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Een 62-jarige patiënte meldt zich bij de implantoloog 
op verwijzing van haar tandarts voor behandeling van 
de locatie 15. Het element is in het verleden endodon-

tisch behandeld en later voorzien van een kroon (metaal-
porselein). Twee maanden eerder waren de kroon en opbouw 
gefractureerd en volgens haar tandarts was een nieuwe kroon 
niet meer mogelijk omdat hiervoor te weinig houvast was. De 
opties voor een vaste voorziening, namelijk een 3-delige brug 
16-x-14 of een implantaat ter plaatse van de 15, zijn bespro-
ken. Omdat in beide potentiële pijlerelementen een 2-vlaks-
restauratie aanwezig was, werd de biologische prijs van twee 
kroonpreparaties te hoog bevonden en ging de voorkeur van 
de eigen tandarts én de patiënt uit naar een implantaat. Om 
de gehele behandeling bij één behandelaar te houden luidde 
de verwijzing: ‘Consult c.q. behandeling implantaat en supra-
structuur 15, radix relicta nog in situ.’ 

Bij het klinische onderzoek bekijkt de implantoloog als 
eerste de volgende essentiële parameters:
1 Algemene gezondheid en medicatiegebruik.
2 Parodontale situatie middels een DPSI-score en mondhygi-

ene van de patiënt.

3 Aanwezige dentale pathologie.
4 Restaureerbaarheid van de afwezige klinische kroon (incli-

natie van de buurelementen, dan wel uitgroei van de anta-
gonisten).

De patiënte in deze casus is gezond (geen medicatie, ASA-
score I), DPSI-score 2, heeft geen andere dentale pathologieën 
en het diasteem is, gezien de korte tijd sinds het fractureren 
van de kroon (2 maanden geleden), goed restaureerbaar. 
Vanwege DPSI 2 krijgt de patiënte een verwijzing voor een 
gebitsreiniging en instructie mondhygiëne. 

Het klinische onderzoek betreffende de 15 laat een radix re-
licta zien, zonder verdiepte pocket of fistels in de weke delen 
(afbeelding 1-2). Op de intraorale röntgenfoto is apicaal geen 
radiolucentie te zien en is onder de sinus maxillaris 1 mm 

IMMEDIATE IMPLANTAATPLAATSING IN DE ZIJDELINGSE DELEN NA EXTRACTIE

Osseodensificatie van de 
osteotomie in de extractiealveole

Een van de uitdagingen van implantaatreconstructies is het behouden van de 
harde en zachte weefsels, dan wel het reconstrueren hiervan. Het plaatsen van  
een implantaat direct na extractie met botaugmentatie in de extractiealveole, 
is een methode van behoud waarbij de initiële stabiliteit van het implantaat 

essentieel is. In deze casus beschrijf ik hoe je in een lastige extractiealveole door 
middel van densificatie van de osteotomie een hoge initiële stabiliteit en  
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Afb. 1  Occlusaal beeld bij de intake. Afb. 2  Lateraal beeld bij de intake.
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alveolair bot aanwezig. Bij palpatie van de palatinale wand is 
een dikte van 9 mm meetbaar. Omdat de alveolaire wanden 
intact zijn, besluiten we de behandeling uit te voeren door 
middel van een immediate implantaatplaatsing in de palati-
nale wand na extractie. Voor de chirurgie krijgt de patiënt de 
volgende medicatie voorgeschreven: amoxicilline 2g 1 uur 
voor chirurgie, ibuprofen 600 mg 3dd1 gedurende 5 dagen na 
de chirurgie en een mondspoelmiddel met actieve zuurstof 
ter bevordering van de wondgenezing (Blue M mondwater 
500 ml) van één week voor tot drie weken na de behandeling.

