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KAAKVERBREDING C.Q. –VERHOGING VOOR IMPLANTATIE (1)

Dentale implantologie is een goede behandelmethode 
om verloren gegane elementen te vervangen door 
nieuwe kunstwortels, het tandheelkundig implantaat, 

en deze na een genezingstijd (osseoïntegratie) te voorzien van 
een opbouw en kroon. Door de afwezigheid van een tand of 
kies treedt veelal resorptie van het alveolaire bot op. Hier-
door kan soms ten behoeve van voldoende botvolume voor 
implantatie een kaakverbreding of -verhoging nodig zijn. 

In de zijdelingse delen van de bovenkaak bevindt zich 
boven de radices van gemiddeld de eerste of tweede pre-
molaar tot de tweede molaar de sinus maxillaris. Dit is een 
anatomische structuur die verbonden is met de neusholte en 
een mogelijke functie heeft met de resonantie van de stem, 
verbinding heeft met de reukorganen en de schedel verlicht.1  

In de sinus maxillaris bevindt zich een vlies, genaamd het 
membraan van Schneider. Als een element in deze regio door 
de tandarts wordt verwijderd, kan de kaak in hoogte slinken 
terwijl de sinus maxillaris kan uitbreiden naar caudaal. Dit 
wordt de pneumatisatie van de sinus genoemd. 

In de situatie dat er minder dan 5 mm alveolair bot onder 
de sinus maxillaris aanwezig is, voert de tandarts-implanto-
loog een sinusbodemelevatie uit. Dit houdt in dat de implan-
toloog enkel een perforatie door het alveolaire bot maakt tot 
hij bij het membraan van Schneider geraakt, om vervolgens 
met behulp van sinusliftinstrumenten (kleine, schepvormige 

instrumenten die zowel snijdend als niet-snijdend kunnen 
zijn, met een diameter variërend van 3 tot 10 mm), het mem-
braan los te maken van de binnenzijde van de sinus en dit 
omhoog te brengen. Hierdoor ontstaat onder het omhoog-
gebrachte membraan een lege ruimte die de implantoloog kan 
vullen met botpartikels van autogene, xenogene of allogene 
oorsprong óf een combinatie daarvan, om hierin nieuw bot 
te laten groeien. De perforatie kan zowel lateraal als crestaal 
gemaakt worden. De laterale techniek is de oudste methode, 
de crestale methode behoort tot de modernere technieken. 

De crestale methode heeft als voordeel dat doorgaans door 
de crestale openingen direct ook het implantaat geplaatst kan 
worden. De patiënt dient hiervoor een brede kaak te hebben, 
omdat het uitvoeren van een crestale lift door een kleine 
opening lastig kan zijn. 

Een lateraal luik heeft bij smalle kaken het voordeel dat 
na de kaakholte-ophoging een implantaat van een kleinere 
diameter geplaatst kan worden waarbij de behandelaar beter 

Sinusbodemelevatie 
via laterale opening

Ten behoeve van het plaatsen van een implantaat kan het nodig zijn de kaak te 
verbreden of te verhogen. In de zijdelingse delen van de bovenkaak kan door 

pneumatisatie van de sinus maxillaris ook een kaakholteophoging noodzakelijk 
zijn, alvorens de implantaten geplaatst kunnen worden in voldoende hoog bot. 
Hierbij wordt het membraan van Schneider van de sinusbodem losgemaakt en 

naar coronaal verplaatst, zodat er een gedeeltelijk lege ruimte tussen sinusbodem 
en membraan ontstaat: de zogenaamde sinusbodemelevatie. Deze holte kan 
gevuld worden met botpartikels zodat er bot in de sinusholte kan groeien. Het 

omhoogbrengen van dit membraan kan op twee manieren worden uitgevoerd: via 
een laterale opening of via een crestale benadering. Middels een tweetal casus 
zal ik twee technieken laten zien om een laterale opening te verkrijgen waarna 
het membraan van Schneider met een minimum aan risico op beschadiging 
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zicht heeft op zijn verrichtingen. In dit artikel zal ik me hierna 
richten op de laterale opening voor de sinusbodemelevatie.

