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OUT OF THE BOX (29)

VOORSPELBARE PROTHETIEK
Om de zachte weefsels rondom een implantaat zo goed als mogelijk dezelfde vorm te laten 

behouden als het tandvlees rond de oorspronkelijke tand, moet zowel het cervicale tandvleesprofiel 
als het emergence profile correct zijn. In de kritieke esthetische zone doen we dit door te werken  

met een tijdelijke kroon op het implantaat. Vanwege de kosten wordt dit vaak achterwege gelaten bij 
de (pre)molaren. Als we echter voorspelbare en esthetische prothetiek willen vervaardigen,  

is dit wél nodig. Middels deze casus wil ik laten zien dat dit ook op een makkelijke manier 
gerealiseerd kan worden. door Irfan Abas

Irfan Abas is tandarts-implantoloog en restauratief tandarts 
(NVvRT en EPA). Hij heeft een eigen praktijk in Bussum  
(tandartsabas.nl) en is als implantoloog in meerdere praktijken 
werkzaam. Tevens is hij redacteur van TP voor implantologie  
en restauratieve tandheelkunde. 
Met dank aan tandtechnicus Edris Rasta van Excent Tand-
techniek.
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1 Bij de patiënt waren door de eigen tandarts de 14 en 15 
geëxtraheerd. Hij werd nadien naar mij verwezen voor 
implantaten. In de eerste fase heb ik het verloren gegane 
kaakbot opgebouwd om in een tweede fase twee implan-
taten te plaatsen met toepassing van transmucosale gene-
zingsdopjes.  
Na osseointegratie van de implantaten start ik met het 
vervaardigen van de prothetiek. De zachte weefsels hebben 
voldoende volume, maar niet de vorm van de oorspronkelijk 
tand. Om deze te creëren maak ik gebruik van het Cervico 
System (VP Innovato Holdings, Cyprus).

3 Tot het systeem behoort een voorgevormde mal die 
correspondeert met de hierboven gekozen maat voor het 
zachte weefsel. Door in deze mal een korte afdrukstift of 
cilinderabutment te plaatsen en eromheen flowable com-
posiet aan te brengen, maak ik direct aan de stoel een ge-
individualiseerde genezingsdop die de vorm van de zachte 
weefsels in de oorspronkelijke vorm van het tandvlees moet 
brengen. 

4 Na het polymeriseren van de composiet neem ik deze uit de 
mal en herhaal ik de handeling voor het tweede genezingsdopje. 
Hierna werk ik de dopjes af en polijst ik de cervicale rand zo glad 

als mogelijk.

2 Ik start met het uitzoeken van de juiste 
tandvleesvorm en -breedte rond de implan-
taten. Het systeem kent meerdere maten die 
in de mond gepast kunnen worden. Ik kies 
voor de maat ‘premolaar medium’.
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5 Voor het aanbrengen van de nieuwe, geïndividualiseerde 
genezingsdopjes maak ik een lichte bloeding in de sulcus. 
Dit doe ik met een diamantboortje in de bovenste millimeter 
van het zachte weefsel en ik sluit deze bloeding direct af 
met de gevormde dopjes. Door de wond zal er een hemos-
tase onder het dopje ontstaan.

7 Na 3 maanden is het zachte weefsel rondom de im-
plantaten en de nieuwgevormde dopjes gematureerd. 
Als ik de dopjes verwijder, is te zien dat de zachte weef-
sels de vorm van het oorspronkelijke tandvlees hebben 
gekregen. 

9 Op het gipsmodel is een gingivamasker door de tandtech-
nicus aangebracht waaromheen hij de kronen in de juiste 
vorm kan modelleren. Hij vervaardigt twee solitaire kronen 
van zirkoonoxide met een buccaal venster van opgebakken 
porselein.

6 Na het plaatsen van de dopjes is te zien dat er druk wordt 
uitgeoefend op de zachte weefsels. Interdentaal is tussen de 

dopjes geen papil aanwezig, maar daar vormt zich wel een 
bloedstolsel.

8 Om de gevormde zachte weefsels zo goed als mogelijk 
over te brengen naar de tandtechnicus, individualiseer ik de 
afdrukstiften op dezelfde manier als de dopjes. Het compo-

siet rondom de afdrukstiften in de afdruk zorgt ervoor dat de 
soft tissue exact zo uitkomt in het gipsmodel.

10 Deze foto is direct na plaatsen van de twee 
kronen genomen. De kronen sluiten nauw aan op 

de zachte weefsels, maar geven geen druk.  
Zie vooral de gevormde papil tussen de twee kro-

nen die de interdentale ruimte volledig opvult. 