Behandeling
Voor de behandeling krijgt de patiënte buccaal in de om-
slagplooi en palatinaal vier carpules infiltratieanesthesie 
(Articaïne, Septodont). Met elevatoren maak ik vervolgens 
uiterst voorzichtig de radix los van de alveole. Bij het geheel 
verwijderen van de radix zijn geen fracturen of een granuloom 
zichtbaar aan de radix (afbeelding 3) en bij palpatie van de 
alveolaire wanden blijken deze intact (afbeelding 4). Voor de 
osteotomiepreparatie start ik in de palatinale wand met een 

scherpe puntboor (lance drill) uit de chirurgische borenkit 
(AnyRidge-implantaatsysteem van MegaGen) (afbeelding 5). 
Gelet op de geringe hoeveelheid bot dat onder de sinus 
maxillaris aanwezig is, prepareer ik na de eerste boor de 
osteotomie verder met de Densah-borenkit (Versah LLC, VS). 
Dit is een set stompe boren die je op een lager toerental (in 
dit geval 600 rotaties per minuut) gebruikt, waarbij de boor 
in tegengestelde klokrichting draait met als doel het alveolair 
bot dat wordt weggenomen tegen de wanden te condenseren 
(osseodensificatie). Doordat de boor tegen de klok in draait, 
wordt de sinusbodem wel, maar het sinusmembraan niet 
geperforeerd. Na de laatste boor (Ø 3,3 mm) is de osteotomie 
in de palatinale wand zichtbaar (afbeelding 6-7) 

In de osteotomie plaats ik een implantaat met een nanocalci-
um ion-coating (Xpeed AnyRidge MegaGen) van 4.0 × 11.5 mm 
(afbeelding 8). Het implantaat plaats ik in de palatinale wand 
en 1 mm subcrestaal van de buccale en palatinale wand, 4 mm 
onder de buccale gingivagrens (afbeelding 9-10). Een immedi-
ate implantaatplaatsing staat of valt met de initiële stabiliteit, 
die liefst hoger is dan 35 N/cm2. Mocht er een ISQ-waarde (zie 

Afb. 3  Radix na extractie.

Afb. 6  Gebruik van de Densah-boren.

Afb. 9  Plaatsen van het implantaat.

Afb. 4  Alveole na atraumatische ex-
tractie.

Afb. 7  Osteotomie in de palatinale wand.

Afb. 10  Implantaat in de extractiealveole 
tegen de palatinale wand.

Afb. 5  Gebruik van de puntboor (lance 
drill).

Afb. 8  AnyRidge 4.0 x 11.5 mm implan-
taat.
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kadertekst) van 75 of meer worden bereikt, dan kan het im-
plantaat betrekkelijk veilig direct belast worden. In deze casus 
bereik ik een initiële stabiliteit van 50 N/cm2 met een ISQ-waar-
de van 74 (afbeelding 11-12). Na plaatsing van de coverscrew 
vul ik de ruimte tussen het buccale botlamel en het implantaat 
op met xenogene botpartikels (Gen-Os 0,5 cc, OsteoBiol) 
(afbeelding 13). Om de botpartikels te beschermen tegen 
speeksel en biofilm en om ingroei van epitheel te voorkomen, 
kan je de extractiealveole afsluiten met een (vrij) bindweef-

seltransplantaat, een healing abutment of een tijdelijke kroon. 
In dit geval kies ik voor een 6×6 mm healing abutment (af-
beelding 14-15). Door de goede afsluiting zijn hechtingen niet 
nodig. Op afbeelding 16-17 is het implantaat en het implantaat 
met healing abutment te zien.

Patiënte komt twee weken na de behandeling retour voor 
controle. Er was geen postoperatieve zwelling of pijn geweest 
en ze had nauwelijks pijnstillers gebruikt. De zachte weefsels 
hebben zich goed hersteld rondom het healing abutment 

Afb. 11  Smartpeg in implantaat ge-
schroefd voor meting.

Afb. 14  Healing abutment, buccaal beeld.

Afb. 18-19  Healing abutment 2 weken postoperatief.

Afb. 16-17  Rö-foto’s van het implantaat en het implantaat met healing abutment.

Afb. 12  ISQ-waarde. Afb. 13  Opvullen van de extractiealveole 
met botpartikels.

Afb. 15  Healing abutment, occlusaal beeld.
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(afbeelding 18-19). Om de peri-implantaire mucosa meer 
ruimte te geven, heb ik het healing abutment na vier weken 
vervangen door een smaller healing abutment van 5 × 5 mm 
(afbeelding 20-21). 

Drie maanden postoperatief controleer ik de genezing en de 
stabiliteit van het implantaat. Na verwijdering van het healing 
abutment is een gezonde, niet bloedende, roze peri-implantai-
re mucosa waar te nemen, met meer dan 3 mm mucosa boven 
de nek van het implantaat (afbeelding 22 en 23). Voordat ik 

de afdruk neem controleer ik de stabiliteit opnieuw: deze is 
gestegen naar een ISQ-waarde van 80 (afbeelding 24 en 25).