Techniek
Tot voor kort werd de sinusbodemelevatie in twee tempi uit-
gevoerd: eerst een sinusbodemelevatie waarna de verkregen 
ruimte gevuld wordt met botpartikels, om na een botaangroei-
periode van 6 tot 12 maanden in een tweede chirurgische fase 
de implantaten te plaatsen. Met de komst van implantaten 
met een ruw oppervlak en een nieuwer ontwerp   die al in 
een paar millimeter verticaal bot houvast kunnen vinden (de 
primaire stabiliteit), is het mogelijk geworden om de sinusbo-
demelevatie niet pre-, maar per-implantologisch te plaatsen, 
dus tegelijk met sinusbodemelevatie. In de casuïstiek die ik 
hier laat zien, plaats ik de implantaten in 3 mm verticaal bot. 
Het grote voordeel is met name voor de patiënt, omdat hij of 
zij dan niet twee keer een operatie hoeft te ondergaan.

De laterale sinusbodemelevatie wordt uitgevoerd door het 
vervaardigen van een grote flap, waarbij de laterale kaak voor 
de behandelaar goed zichtbaar en toegankelijk is. Hierna kan 
de implantoloog kiezen om een luik in de laterale wand te 
maken tot hij door het corticale bot bij het membraan van 
Schneider komt. Van oudsher wordt dit uitgevoerd met een 
recht handstuk trepaanfrees en diamantboren. De trepaan-
frees om het laterale luik dunner te maken, en de diamant-
boor om verder te gaan totdat het membraan zichtbaar wordt 
onder de corticalis zonder dat het membraan wordt geper-
foreerd. Deze methode wordt echter gezien als te invasief: er 
wordt immers veel bot weggeboord. 

Een nieuwere methode, die als minder invasief wordt be-
schouwd, is de toepassing van de piëzo-botchirurgietechniek. 
Met een diamantgecoate ronde tip die op een ultrasone 

frequentie in beweging wordt gebracht, wordt het bot weg-
geboord en een toegangsluik gemaakt. Doordat deze techniek 
langzamer gaat dan een frees of een diamantboor wordt de 
corticale wand minder beschadigd. 

Binnen de implantologische industrie wordt altijd gekeken 
naar innovaties om behandelingen sneller en minder invasief 
voor de patiënten te laten verlopen teneinde een betere gene-
zing te verkrijgen. Ondanks dat de meeste innovaties plaats-
vinden op het gebied van de openingen via de crestale metho-
de, zijn er ook ontwikkelingen voor de laterale methode. Een 
daarvan is het gebruik van een ronde, brede diamantboor of 
trepaanboor die maximaal 0,5 tot 1,5 mm in de corticalis kun-
nen boren (gemiddeld is de laterale wand tot het membraan 
1-2 mm dik). Deze boren kunnen in een korte tijd een kleine, 
ronde snede in de corticalis maken met een diameter van 
7 mm, waardoor voorzichtig een rond botstuk uit de corticalis 
verwijderd kan worden en toegang wordt verkregen tot het 
membraan van Schneider.

Casuïstiek
Twee patiënten werden naar mij verwezen voor het plaatsen 
van twee implantaten in de  bovenkaak links al dan niet met 
een kaakholte-ophoging. De patiënten waren respectievelijk 
een gezonde vrouw van 52 (A) en een gezonde man van 46 
jaar (B), beiden niet-rokers.  Patiënt A miste al meerdere jaren 
de elementen 26 en 27, en patiënt B de elementen 25 en 26. 
Op de start-OPT (afbeelding 1 en 2) kon ik bij beide patiënten 
een duidelijke gepneumatiseerde sinus maxillaris waarne-
men met een gemiddelde verticale resthoogte van 3-5 mm 
onder de sinusbodem. Beiden hadden een smalle kaak van 
5-6 mm breed (afbeelding 3 en 4). Na bestudering van een 
CBCT-scan besloot ik, na overleg met en instemming van de 

Afb. 1  Patiënt A: fragment uit de OPT ter plaatse van de mis-
sende 26 en 27 voor behandeling.

