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van Steenberghe en Quirynen: Voorwoord

Parodontologie
Toen wij beiden benaderd werden om als gastredacteur op te treden voor het Nederlands Tijdschrift voor
Tandheelkunde, aarzelden wij duidelijk omwille van
de werkdruk. Daartegenover staat dat parodontologie
een centrale rol speelt in de orale gezondheidszorg,
zodat elke informatie naar een zo ruim mogelijk
publiek van clinici zeer welkom is. Het laatste themanummer over parodontologie het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde dateert uit 1990. Kenmerkend voor het groeiend belang van de parodontologie
is het feit dat in België, samen met de orthodontie, de
parodontologie als specialisme erkend is. De wetgever
heeft hiermee bereikt niet enkel het belang van het
wetenschapsgebied doch ook haar specificiteit duidelijk te maken.
Parodontologie is niet wat sommigen nog denken,
namelijk de (preventieve) therapie van een cluster van
aandoeningen, parodontitis genaamd. Net zoals men
pneumologie niet kan beperken tot tuberculose,
behelst de parodontologie de kennis van het zieke (en
gezonde) parodontium, wat ook de oorzaak van de
pathologie mag zijn. Dit betekent aandacht voor andere microbiële infecties, zoals herpes of HIV, of autoimmune, tumorale en traumatische aandoeningen.
Gezien de beperkte omvang van een themanummer
kan maar een fractie van het vakgebied parodontologie
hier behandeld worden. Wat frequent voorkomt en
wat van belang is voor de tandarts-algemeen practicus
kreeg voorrang. De chirurgische therapie bleef daarom
grotendeels achterwege, tenzij in verband met weefselregeneratie en plastische parodontale chirurgie. Nochtans hebben parodontologen ook een essentiële bijdrage in de chirurgische fase van orale rehabilitaties door

middel van implantaten. Bij een steeds ouder wordende bevolking blijkt de keuze voor orale implantaten in
de geïndustrialiseerde landen snel te groeien. Dit kan
en moet geassocieerd worden met botaugmentatie.
Zonder te vervallen in de membranologie of de implantologie, gaven deze technische hulpmiddelen de parodontale chirurgie een nieuw gezicht.
Thans heeft iedereen het over ‘evidence-based’ tandheelkunde; gelukkig is dit in de parodontologie reeds
geruime tijd een traditie, wat de verschillende auteurs
toeliet duidelijke gefundeerde boodschappen op te
schrijven in een klinisch perspectief. Het is niet toevallig dat bij de vijf tijdschriften in de tandheelkunde, die
wereldwijd de hoogste impactfactor hebben, er twee
over het vakgebied parodontologie gaan. Bij de keuze
van auteurs hebben wij wetenschappers aangezocht
die ook buiten de grenzen heen bekend staan voor hun
bijdrage betreffende het uigenodigde onderwerp.
Zodoende krijgt de lezer een kwaliteit die overeenstemt met de hoogste internationale kwaliteitscriteria.
De auteurs hebben getracht weer te geven wat aangetoond is en wat (hoogst)waarschijnlijk is. Sommige clinici geven de voorkeur aan zwart-wit uitspraken, terwijl dit soms niet kan of mag. Zo kan men in dit themanummer constateren dat bij zelfs niet zo jonge wetenschapsgebieden, zoals de microbiologie van de parodontitis, nog steeds vraagtekens voorkomen. Bij ademgeur of bij geleide weefselregeneratie ontbreken methodologische gefundeerde onderzoeken nog meer.
Naast de klinisch gerichte informatieverstrekking,
wenst dit nummer ook inspirerend te zijn voor jong gediplomeerde (tand)artsen en onderzoekers om zich verder
te verdiepen in het vakgebied van de parodontologie.
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