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Periapicale pathologie: behandelen of 
accepteren?
• (Post operatieve) periapicale pathologie
• Behandelen of accepteren?
• Endodontisch succes en mislukking of effectieve en niet 

effectieve endodontische behandelingen
• Effectieve endodontische behandelingen vs implantologie
• Conclusie

Postoperatieve periapicale pathologie
2012

2013
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Postoperatieve periapicale pathologie

• Pijnklachten
• Klinische symptomen:  

o Zwelling 
o Pockets
o Fistels

• (Toevals-) bevinding op de röntgenfoto:
o BW 
o Solo
o OPT
o CBCT

9 systematic reviews over resultaat van de 
wortelkanaalbehandeling

• Hepworth and Friedman 1997
• Peterson and Guttmann 2001
• Lewsey et al 2001
• Basmadjian-Charles et al 2002
• Neiderman and Theodosopoulou 2003
• Paik et al 2004
• Kojima et al 2004
• Sathorn et al 2005
• Ng et al 2007

Succes van de endodontische behandeling

The reported mean success rates ranged from 31% to
96% based on strict criteria or from 60% to 100% based
on loose criteria

Succes van de endodontische behandeling
Postoperatieve Periapicale Pathologie

• Uit recente epidemiologische studies in diverse landen 
blijkt dat bij 40-50% van de endodontisch behandelde 
elementen sprake is van persisterende radiolucenties
(Sidaravicius et al 1999, De Moor et al 2000, Kirkevang et al 2001, Dugas et al 2003, 
Alkis et al 2019)

• Oorzaak zijn vrijwel altijd micro-organismen: in de 
ramificaties, isthmussen, biofilm, dentinetubuli, in het 
doorgeperste debris (Nair et al 1990, Leonardo et al 1994, Molander et al 
1998, Ricucci & Langeland 1998, Peters et al 2001 Nair et al 2005)
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Treffen van de benodigde infectiepreventie maatregelen
Verkrijgen van de benodigde informatie omtrent anatomie van het te behandelen element en geschatte lengte van de 
wortels (hiervoor wordt de preoperatieve röntgenfoto gebruikt)
Vaststellen van de behoefte aan lokale anaesthesie en overeenkomstig toedienen
Benodigde voorbehandeling van het element zoals verwijderen van carieus dentine of gebrekkige restauraties en 
vaststellen dat het element beschermd is tegen fracturen, restaureerbaar is en goed kan worden geïsoleerd
Isolatie van het element met behulp van cofferdam ter preventie van contaminatie met speeksel of bloed, aspireren of 
inslikken van instrumenten of het wegvloeien van irrigatievloeistoffen in de mondholte
Aanbrengen van een endodontische opening door verwijderen van het volledige pulpadak teneinde overzicht te verkrijgen 
van de pulpakamerbodem en localiseren van de kanaalingangen.  De endodontische opening en het verwijden van de 
kanaalingangen moet leiden tot een spanningsvrije, rechte toegang tot het wortelkanaalstelsel met instrumenten waarmee 
de kanalen vormgegeven worden.
Zonodig vooraf uitvoeren van een pulpectomie in geval van een nog vitale pulpa (bij irreversibele pulpitis of een electieve 
devitalisatie bijvoorbeeld om ruimte te creëren voor verankering van een restauratie, twijfelachtige conditie van de pulpa, 
mogelijke pulpaexpositie bij restauratie van gekipte en geroteerde elementen en voorafgaand aan resectie van de wortel of 
hemisectie van het element)
Bepalen van de werklengte teneinde de wortelkanaalpreparatie tot juist voor de apicale constrictie te instrumenteren en 
reinigen.
Vormgeven van het wortelkanaalstelsel teneinde het achtergebleven pulpaweefsel te verwijderen, micro-organismen en 
debris te verwijderen en de kanalen zodanig te vormen dat reinigen en vullen mogelijk is. 
Irrigatie van het wortelkanaalstelsel met als doel het verwijderen van micro organismen, wegspoelen van  debris, smeren 
van wortelkanaalinstrumentarium en het oplossen van organisch debris. 
Drogen van het wortelkanaalstelsel met behulp van paperpoints
Vullen van het wortelkanaalstelsel teneinde verspreiding van micro organismen en vloeistoffen in het wortelkanaal te 
voorkomen en het gehele kanaalstelsel te vullen met afsluiting van de apicale foramina en accessorische kanalen. Zonodig
wordt voorafgaand aan het vullen een controle-röntgenfoto gemaakt met een instrument of vulstift in het wortelkanaal. 
Röntgenologische controle van de wortelkanaalvulling
Vaststellen van de evaluatietermijn

