alle drukniveaus 

gemiddeld een verder apicaalwaarts gelegen positie bereikten. Dit varieerde met oplopende druk van 

0,96 tot 1,38 mm met de parallelle sondetip en 0.73 tot 1.06 mm met de WHO tip. De taps toelopende 

tip week bij de drukniveaus van 760 kPa, 1020 kPa en 1270 kPa niet significant van de microscopisch 

bepaalde waarden af. Er werd geconcludeerd dat voor een optimale bepaling van het 

aanhechtingsniveau in situaties met een ontstoken parodontium een taps toelopende sonde 

waarschijnlijk het meest geëigend is.  
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Vorm van het instrument bij parodontale behandelingen 

Voor een subgingivale reiniging moeten de parodontale instrumenten tot de bodem van de 

pathologische pocket reiken om adequaat te kunnen reinigen. Nu eenmaal was vastgesteld dat de 

vorm van de sondetip zowel bij behandelde als bij onbehandelde parodontale weefsels van invloed is 

op de sondeerdiepte, werd de hypothese geformuleerd dat een dunne, ultrasone tip bij de penetratie 

van een parodontale pocket een verder apicaalwaarts gelegen positie bereikt dan het werkblad van 

een traditionele Gracey-curette (HOOFDSTUK 6). 20 Patiënten met onbehandelde parodontitis en 15 

patiënten in parodontale nazorg werden geselecteerd op basis van de aanwezigheid van ten minste 

één element met een pocket van ≥ 5 mm in elke kwadrant. Bij deze 4 elementen werden metingen 

verricht op 4 approximale vlakken. Eerst werd de pocketdiepte vastgesteld met behulp van een 

constante-druksonde met een taps toelopende tip (sondeerdruk 1530 kPa). Vervolgens werd, in 

willekeurige volgorde, de penetratiediepte bepaald met een EMS PS Ultrasonic Tip en een Gracey-

curette. Bij de vergelijking van de penetratiediepte van de twee instrumenten bleek dat, in vergelijking 

met de pocketdiepte metingen, in de onbehandelde parodontitisgroep de ultrasone tip een significant 

meer apicaalwaarts gelegen niveau bereikte. De dunne, ultrasone tip biedt daarmee bij behandeling 

van parodontitis een betere mogelijkheid voor een optimaal subgingivale reiniging in de dieper 

gelegen gedeelten van de pockets dan traditionele curettes. De diepere penetratie van de ultrasone tip 

zou echter ook het risico op een groter trauma van de coronale bindweefselaanhechting met zich mee 

kunnen brengen dan de Gracey-curette. Uit de literatuur blijkt echter niet dat dit van wezenlijke 

invloed is op het klinische behandelingsresultaat. 

 

Reproduceerbaarheid van metingen in de parodontale nazorg 

Het lijkt waarschijnlijk dat in klinisch onderzoek waarbij met parodontale sondes wordt gewerkt, de 

combinatie van het gebruik van een constante-druksonde met de optimale tipvorm/diameter, de 

standaardisering van plaats en sondeerrichting en de directe data-invoer in een computer, de 

nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van de onderzoeksresultaten zou kunnen verbeteren. Bij 

patiënten met onbehandelde parodontitis echter kunnen tandsteenresten of overstaande restauraties 

door het verlies aan tactiel gevoel tot vergissingen bij het sonderen leiden, wat een nadeel voor het 

gebruik van een constante-druksonde blijft. Ook een correcte bepaling van de anatomie van de wortel 
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is eigenlijk onmogelijk met dit soort sondes. Daarom is de traditionele parodontale sonde ondanks de 

beschreven voordelen van constante-druksondes nog steeds de meest gebruikte sonde in de dagelijkse 

parodontale praktijk. 

Na voltooiing van een parodontale behandeling moet de parodontale gezondheidsstatus 

regelmatig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat deze in de loop van de tijd stabiel blijft. 

Men zou kunnen veronderstellen dat in de nazorg, met relatief ondiepe pockets, constante-

druksondes, waarschijnlijk beter presteren dan de handsonde. In HOOFDSTUK 7 werd bij nazorg 

patiënten de reproduceerbaarheid van pocketdiepte metingen door de handsonde vergeleken met 

drie commercieel verkrijgbare systemen met vaste druk instelmogelijkheid. Bij 12 patiënten in 

parodontale nazorg werden metingen in duplo verricht, op dag 0 en 1 week later. Bij iedere patiënt 

werd bij 4 tanden met de diepste pockets op 6 locaties gemeten. Zo waren in totaal 288 locaties 

beschikbaar voor vergelijkingen. De Florida Probe® (1590 kPa), de Jonker Probe® (1530 kPa), de 

Brodontic®-sonde (2550 kPa) en de handsonde werden volgens een gerandomiseerd schema gebruikt. 

