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OUT OF THE BOX (24)

Gevasculariseerd 
bindweefseltransplantaat

Bij forse kaakdefecten wil ik zowel de harde als de zachte weefsels reconstrueren. Bij de zachte 
weefsels heb ik meer succes als ik een bindweefseltransplantaat van de patiënt gebruik dan 

xenogene collageenmembranen. Een bindweefseltransplantaat kan echter door necrose verloren 
gaan. Door gebruik te maken van een gesteeld transplantaat blijft deze gevasculariseerd waardoor 

de kans op necrose afneemt. door Irfan Abas

Irfan Abas is tandarts-implantoloog en restauratief tandarts 
(NVvRT en EPA). Hij is werkzaam binnen een maatschap in 
Bussum (tandartsabas.nl) en als implantoloog in meerdere 
praktijken. Tevens is hij redacteur van TP voor implantologie en 
restauratieve tandheelkunde.
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1 Door een forse apicale ontsteking is de brug 16-x-13 van 
deze patiënt verloren gegaan (element 15 is afwezig, 16 is 
gemesialiseerd), met als resultaat een fors defect ter plaatse 
van de 13. Omdat een implantaat 13 niet mogelijk is, besluit 
ik in overleg met de patiënt en de verwijzend tandarts tot 
het plaatsen van een implantaat 15 met reconstructie van de 
harde en zachte weefsels, zodat vervolgens een cantilever-
brug 15i-x gemaakt kan worden.

2 Ik heb een sub-epitheliaal bindweefsel-
transplantaat losgemaakt aan de distale 
zijde van het palatum, dat nog aan de mesi-
ale zijde gesteeld en gevasculariseerd is.

3 Ik plaats het bindweefseltransplantaat gedraaid 
over het defect heen, zodat er meer weefsel gecre-
eerd kan worden.

4 Plaatsing van het implantaat 4.5 × 10 mm na een osteotomie 
van 3,3 mm (AnyRidge Xpeed, MegaGen).
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5 Het implantaat heb ik 1 mm subcrestaal geplaatst. Het 
defect ter plaatse van de 13 is hier goed waar te nemen.

9 De verwijzer heeft een nette brug 15-x vervaardigd  
(titanium insert, opbouw van zirkoonoxide en opgebakken 
porselein). De dummy 13 staat cervicaal licht te ver naar 
buccaal, waardoor deze langer oogt dan de 12.

7 Ik sluit de wond achtereenvolgens met horizontale ma-
trashechtingen buccaal en solitaire hechtingen op de kaak. 
De horizontale hechtingen zorgen dat er minder spanning 
staat op de solitaire hechtingen.

8 Genezing na 3 maanden: de zachte weefsels zien er 
volumineus uit. Bij de 12 is de recessie bedekt in dezelfde 
behandeling. De verwijzer heeft nadien op nette wijze de 
overhangende restauratie vervangen.

6 Nadat ik xenogene botpartikels (MP3, OsteoBiol) 
heb aangebracht aan de buccale zijde van het im-
plantaat én het defect bij 13, plaats ik 2 collageen-
membranen (Lamina, OsteoBiol) over de botpartikels 
heen om ingroei van zachte weefsels te verhinderen. 
Deze membranen fixeer ik met hechtingen in het 
periost. Met een extra periostale hechting trek ik het 
gevasculariseerde bindweefsel over het defect heen.