Infectiepreventie
Voorbehandeling

Cofferdam
Endodontische opening 

Verwijden van de kanaalingangen
Bepalen van de werklengte 

Vormgeven van het wortelkanaalstelsel
Irrigatie van het wortelkanaalstelsel

Drogen
Vullen

Liang, YH., Li, G., Shemesh, H. et al.

The association between complete 
absence of post-treatment periapical 
lesion and quality of root canal filling.

Clin Oral Invest 16, 1619–1626 (2012). 
https://doi.org/10.1007/s00784-011-
0671-3
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Detectie van periapicale pathologie

• Studies die de röntgenologische periapicale status vergeleken 
met de histologische periapicale status
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radiolucentie = geen laesie) is 53% (Brynolf 1967)
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Detectie van periapicale pathologie

• Studies die de röntgenologische periapicale status vergeleken 
met de histologische periapicale status

• De negatieve voorspellende waarde van een röntgenfoto (geen 
radiolucentie = geen laesie) is 53% (Brynolf 1967)

• In een studie met honden werd een negatieve voorspellende 
waarde van 55% gevonden                  (Rowe & Binnie 1974)

• Afwezigheid van een radiolucentie is geen garantie voor 
‘periapicale gezondheid’

• Een periapicale radiolucentie duidt vrijwel altijd op een laesie 
door ontsteking (Barthel 2004)

Estrela C, Bueno MR, Leles CR, Azevedo B, Azevedo JR. Accuracy of cone beam computed tomography
and panoramic and periapical radiography for detection of apical periodontitis. J Endod. 2008
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De rol van CBCT

Estrela C, Bueno MR, Leles CR, Azevedo B, Azevedo JR. Accuracy of cone beam computed tomography
and panoramic and periapical radiography for detection of apical periodontitis. J Endod. 2008

Behandelen of accepteren?

• Wens / mogelijkheden van de patiënt
• Risico op opvlamming
• Risico op uitbreiding van het proces
• Risico voor de algemene gezondheid
• Technische uitvoerbaarheid van de behandeling (DETI / CEB)
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Niet alleen van de patiënt… Behandelen of accepteren?

♀ 58 jr.

ASA II, hypertensie met medicatie onder controle, op 2 jarige leeftijd 
geopereerd aan het hart vanwege een open ductus botalli, geen AB profylaxe 
nodig
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♀ 58 jr.

ASA II, hypertensie met medicatie onder controle, op 2 jarige leeftijd 
geopereerd aan het hart vanwege een open ductus botalli, geen AB profylaxe 
nodig

Historie / anamnese: verwezen voor endo 34, bij toeval pa zwarting ontdekt 
bij intake paro, inmiddels initieel parodontaal behandeld. Brug >5 jaar oud. 
nooit klachten gehad, heeft niet het idee dat de brug loszit

Intra oraal onderzoek: verzorgde dentitie, mh goed
Perc: - Palp: -, Restauratie: in orde, brug zit goed vast, randaansluiting 
klinisch in orde, Parodontium: 34dl pocket van 5 mm, is gevoelig bij sonderen

Diagnose: niet pijnlijke parodontitis apicalis 34 
agv necrotisch geinfecteerde kanaalinhoud 

Behandelen of accepteren?
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Behandelen of accepteren?

• Wens / mogelijkheden van de patiënt
• Risico op opvlamming
• Risico op uitbreiding van het proces
• Risico voor de algemene gezondheid
• Technische uitvoerbaarheid van de behandeling (DETI / CEB)

Hoe vaak vlamt het op?