Bij de Florida Probe® en de Jonker Probe® leverden de pocketdiepte metingen gemiddeld lagere 

waarden op dan bij de Brodontic®-sonde en de handsonde. De Florida Probe®, de Brodontic®-sonde en 

de handsonde toonden geen verschillen tussen de eerste en tweede meting; alleen bij de Jonker 

Probe® leverde de tweede bepaling een grotere diepte op. Voor de Brodontic®-sonde en de 

handsonde bedroegen de correlatiecoëfficiënten tussen de metingen op dag 0 en 1 week later 

respectievelijk 0,90 en 0,89, terwijl ze voor de Florida Probe® en de Jonker Probe® respectievelijk 0,76 

en 0,75 waren. Samenvattend kan worden gesteld dat de Brodontic®-sonde en de handsonde 

betrouwbare instrumenten lijken te zijn voor reproduceerbare pocketdiepte metingen bij patiënten in 

de parodontale nazorgfase. 

 

Sondeerdruk en onderzoeksresultaten 

Bij het systematisch in kaart brengen van de invloed van de sondeerdruk op de sondeerdiepte werd in 

de literatuur een verscheidenheid aan sondevormen, sondeerdrukken en nivo’s van parodontale 

gezondheid aangetroffen. Een vergelijking van de verschillende onderzoeksresultaten bleek moeilijk 

vanwege de grote mate van variatie van de bovengenoemde factoren. Daarom werd in dit onderzoek 

een poging gedaan om een correctiefactor te berekenen, waarmee de verschillende sondeerdrukken 
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die in de literatuur zijn gebruikt, bij de vergelijking van onderzoeksresultaten verdisconteerd kunnen 

worden. De databases MEDLINE-PubMed en Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) 

werden tot juni 2008 doorzocht op relevante onderzoeken, wat in eerste instantie 3032 titels en 

samenvattingen opleverde. In totaal leverde 5 artikelen voldoende informatie om te kunnen gebruiken 

voor deze review. Deze onderzoeken leverden gegevens op die met sondeerdrukken tussen de 510 en 

9950 kPa waren verkregen. Voor de beoordeling van de resultaten werd een indeling gemaakt in 

ontstoken en gezonde/behandelde pockets. Bij gezonde/behandelde pockets verminderde de 

graduele toename van de sondeerdiepte wanneer de druk boven de 3980 kPa uitkwam. Bij ontstoken 

pockets trad dit fenomeen al bij sondeerdrukken boven de 1000 kPa op. Op basis hiervan kon bij 

gezonde/behandelde pockets per 10 kPa toename van de sondeerdruk een gemiddelde toename van 

de sondeerdiepte van 0,002 mm worden berekend, terwijl deze waarde bij ontstoken pockets opliep 

tot 0,004 mm. Deze cijfers voor de toename van de sondeerdiepte per 10 kPa sondeerdruk kunnen als 

correctiefactoren worden gebruikt wanneer de resultaten van onderzoeken worden vergeleken waarin 

de pocketdiepten bij verschillende sondeerdrukken zijn bepaald. Bijvoorbeeld Badersten et al. (1984) 

voerden hun metingen voor de beoordeling van het effect van een niet-chirurgische parodontale 

behandeling uit met een sondeerkracht van 0,75 N en een tipdiameter van 0,5 mm, wat neerkomt op 

een sondeerdruk van 3820 kPa. De resultaten toonden 12 maanden na behandeling met 

handinstrumenten een gemiddelde pocketdiepte van 3,8 mm. In het onderzoek van Kaldahl et al. 

(1988) werd een sondeerkracht van 0,5 N bij een tipdiameter van 0,35 mm (5190 kPa) gebruikt om het 

effect van vier behandelingsmodaliteiten te toetsen. De voor dit onderzoek gebruikte sondeerkracht 

was 38 % hoger dan in het onderzoek van Badersten et al. (1984). De gemiddelde pocketdiepte op 

locaties waar een niet-chirurgische parodontale behandeling was toegepast, bedroeg na 12 maanden 

4,26 mm (Kaldahl et al. 1988). Om de in de twee onderzoeken gemeten pocketdiepte na behandeling 

te kunnen vergelijken, zou de in het onderzoek van Badersten gebruikte sondeerdruk geëxtrapoleerd 

moeten worden naar het drukniveau uit het onderzoek van Kaldahl, met de overeenkomstige toename 

van gemiddelde pocketdiepte. Dit kan worden bereikt door gebruik van de correctiefactor van 0,002 

mm toename per 10 kPa voor gezonde/behandelde locaties. Het verschil van 1370 kPa tussen de in de 

twee onderzoeken gebruikte drukken vermenigvuldigd met 0,002 levert een correctie van 0,27 mm op. 