Afb. 3  Patiënt A kaak

Afb. 2  Patiënt B: fragment uit de OPT ter plaatse van de mis-
sende 25 en 26 voor behandeling.

Afb. 4  Patiënt B kaak
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patiënten, om een laterale sinusbodemelevatie uit te voeren 
met kaakholte-ophoging en kaakverbreding én tegelijk im-
plantaatplaatsing. Ik besloot bij patiënt A een laterale opening 
middels piëzobotchirurgie uit te voeren (Esacrom, Italië) en 
bij patiënt B een laterale opening met de korte trepaanboor 
uit de Megagen Implant Lateral Approach kit (MILA MegaGen, 
Korea). Beide patiënten kregen als medicatie voorgeschreven 
pre-operatief Amoxicilline 3 gram en postoperatief Amoxicil-
line 500 mg 3-maal daags 1 gedurende 6 dagen, ibuprofen 
600 mg 3-maal daags gedurende 1 week, en tot de hechtingen 
worden verwijderd Blue M Oxygen fluid spoelmiddel (Neder-
land) tweemaal daags. (NB Er bestaat enige controverse 
over het gebruik van pre- en postoperatief antibiotica voor 
implantaatplaatsing. Ik baseer mij op onderzoek van Esposito2 

waarin een significant implantaatverlies wordt gemeld bij 
geen gebruik van pre-operatief antibioticum. Een postopera-
tief antibioticum schrijf ik enkel voor bij grotere augmenta-
ties, zoals een sinusbodemelevatie.) 

Voor chirurgie werd het operatiegebied verdoofd met 6 car-
pules 1,7 ml Articaïne (Septodont) in de buccale omslagplooi 
en palataal. Ik start vervolgens met een midcrestale incisie 
in het edentate gedeelte, intrasulculair aan de elementen aan 
weerszijden van het hiaat en een ontspanningsincisie aan 
mesiale zijde van element 24 (patiënt A) en 25 (patiënt B) tot 
10 mm in de mucosa (afbeelding 5 en 6) om een goed zicht 
te krijgen op de laterale zijde van de kaak. Bij patiënt A start 
ik met een piëzotip om een laterale opening te maken van 6 
bij 10 mm ongeveer 5 mm coronaal van de kaakwal (afbeel-

Afb. 5  Intrasulculaire incisie. Afb. 6  Ontspanningsincisie en zicht op de kaak.

Afb. 7  Toepassing van piëzo met waterkoeling.

Afb. 9  Het membraan van Schneider is goed zichtbaar.

Afb. 8  Met de piëzo het corticale bot geperforeerd tot 
het membraan.
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ding 7). Nadat ik rondom door de corticale wand ben, zie 
ik duidelijk het membraan van Schneider doorschemeren, 
inclusief bloedvaten die over het membraan lopen (afbeel-
ding 8). Nadat ik het corticale wanddeel dat intact is gebleven 
(afbeelding 9) heb verwijderd, maak ik eerst het membraan 
aan alle kanten los van het laterale luik. Tot hier duurde 
het prepareren van het laterale luik 10 minuten. Vervolgens 
maak ik het membraan in alle richtingen los tot deze ook los 
is aan de palatale zijde van de kaak (afbeelding 10 en 11). 
Nadat het membraan rondom de implantaatlocatie omhoog 
is gebracht, voer ik uiterst voorzichtig osteotomie uit op de 
locatie waar de implantaten moeten komen. Deze locatie 
bepaal ik eerst met een uitschuifmaat (Krekeler, Helmut Zepf) 
(afbeelding 12). Wanneer ik bij het maken van de osteotomie 

door de sinusbodemholte perforeer, hou ik met een sinuslift-
instrument het membraan weg om dit niet te beschadigen of 
te perforeren. Beide osteotomierichtingen controleer ik na 
elke osteotomieboor (afbeelding 13). 