MKA Nijmegen

The risk of flare-up among persistent lesions 
was very low. A lower degree of pain was more 
common, but generally with minimal impact 
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Hoe vaak vlamt het op? Tijdbom?

♂ 40 jr. ASA I
Historie / anamnese: 17 jarige leeftijd wortelkanaalbehandeling en kroon vanwege 
pijn, sinds behandeling nooit meer last gehad, kroon heeft al die tijd prima 
gefunctioneerd, reden van verwijzing is toevalsbevinding op röntgenfoto
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Historie / anamnese: 17 jarige leeftijd wortelkanaalbehandeling en kroon vanwege 
pijn, sinds behandeling nooit meer last gehad, kroon heeft al die tijd prima 
gefunctioneerd, reden van verwijzing is toevalsbevinding op röntgenfoto

Intra oraal onderzoek: bijna alle tanden gevuld, laatste tien jaar stabiel, netjes 
verzorgd, uitgebreid gevuld, 34 en 37 ontbreken maar aaneengesloten tandboog, 
kruisbeet rechts, Perc: -, Palp: -, Restauratie: kroon sluit netjes aan, Parodontium: 
geen pockets, iets bloeding bij sonderen distaal, geen fistels, geen roodheid
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♂ 40 jr. ASA I
Historie / anamnese: 17 jarige leeftijd wortelkanaalbehandeling en kroon vanwege 
pijn, sinds behandeling nooit meer last gehad, kroon heeft al die tijd prima 
gefunctioneerd, reden van verwijzing is toevalsbevinding op röntgenfoto

Intra oraal onderzoek: bijna alle tanden gevuld, laatste tien jaar stabiel, netjes 
verzorgd, uitgebreid gevuld, 34 en 37 ontbreken maar aaneengesloten tandboog, 
kruisbeet rechts, Perc: -, Palp: -, Restauratie: kroon sluit netjes aan, Parodontium: 
geen pockets, iets bloeding bij sonderen distaal, geen fistels, geen roodheid

Diagnose: niet pijnlijke persisterende parodontitis apicalis
agv persisterende infectie

Behandelen of accepteren?

Behandelen of accepteren?

• Wens / mogelijkheden van de patiënt
• Risico op opvlamming
• Risico op uitbreiding van het proces
• Risico voor de algemene gezondheid
• Technische uitvoerbaarheid van de behandeling (DETI / CEB)

Risico op uitbreiding van het proces
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Risico op uitbreiding van het proces Risico op uitbreiding van het proces

2008 2013

Risico op uitbreiding van het proces Risico op uitbreiding van het proces
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If periapical pathology is present at the adjacent teeth, the risk of developing a lesion at the
apex of the implant is increased.
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Risico op uitbreiding van het proces ♀ 54 jr. ASA I
Historie / anamnese: recent implantaat tpv 14 geplaatst, foto toont pa 
zwarting bij 15, element is 1,5 jaar geleden endodontisch behandeld, 
geen klachten, ook niet gehad. Patiënt is bezig met een uitgebreide 
gebitsrehabilitatie en parodontale therapie

♀ 54 jr. ASA I
Historie / anamnese: recent implantaat tpv 14 geplaatst, foto toont pa 
zwarting bij 15, element is 1,5 jaar geleden endodontisch behandeld, 
geen klachten, ook niet gehad. Patiënt is bezig met een uitgebreide 
gebitsrehabilitatie en parodontale therapie

Intra oraal onderzoek: Perc: - Palp: - Restauratie: mod composiet
Parodontium: roodheid tpv implantaat, bloeding bij sonderen 15m en d

♀ 54 jr. ASA I
Historie / anamnese: recent implantaat tpv 14 geplaatst, foto toont pa 
zwarting bij 15, element is 1,5 jaar geleden endodontisch behandeld, 
geen klachten, ook niet gehad. Patiënt is bezig met een uitgebreide 
gebitsrehabilitatie en parodontale therapie

Intra oraal onderzoek: Perc: - Palp: - Restauratie: mod composiet
Parodontium: roodheid tpv implantaat, bloeding bij sonderen 15m en d

Diagnose: niet pijnlijke persisterende parodontitis apicalis agv
persisterende infectie?  Onvolledige genezing na recente 
wortelkanaalbehandeling?
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Behandelen of accepteren?
Behandelen of accepteren?