Bij het maken van de afdruk controleer ik eerst met een 
intraorale opname of de afdrukstift correct in het implantaat is 
gepositioneerd (afbeelding 26-27). Met een openlepeltechniek 
maak ik een afdruk met een polyvinylsiloxaan afdrukmateriaal 
(Affinis Precious, Coltene), waarbij ik de light body om de 
afdrukstift en de buurlementen spuit en de medium body in de 
lepel aanbreng. Voor de tegenbeet neem ik een alginaatafdruk 

Afb. 22  Peri-implantaat mucosa na 3 maanden.

Afb. 24  ISQ-smartpeg in implantaat.

Afb. 26  Röntgencontrole afdrukstift.

Afb. 20-21  Plaatsen smaller healing abutment.

Afb. 23  Detailopname van de gezonde peri-
implantaatmucosa.

Afb. 25  ISQ-waarde.

Afb. 27  Röntgencontrole abutment in 
implantaat.
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van de onderkaak. Voor de beetregistratie gebruik ik een kunst-
hars op basis van bis-acrylaatregistratie (LuxaBite, DMG). Deze 
neem ik alleen aan de kroonzijde in maximale occlusie, zodat 
de contralaterale zijde goed in occlusie kan komen.

Suprastructuur
Vanaf het moment zoals dat zichtbaar is op afbeelding 21, 
kunnen we starten met de suprastructuurfase, uitgevoerd 
door ofwel de verwijzende tandarts of, zoals in deze casus, 
door de implantoloog. Voordat je begint met de afdruk, moet 
je naar mijn mening de volgende punten goed afstemmen met 
de tandtechnicus die de tandtechnische werkzaamheden voor 
zijn rekening zal nemen.
– Een verschroefde of een gecementeerde kroon.
– Abutmentkeuze: individueel vervaardigd of standaard 

abutment.
– Indien individueel vervaardigd: volledig titanium, volledig 

zirkoonoxide of een hybride constructie met een abutment 
van zirkoonoxide maar met een titanium insert (het deel 
dat in het implantaat komt is van titanium).

– Materiaal van de kroon: metaalporselein, volledig zirkoon-
oxide, zirkoonoxide met opgebakken porselein of volledig 
keramiek (lithiumdisilicaat of veldspaatkeramiek).

– Vormgeving van het kritische én subkritische deel van het 
abutment. (Zie het artikel van Sofie Velghe, ‘Een solitaire 
tandvervanging’, in de vorige TP - september, pag. 4-9.)

In principe gaat de voorkeur altijd uit naar verschroefde 
kronen, omdat hierbij geen kans is op het achterblijven van 
cementresten. Voor de situaties dat het schroefgat deson-
danks buccaal uitkomt, bestaat de optie om het schroefgat 
25 graden te hoeken als je met een cad/cam-abutment en een 
hiervoor gemaakte schroevendraaier en schroef werkt. Zoals 
uit het onderzoek van Linkevicius et al. 20101 blijkt, is het niet 
mogelijk om alle cementresten goed te verwijderen als de 
schouder van het abutment submucosaal is gelegen. Daarom 
is het verstandig om de schouder van het abutment altijd op 
mucosaal niveau, of zelfs supramucosaal te leggen om alle 

cementresten gecontroleerd te kunnen verwijderen. Een optie 
is om dit onder rubberdam uit te voeren.

In deze casus hebben we gekozen voor een verschroefde 
kroon en een individueel vervaardigde titanium abutment 
met een smalle vormgeving in het subkritische deel en een 
concave (holle) vormgeving in het kritische deel. Als door een 
convexe (bolle) vormgeving druk wordt uitgeoefend op de 
peri-implantaire mucosa, is de kans op recessie groter (af-
beelding 28). Voor de kroon viel de keus op een opbouw van 
zirkoonoxide en opgebakken porselein. In het tandtechnisch 
laboratorium wordt de kroon met een composietcement 
(Panavia 2.0, Kuraray) aan het titanium abutment verlijmd 
en wordt de overgang kroon-abutment zeer glad gepolijst. 
Zichtbare cementresten op dit vlak zijn uit den boze en 
zullen zeker irritatie of ontsteking van het zachte weefsel 
veroorzaken. Doordat titanium een hogere biocompatibiliteit 
heeft dan porselein, loopt het porselein tot maximaal 0,5 mm 
submucosaal (afbeelding 29-30). Na plaatsen van de kroon 
was er blanching (het witkleuren van de weefsels door de 
uitgeoefende, geringe druk daarop), maar deze verdwijnt 
gewoonlijk na twee minuten (afbeelding 31-32). Het abutment 
werd verschroefd, waarbij ik de abutmentschroef aandraai tot 
een torquewaarde van 35 N/cm2. Het schroefgat sluit ik af met 
teflontape en composiet. 

