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INDICATIES  
Opstellen van een diagnose met behulp van een classificatie systeem vindt plaats 
voorafgaand aan een opstellen van een behandelplan, maar kan tijdens het -over 
het algemeen langdurige- behandeltraject wijzigen. 

 
 
WERKWIJZE 

Classificatie op basis van de uitgebreidheid van de aandoening (aantal 
aangedane elementen)  

    Permanente / gemengde dentitie melkgebit 

incidenteel (I)    1 element    1 element 
lokaal (L)    2-7 elementen    2-4 elementen 
semi-gegeneraliseerd (S-G)  8-13 elementen   5-9 elementen 
gegeneraliseerd (G)   ≥ 14 elementen   ≥ 10 elementen 

Classificatie op basis van de ernst van de aandoening  
gering (m) (minor) bij alle aangedane gebitselementen botafbraak is < 1/3 van de  
    wortellengte of aanhechtingsverlies < 3 mm  
matig (M) (moderate) bij meer dan twee gebitselementen botafbraak is >1/3 en < 1/2  
    van de wortellengte of aanhechtingsverlies 4-5 mm  
ernstig (S) (severe) bij meer dan twee gebitselementen botafbraak > 1/2 van de 
     wortellengte of aanhechtingsverlies > 6 mm  
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Opmerking: de gemiddelde wortellengte is ongeveer 12 mm (Lock e.a., 1993).  
 

Classificatie op basis van leeftijd  
prepuberale parodontitis (PP)      < 12 jaar 
juveniele parodontitis (JP)       13-20 jaar 
postadolescente parodontitis (PAP)      21-35 jaar 
adulte parodontitis (AP)       ≥ 36 jaar 
 
Opmerking: als bij patiënten met AP kan worden aangetoond dat zij al 
matige/ernstige parodontitis hadden voor het 37e levensjaar, dan wordt de 
parodontitis geclassificeerd als EOP (early onset periodontitis; vroeg opgetreden 
parodontitis).  
 

Classificatie op basis van klinische kenmerken 
 
necrotiserende parodontitis (NP)   interdentale gingivale necrose, bloeding 
      en pijn.                 
snel-progressieve parodontitis (RPP)  gedocumenteerde snelle parodontale  
(rapidly progressive periodontitis)  afbraak, onafhankelijk van de leeftijd;      
                 d.w.z. patiënten die op de aangedane          
      plaatsen een progressie van ≥1 mm  
      approximaal aanhechtings- en/of  
       botverlies per jaar vertonen. 
refractaire parodontitis (RfP)   gedocumenteerd geen of bijna geen  
       pocketdieptereductie bij eenwortelige  
       elementen na een goed uitgevoerde                     
       initiële parodontale behandeling en/of  
       voortschrijdende parodontale afbraak  
        ondanks alle mogelijke goed uitgevoerde
      parodontale behandelingen. 

Bron: Classificatie van parodontitis, U. van der Velden, Parodontologie, 1
e
 druk, Houten, 

2009.  

 

Opmerkingen:  

1. In tegenstelling tot Page e.a. (1983), die de term RPP hebben geïntroduceerd 
voor patiënten met ernstige gegeneraliseerde parodontale afbraak in de 
leeftijd van 20 tot 35 jaar, is er nu voor gekozen deze term te gebruiken voor 
alle patiënten met snelle afbraak, omdat gebleken is dat dit op elke leeftijd 
kan voorkomen.  

2. De term refractair is gebruikt in de algemene betekenis van weerspannig 
tegen behandeling.  

3. Parodontitis geassocieerd met systemische aandoeningen, d.w.z. 
parodontitispatiënten die lijden aan algemene aandoeningen of die een vorm 
van medicatie gebruiken die de snelheid en ernst van parodontale afbraak 
kunnen vergroten, wordt niet als een aparte vorm gediagnosticeerd. Wel dient 
deze associatie te worden vermeld.  
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De classificatie wordt als volgt uitgevoerd:  

 Eerst wordt de grootste ernst bepaald. Vervolgens wordt geteld bij hoeveel 
elementen dit van toepassing is. 

 indien van toepassing classificatie op basis van klinische karakteristieken;  

 classificatie op basis van leeftijd.  

Gebruikmakend van de aangegeven classificatie worden de hiervoor aangegeven 
parameters in de volgende volgorde gebruikt: uitgebreidheid, ernst, klinische 
karakteristiek, leeftijd. Ernst en uitgebreidheid worden op maximaal twee niveaus 
aangegeven en de ernstigste conditie wordt het eerst genoemd.  

Dit leidt tot de volgende voorbeelden:  
- lokale geringe prepuberale parodontitis;  
- lokale ernstige juveniele parodontitis;  
- lokale ernstige semigegeneraliseerde geringe juveniele parodontitis;  
- gegeneraliseerde ernstige refractaire postadolescente parodontitis;  
- lokale ernstige adulte parodontitis.  
 
Na behandeling:  
- Indien een patiënt parodontaal is behandeld en er zijn geen bloedende  
pockets > 3mm, dan spreekt men van een gezond gereduceerd parodontium. 
- Is er sprake van bloedende pockets < 4 mm, dan spreekt men van gingivitis.  
Zijn er pockets >3mm, dan spreekt men weer van parodontitis. Dus een vestibulaire 
pocket van 2 mm ter hoogte van een recessie van 4 mm is geen parodontitis. 
 
Toelichting:  
Naar aanleiding van de meest recente consensusbijeenkomst (International 
Workshop for a Classification of Periodontal Diseases and Conditions), waarin 
internationale afspraken gemaakt zijn tav parodontale classificaties, heeft Armitage 
het consensus-rapport over classificatie gepubliceerd. Sindsdien wordt deze 
Armitage classificatie als internationale standaard gebruikt. Omdat de Armitage 
classificatie vrij summier is , geen leeftijdsclassificatie maakt  en het NL- talige boek 
de vdVelden classificatie gebruikt, heeft de sectie parodontologie gekozen om de vd 
Velden classificatie toe te passen. De nationale behandelprotocollen, de zorgwijzers 
van de Nederlandse vereniging van Parodontologie (NVvP) maken gebruik van de 
Armitage classificatie. Voor de omzetting van de van der Velden classificatie naar 
Armitage classificatie zie: onderstaande tabel.   

Wel (vd Velden) en geen (Armitage) onderscheid in classificatie op basis van leeftijd: 

Vd Velden (2005) Armitage (1999) 

Prepuberale Parodontitis Aggresieve parodontitis 

Juveniele Parodontitis Aggresieve parodontitis  

Post-adolescente 
parodontitis 

Aggresieve parodontitis 

Adulte parodontitis Chronische Parodontitis 

Naast het verschil in classificatie op basis van leeftijd, is er tussen beide 
classificatiesystemen ook een verschil in classificatie op basis van de uitgebreidheid 
van de situatie. 
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Verschillen in classificaties op basis van de uitgebreidheid van de situatie 

 Van der Velden (2005) Armitage (1999) 

Lokaal aggresieve 
parodontitis 

2-7 elementen hebben > 
50% botverlies 

< 30% van de 
elementen heeft 
50% botverlies 

Gegeneraliseerd 
Aggresieve parodontitis 

> 14 elementen hebben 
> 50% botverlies 

>30% van de 
elementen heeft 
50% botverlies 

Bij de Armitage classificatie heeft een patiënt met een volledige dentitie eerder een 
gegeneraliseerde vorm van parodontitis dan wanneer er geclassificeerd wordt 
volgens Van der Velden. (Bij Van der Velden zit de semi-gegeneraliseerde vorm er 
nog tussenin). 
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