• Wens / mogelijkheden van de patiënt
• Risico op opvlamming
• Risico op uitbreiding van het proces
• Risico voor de algemene gezondheid
• Technische uitvoerbaarheid van de behandeling (DETI / CEB)

Risico voor de algemene gezondheid
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Systemische effecten van een chronische 
parodontitis apicalis voor de gezonde patient
• Verhoogde concentraties C-reactieve proteïnen (CRP’s) 

en/of Immunocomplexen (IgG, IgM, IgE, C3)
oNiet gevonden in een studie bij honden met kunstmatig 

geindiceerde chronische parodontitis apicalis (Buttke et al, 2005)
oWel gevonden bij patiënten met acute periapicale abcessen (13 van 

de 35 vergeleken met patiënten zonder acute periapicale abcessen, 
4 van de 30) (Kettering & Torabinejad 1984)

oSignificant verschil tussen de waarden voor en na behandeling 
(Kettering & Torabinejad 1984)

Hart- en vaatziekten
• Verhoogd risico op hart- en vaatziekten bij CRP waarden > 1,0 

mg/l  (Ridker et al 1997, Loos et al 2000) 

Hart- en vaatziekten
• Verhoogd risico op hart- en vaatziekten bij CRP waarden > 1,0 

mg/l  (Ridker et al 1997, Loos et al 2000) 

• Significant verband tussen de ‘total dental index’ en hart-en
vaatziekten (DeStefano et al 1993, Mattila et al 1993, 1995, 2000, Hung et al 2004)
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Hart- en vaatziekten
• Verhoogd risico op hart- en vaatziekten bij CRP waarden > 1,0 

mg/l  (Ridker et al 1997, Loos et al 2000) 

• Significant verband tussen de ‘total dental index’ en hart-en
vaatziekten (DeStefano et al 1993, Mattila et al 1993, 1995, 2000, Hung et al 2004)

• Significant verband in een epidemiologische studie tussen 
parodontitis apicalis en hart- en vaatziekten bij mannen <40 jaar 
(Caplan 2004)

• Wel een verband tussen ontbrekende elementen en 
endodontisch behandelde elementen en hart- en vaatziekten, 
maar niet tussen radiolucenties en hart- en vaatziekten

Bij deze studies is geen rekening gehouden met de röntgenologisch onzichtbare laesies
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Diabetes mellitus type 2
• In 3 studies (SeguraEgea et al., 2005; Lopez-Lopez et al., 2011; Marotta

et al., 2011) werd een significante associatie tussen parodontitis en 
prevalentie of glycemische controle van diabetes mellitus 
gerapporteerd, 

• 2 studies (Britto et al., 2003; Sanchez-Domınguez et al., 2015) vonden 
geen significante relatie.

Medisch gecompromitteerde patient

• Endocarditis door bacteriëmieën
• Infectie van gewrichtsprothesen
• Chemotherapie: risico op opvlamming
• Radiotherapie hoofd/hals (osteoradionecrose)
• Geplande orgaantransplantatie (immunosuppresiva)

Focusonderzoek: zinvol of overbodig? Jansma & Stegenga 2006

• Uit onderzoek blijkt dat er misschien geen verschil is tussen de 
bacteriëmie die optreedt bij dagelijkse bezigheden als tandenpoetsen 
of interdentaal reinigen en tandheelkundige procedures zoals het 
extraheren van een ontstoken kies

• Als je besluit dat voor een tandheelkundige procedure een profylaxe 
nodig is, dan is dat ook voor de dagelijkse routine geïndiceerd
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Risico voor de algemene gezondheid

♂ 58 jr.
ASA score: II, astma, na kaakchirurgische behandeling in 2002 waarschijnlijk 
bacteriëmie naar heupprothese, in 2004 ernstige infectie met multiresistente 
m.o.'s, IC opname en uiteindelijk beenamputatie