Voor het implanteren vul ik eerst de sinusbodem aan 
palatale zijde met gecollageniseerde xenogene botpartikels 
(MP 3, Osteobiol Italië) (afbeelding 14 en 15). De osteotomie 
heeft een breedte van 3,3 mm, waarin ik tweemaal een 4,0 × 
11,5 mm implantaat (AnyRidge Xpeed, MegaGen Korea) plaats 
met een initiële stabiliteit van 45 N/cm2 en een implantaat-
stabiliteitsquotiënt (ISQ) van 62 (afbeelding 16-20). Nadat de 
implantaten zijn geplaatst vul ik ook de buccale zijde van de 
sinusbodem onder het membraan met botpartikels (afbeel-
ding 21). De lage ISQ-waarde van 62 heeft te maken met de 

Afb. 10  Losmaken van het membraan van Schneider.

Afb. 12  Uitschuifmaat om de locatie voor implantaten 
te bepalen.

Afb. 14  Aanbrengen van botpartikels.

Afb. 11  Het membraan van Schneider is duidelijk los-
gemaakt.

Afb. 13  Controle van de richtingen van de osteotomie.

Afb. 15  Botpartikels eerst gevuld aan de pala-
tale zijde.
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Afb. 16  Implantaat voor plaatsing.

Afb. 18  Implantaten goed in bot gedraaid op 45N/cm2 
insertietorque.

Afb. 21  Buccaal verder opgebouwd met botpartikels.

Afb. 17  Twee implantaten op 35 N/cm2 torque

Afb. 19  ISQ-smartpech in implantaat.

Afb. 22  Membraan aan buccale zijde.

Afb. 20  ISQ-waarde implantaten.
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windingen die zich vasthouden aan maar 3 mm verticaal bot. 
Ik verbreed tevens de kaak en breng aan buccale zijde een 
resorbeerbaar collageen membraan aan (Lamina, Osteobiol) 
(afbeelding 22). De hechtingen breng ik aan op drie niveaus: 
om te beginnen met periostale hechtingen om het membraan 
te stabiliseren, een drietal horizontale matrashechtingen om 
de wond met spanning te sluiten, en de crestale hechtingen 
die de wond juist spanningsvrij bij elkaar moeten houden 
(afbeelding 23-25).

Patiënt B behandel ik met eenzelfde incisie, maar nu de 
mesiale ontspanning bij element 24 ook 10 mm in vrije mu-

cosa voor een goed zicht op de laterale wand van de kaak. 
Ik maak nu echter een ronde opening met een diameter van 
7 mm, waarbij het midden 8 mm van de kaak ligt. Doordat 
de tanden van de trepaanboor (afbeelding 26a-b) niet meer 
dan 0,5 mm diep gaan, zal er niet geperforeerd worden. 
Binnen 2 minuten is het luik vervaardigd en met een speci-
ale luik-opener van de MILA-kit wip ik als het ware het luik 
eruit (afbeelding 27-31) en is het membraan van Schneider 
goed zichtbaar en intact. Ik maak exact op dezelfde manier 
het membraan los als bij patiënt A, tot dit ook geheel los is 
van de wand aan palatale zijde. Nadat het membraan in zijn 

Afb. 23  Periostale hechtingen.

Afb. 25 Hechtingen occlusaal.

Afb. 26b  Trepaanboor op de kaak.

Afb. 24  Hechtingen buccaal.

Afb. 26a  Trepaanboor.
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geheel 15 mm is verhoogd, maak ik wederom tweemaal een 
osteotomie voor de implantaten (afbeelding 32) die opnieuw 
een breedte hebben van 3,3 mm. Ik breng ook hier gecolla-
geniseerde botpartikels aan aan de palatale zijde, waarna ik 
twee implantaten van 4,0 × 11,5 mm plaats (AnyRidge Xpeed, 
MegaGen Korea) met een initiële stabiliteit van 45 N/cm2 

Afb. 27  Laterale botincisie.

Afb. 29  Losmaken van het luik 2.

Afb. 31  Intact membraan.

Afb. 33  Aanbrengen van botpartikels. Afb. 35  Implantaten op botniveau.

Afb. 28  Losmaken van het luik.

Afb. 30  Het losse luik.

Afb. 32  Twee boorrichtingen.

Afb. 34  Implantaten op torquewaarde.