Patiënte zag ik drie maanden na installatie van de supra-
structuur terug voor nazorg en controle. Het klinische beeld 
zag er goed uit: de peri-implantaatmucosa was niet te on-
derscheiden van de gingiva van de buurelementen (afbeel-
ding 33).

Discussie
Deze casus beschrijft meerdere technieken die bij immediaat 
implanteren na extractie tot goede initiële stabiliteit leiden en 
de harde en zachte weefsels zoveel mogelijk behouden. Het 
alternatief was geweest eerst de extractie uit te voeren en ver-
volgens na 8 of 12 weken te implanteren. Hierbij zou dan mis-

IMPLANTAAT STABILITY QUOTIENT (ISQ)
De stabiliteit van een implantaat werd in het verleden alleen gecontroleerd met de hoeveelheid kracht die nodig 
was om een implantaat te plaatsen, de zogenaamde insertietorquewaarde (wrijvingskracht). Nadien werd de 
genezing van het implantaat gecontroleerd door middel van ‘percussie’ op het abutment of het implantaat en de 
hoeveelheid bot rondom het implantaat op de röntgenopname. ISQ staat voor implant stability quotient. De ISQ-
waarde (1-100) is een resonantiefrequentie-analyse van het implantaat met het bot. Deze wordt bepaald door 
een Smartpeg in het implantaat te schroeven en de ISQ-sonde bij de Smartpeg te houden. Op het ISQ-apparaat 
(Osstell, Zweden) verschijnt dan de ISQ-waarde. Gemiddeld betekent een waarde boven de 70 een goede 
stabiliteit van het implantaat met het bot. Bij een waarde onder de 50 is een implantaat verloren2. 
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schien een kaakverbreding en/of augmentatie van bindweefsel 
nodig zijn geweest om hetzelfde eindresultaat te bereiken. De 
behandeling zou hierdoor langer hebben geduurd, kostbaar-
der zijn geweest en zou de patiënt meer postoperatieve pijn 
en zwelling hebben gebracht. 

Het was uiteraard netter geweest om vooraf een CBCT-scan 
te laten vervaardigen, maar met conventionele technieken 
kan ik ook een goede driedimensionale inschatting maken. 
Door het gebruik van de Densah-condensatieboren wordt 
de sinusbodem licht geperforeerd, maar doordat de stompe 
boor in tegengestelde richting draait, wordt het sinusmem-
braan niet geperforeerd. Tijdens de chirurgie was de blaas-
snuitproef negatief en nadien had patiënte geen bloeding uit 
de neus of klachten aan de sinus maxillaris, verstopte neus of 
klachten van dien aard. 

Om de soft tissue zoveel mogelijk te behouden is de prothe-
tische fase net zo belangrijk als de chirurgische fase, waarbij 

de restauratief tandarts en tandtechnicus goed op elkaar inge-
speeld moeten zijn. Ze moeten zeer gedetailleerd met elkaar 
communiceren en exact weten hoe de ander werkt. In mijn 
optiek verdient het altijd aanbeveling dat de implantoloog of 
restauratief tandarts de suprastructuur vervaardigt. 

Mijn dank gaat uit naar tandtechnicus Jeremy Arlar van Tajed-
din Tandtechniek voor de tandtechnische werkzaamheden in 
deze casus.
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Afb. 28  Verschroefbare suprastructuur 
met schroefgat.

Afb. 29  Vormgeving suprastructuur.

Afb. 30  Plaatsen van de kroon: vormgeving 
kroon sluit perfect aan bij de mucosa.

Afb. 32  Kroon in occlusie: na 2 minuten is de blanching 
verdwenen.

Afb. 31  Lichte blanching door lichte druk op de 
suprastructuur.

Afb. 33  Situatie na 3 maanden: mucosa 
volledig gelijk aan de buurelementen.