♂ 58 jr.
ASA score: II, astma, na kaakchirurgische behandeling in 2002 waarschijnlijk 
bacteriëmie naar heupprothese, in 2004 ernstige infectie met multiresistente 
m.o.'s, IC opname en uiteindelijk beenamputatie

Historie / anamnese: 20 jr geleden wortelkanaalbehandeling, nooit pijnklachten 
maar van de 36 breken regelmatig stukjes af daarom wil tandarts kroon maken

♂ 58 jr.
ASA score: II, astma, na kaakchirurgische behandeling in 2002 waarschijnlijk
bacteriëmie naar heupprothese, in 2004 ernstige infectie met multiresistente 
m.o.'s, IC opname en uiteindelijk beenamputatie

Historie / anamnese: 20 jr geleden wortelkanaalbehandeling, nooit pijnklachten 
maar van de 36 breken regelmatig stukjes af daarom wil tandarts kroon maken

Intra oraal onderzoek: verzorgde dentitie, uitgebreid gerestaureerd, veel mod
amalgaam rest., diverse recessies, Perc: -,  Palp: -, Parodontium: dl 5 mm, 
geen bloeding
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♂ 58 jr.
ASA score: II, astma, na kaakchirurgische behandeling in 2002 waarschijnlijk 
bacteriëmie naar heupprothese, in 2004 ernstige infectie met multiresistente 
m.o.'s, IC opname en uiteindelijk beenamputatie

Historie / anamnese: 20 jr geleden wortelkanaalbehandeling, nooit pijnklachten 
maar van de 36 breken regelmatig stukjes af daarom wil tandarts kroon maken

Intra oraal onderzoek: verzorgde dentitie, uitgebreid gerestaureerd, veel mod
amalgaam rest., diverse recessies, Perc: -,  Palp: -, Parodontium: dl 5 mm, 
geen bloeding

Diagnose: niet pijnlijke parodontitis apicalis

Behandelen of accepteren?

Pauze
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Behandelen of accepteren?

• Wens / mogelijkheden van de patiënt
• Risico op opvlamming
• Risico op uitbreiding van het proces
• Risico voor de algemene gezondheid
• Technische uitvoerbaarheid van de behandeling (DETI / CEB)

15: DETI A 36: DETI B CEB klasse III
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Behandelen

•Revisie van de wortelkanaalbehandeling
•Apicale chirurgie
•Extractie

• Persisterende infectie (Nair 2004, Nair et al 2005)

• Herinfectie
• Persisterende apicale infectie (Sundqvist & Reuterving 1980, Trondstad et al 

1987, Siqueira & Lopes 2001, Leonardo et al 2002, Tronstad & Sunde 2003)

• Verticale wortelfractuur (Tamse et al 1999)

• Apicale cyste (Nair et al 1993, Simon 1998)

• Vreemd lichaam reactie (Nair et al 1990, 1998, Ricucci & Langeland 1998)

• Apicaal litteken

Postoperatieve Periapicale Pathologie Postoperatieve infectie
• Apicale ramificaties, isthmussen, dentinetubuli zijn niet of 

nauwelijks ‘bereikbaar’ voor desinfectantia als natriumhypochloriet
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Postoperatieve infectie
• Apicale ramificaties, isthmussen, dentinetubuli zijn niet of 

nauwelijks ‘bereikbaar’ voor desinfectantia als natriumhypochloriet 
• Micro organismen in de biofilm zijn veel minder gevoelig voor 

desinfectantia dan planktonische micro organismen

Postoperatieve infectie
• Apicale ramificaties, isthmussen, 

dentinetubuli zijn niet of nauwelijks ‘bereikbaar’ voor desinfectantia  
als natriumhypochloriet 

• Micro organismen in de biofilm zijn veel minder gevoelig voor 
desinfectantia dan planktonische micro organismen

• Alle endodontisch behandelde elementen moeten beschouwd 
worden als potentieel geïnfecteerd (Molander et al, 1998)

Persisterende infectie
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Persisterende ‘apicale infectie’
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Effectief of niet effectief

• Effectief: afwezigheid van symptomen en afname of verdwijnen 
van de periapicale radiolucentie 1 jaar na behandeling 

• Nog een voorbeeld van effectief ertussen?