(afbeelding 33-35). Aan buccale zijde breng ik meer botpar-
tikels aan, die ik goed  condenseer (afbeelding 36). Het luik 
dat ik had verwijderd heb ik gedurende de chirurgie in fysi-
ologisch zout bewaard. Dit plaats ik nu terug als deksel over 
de laterale opening (afbeelding 37). Daaroverheen plaats ik 
een collageen  membraan (Evolution, Osteobiol, Italie) dat ik 
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soms door kleine perforaties voor kan komen, was bij beiden 
geen sprake. 

Na één week kwamen beide patiënten terug voor controle 
en na 2 weken om de hechtingen te laten verwijderen (afbeel-
ding 40 en 41). Op de beide fragmenten uit de postoperatieve 
OPT’s zijn de implantaten en de sinusbodemelevatie goed 

Afb. 36  Condenseren van de botpartikels.

Afb. 38  Hechtingen.

Afb. 41  Situatie postoperatief.

Afb. 37  Terugplaatsen van het botstuk.

Afb. 39  Membraan en hechting.

Afb. 40  2 weken postoperatief.

op exact dezelfde wijze hecht als bij patiënt A (op 3 niveaus – 
afbeelding 38-39). Beide wonden kan ik goed primair sluiten, 
alhoewel mobilisatie van de buccale flap door klieven van het 
periost nodig was. Dit heeft als gevolg gehad dat beide pa-
tiënten gedurende de eerste 5 dagen last hadden van pijn en 
zwelling aan de linkerzijde. Van bloedingen uit de neus, wat 
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waar te nemen (afbeelding 42 en 43). De postoperatieve ge-
nezing verliep bij beide patiënten zonder complicaties en de 
postoperatieve klachten waren vergelijkbaar minimaal. 

De chirurgietijd met de trepaanboor was korter geweest 
omdat het openen van het luik sneller verliep dan met de 
piëzotechniek, terwijl daarnaast de opening kleiner gehouden 
kon worden (en hierdoor minder invasief was) dan met de 
piëzo. Een derde voordeel was dat met toepassing van de tre-
paanboor een corticaal botstuk teruggeplaatst kon worden, 
waardoor de opening werd afgesloten door corticaal bot én 
een resorbeerbaar membraan.

2e-fasechirurgie
Na een genezingsperiode van 8 maanden kwam patiënt A re-
tour voor de 2e fase. Op de OPT (afbeelding 44) was een nette 
genezing van het nieuw te vormen bot rondom de implanta-
ten te zien. Middels crestale incisies werden de implantaten 
toegankelijk gemaakt. Na verwijdering van de afdekschroef 
meet ik eerst de ISQ-waarde van de beide implantaten – deze 
waren inmiddels opgelopen van 62 tijdens chirurgie naar 82. 
Hierdoor zijn ze geschikt voor belasting middels kronen. Ik 
plaats er twee anatomisch gevormde transmucosale afdek-
schroefjes op, waarna de patiënt verder gaat bij de eigen 
tandarts voor het vervaardigen van de twee solitaire kronen 
op de implantaten.

Patiënt B werd (afbeelding 45) op dezelfde wijze behan-
deld en had een vergelijkbaar resultaat (ISQ van 84 bij beide 
implantaten).

Beschouwing
Het uitvoeren van een kaakholte-ophoging werd uitgevoerd 
door in eerste instantie het membraan van Schneider op te 
hogen, de sinus te augmenteren en tijdens een 2e chirurgie de 
implantaten te plaatsen. Middels deze casuïstiek wil ik laten 
zien dat deze behandeling met de nieuwere technieken om 
het laterale luik te vervaardigen en plaatsing van implantaten 
met nieuwe (ruwe) oppervlakken en van nieuw ontwerp, goed 
gecombineerd kan worden uitgevoerd – óók bij een minimale 
kaakhoogte van 3 mm. 

In een volgend artikel zal ik de nieuwe technieken voor de 
crestale benadering van de kaakholte-ophoging beschrijven.
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Afb. 45  Patiënt B: situatie ter plaatse van de 25 en 26.Afb. 44  Patiënt A: situatie ter plaatse van de 26 en 27.

Afb. 43  Patiënt B: situatie op de OPT postoperatief.Afb. 42 Patiënt A: situatie op de OPT postoperatief.