Als in het onderzoek van Badersten dezelfde sondeerdruk gebruikt zou zijn als in het onderzoek van 

Kaldahl, zou dus een gemiddelde pocketdiepte van 4,07 mm zijn gemeten. Deze waarde voor de 

gemiddelde pocketdiepte ligt dichter in de buurt van de door Kaldahl et al. (1988) genoemde 4,26 mm. 
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Daarmee blijken de uitkomsten van de twee onderzoeken goed op elkaar aan te sluiten. Op basis van 

het resultaat van het hier gepresenteerde onderzoek blijkt dat het essentieel is dat in onderzoek de 

sondeerdruk als meeteenheid wordt beschreven. De berekende correctiefactoren kan een passend 

handvat zijn om de resultaten verkregen met verschillen in sondeerdrukken verrekenen.  

 

Afsluitende opmerkingen 

De parodontale sonde is een veelzijdig instrument. Ze kan worden gebruikt om bloedingsneiging, 

pocketdiepte en aanhechtingsniveau te bepalen. Alle metingen zijn echter slechts een reflectie van de 

werkelijkheid; het is mogelijk dat ze noch de ware mate van ontsteking noch de histologische omvang 

van de pocket weergeven. Aangezien de sonde het beste instrument voor een klinische diagnose is 

waar we over beschikken, werden in dit proefschrift verschillende aspecten van het sonderen van 

parodontale pockets aan een beschouwing onderworpen. Wat uit dit onderzoek naar voren komt, is 

dat de vorm van de sondetip en de sondeerdruk de belangrijkste parameters zijn. Voor de dagelijkse 

praktijk lijkt de handsonde met een taps toelopende tip een zeer geschikt instrument (bv. de Williams 

probe). Een sondeerdruk van circa 1270 kPa (tipdiameter van 0,5 mm en sondeerkracht van 0,25 N) zal 

in onbehandelde parodontitis voldoende zijn om het niveau van de meest coronale 

bindweefselaanhechting vast te stellen. In individuele gevallen zal dit aanhechtingsniveau echter 

duidelijk te hoog of te laag worden ingeschat. Bij behandelde pockets zal bij de voorgestelde 

combinatie van tipdiameter en sondeerdruk ─ ondanks de reproduceerbaarheid van de daarmee 

gemeten pocketdiepten ─ de sondetip zich coronaal van het niveau van de bindweefselaanhechting 

bevinden. In andere gevallen ondervindt de gebruikte sondetip (diameter van 0,5 mm) door de na de 

behandeling toegenomen weefseltonus van de marginale gingiva zo veel weerstand dat het 

binnendringen in de parodontale pocket wordt verhinderd. Het lijkt waarschijnlijk dat pockets in 

behandelde parodontale weefsels makkelijker te benaderen zijn met een sondetip met een kleinere 

diameter.  

Ondanks de beperkingen die het sonderen kent, is er veel literatuur beschikbaar die de 

waarde van pocketdiepte metingen voor het risicomanagement staven. Tot op dit moment 

concentreerde het onderzoek betreffende het sonderen zich op de plaatsbepaling van de meest 
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coronale bindweefselaanhechting. Het is echter de vraag of, om tot een correcte risicobeoordeling te 

komen bij parodontale aandoeningen, het primaire doel zou moeten zijn dit niveau in gezonde en 

ontstoken situaties te kunnen vaststellen. Afgezien van specifieke regeneratieve 

behandelmethodieken, leidt een succesvolle parodontale behandeling eerder tot een lange epitheliale 

aanhechting dan tot nieuwe bindweefselaanhechting. Het is aangetoond dat een lange epitheliale 

aanhechting geen inferieure barrièrefunctie heeft tegen bacteriële plaque vergeleken met een 

epitheliale aanhechting van normale lengte. In experimentele diermodellen werd geen verschil 

waargenomen voor wat betreft de uitbreiding van de ontsteking in de gingiva ten gevolge van een 

infectie op basis van plaque. De weerstand tegen ontsteking lijkt daarom bij een korte en een lange 

epitheliale aanhechting vergelijkbaar (Magnusson et al.1983; Beaumont et al. 1984). De 

afweermechanismen van het aanhechtingsepitheel waaronder een relatief snelle cel-exfoliatie en de 

secretie van actieve antimicrobiële substanties, vormen een eerste afweerlinie tegen een microbiële 

invasie (Pöllänen et al. 2003). Verder onderzoek zou daarom erop gericht moeten zijn de hypothese te 

onderbouwen dat de meest coronale epitheelaanhechting zowel bij een gezond als bij een ontstoken 

parodontium als het relevante aanhechtingsniveau moet worden gezien. Hiervoor moet een 

instrument worden ontwikkeld dat het mogelijk maakt de positie van dit epitheliale 

aanhechtingsniveau te bepalen. De meting met een dergelijk komt dichter bij een bepaling van de 

histologische pocket. Daarmee kan een meer nauwkeurige diagnose leiden tot een efficiëntere 

behandelingsplanning en een betere risico-inschatting van parodontale aandoeningen.  