Effectief of niet effectief

• Effectief: afwezigheid van symptomen en afname of verdwijnen 
van de periapicale radiolucentie 1 jaar na behandeling 

• Onzeker: afwezigheid van symptomen en onveranderde 
periapicale radiolucentie (monitoren)

2012

2013
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2013

2016

Effectief of niet effectief

• Effectief: afwezigheid van symptomen en afname of verdwijnen 
van de periapicale radiolucentie 1 jaar na behandeling 

• Onzeker: afwezigheid van symptomen en onveranderde 
periapicale radiolucentie (monitoren)

• Niet effectief: aanwezigheid van symptomen en/of ontstaan of 
toename van de periapicale radiolucentie (behandelen) 

• (Wu & Wesselink, 2011)

.

Effectief of niet effectief? Lucentie toegenomen
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♀ 57 jr.
ASA score I, mogelijk vertraagde schildklierfunctie, gebruikt af en toe een 

slaappil

♀ 57 jr.
ASA score I, mogelijk vertraagde schildklierfunctie, gebruikt af en toe een 

slaappil

Historie / anamnese: pulpitisklachten, na initiele beh. door ta duidelijk 
afgenomen maar nog niet weg, niet alle kanalen gelocaliseerd, kan geen 
aanleiding voor het ontstaan van de klachten herinneren, weet wel dat er ooit 
een kroon vervangen is ivm caries onder de kroon, weet niet of dat de 46 
was. nu nog af en toe last

♀ 57 jr.
ASA score I, mogelijk vertraagde schildklierfunctie, gebruikt af en toe een 
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een kroon vervangen is ivm caries onder de kroon, weet niet of dat de 46 
was. nu nog af en toe last

Intra oraal onderzoek: verzorgde dentitie, diverse kronen en bruggen, Perc: +/-
Palp: -, Parodontium: geen pockets / roodheid / zwelling

♀ 57 jr.
ASA score I, mogelijk vertraagde schildklierfunctie, gebruikt af en toe een 

slaappil

Historie / anamnese: pulpitisklachten, na initiele beh. door ta duidelijk 
afgenomen maar nog niet weg, niet alle kanalen gelocaliseerd, kan geen 
aanleiding voor het ontstaan van de klachten herinneren, weet wel dat er ooit 
een kroon vervangen is ivm caries onder de kroon, weet niet of dat de 46 
was. nu nog af en toe last

Intra oraal onderzoek: verzorgde dentitie, diverse kronen en bruggen, Perc: +/-
Palp: -, Parodontium: geen pockets / roodheid / zwelling

Diagnose: onvoltooide wortelkanaalbehandeling na 
pulpitisklachten als gevolg van ?
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Patel S, Wilson R, Dawood A, Foschi F, Mannocci F. 

The detection of periapical pathosis using digital 
periapical radiography and cone beam computed
tomography - part 2: a 1-year post-treatment 
follow-up. 

Int Endod J. 2012 Aug;45(8):711-23

Behandelen of accepteren?
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Conclusie

• Er is meer periapicale pathologie dan je ziet
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Conclusie

• Er is meer periapicale pathologie dan je ziet
• Onduidelijk wanneer (persisterende) periapicale pathologie een 

risico vormt
• Wat zou je doen als het je eigen kies betrof?
• De patiënt is degene die de uiteindelijke keuze maakt, op basis 

van volledige en duidelijke informatie van ons
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Take home messages Handvatten
• Zijn er klachten of klinische symptomen?
• Wordt de radiolucentie groter?
• Is er een plan om een  kroon te maken?
• Is er een plan om te implanteren?
• Is het de wens van de patiënt?
• Is duidelijk dat de kanaalbehandeling voor verbetering vatbaar is?

Bij accepteren: vastleggen in het dossier en een beleid bepalen voor als 
er klachten ontstaan. 

Dank voor uw aandacht

Nog wakker?


