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Dentale implantologie is een goede behandelmethode 
om verloren gegane elementen te vervangen door 
prothetische voorzieningen op kunstwortels (het 

tandheelkundig implantaat) te plaatsen. Een nadeel van 
het verwijderen van de oorspronkelijk tand of kies is dat er 
resorptie optreedt van het alveolaire bot. Hierdoor kan soms 
een kaakverbreding of verhoging nodig zijn voordat je een 
implantaat kunt plaatsen. 

In de zijdelingse delen van de bovenkaak zit boven de 
radices van gemiddeld de eerste of tweede premolaar tot de 
tweede molaar de sinus maxillaris. Dit is een anatomische 
structuur die verbonden is met de neusholte en een mogelijke 
functie heeft bij de resonantie van de stem, die verbinding 
heeft met de reukorganen en de schedel lichter maakt.1 In de 
sinus maxillaris bevindt zich een vlies, genaamd het mem-
braan van Schneider. Als een element in deze regio wordt 
verwijderd, kan de kaak niet alleen in hoogte slinken, maar 
kan de sinus maxillaris zich ook uitbreiden naar caudaal. Dit 
heet pneumatisatie van de sinus. In de situatie dat er minder 
dan 5 mm alveolair bot onder de sinus maxillaris aanwezig is 
en besloten is het verwijderde element te vervangen door een 
een kroon op implantaat, wordt een sinusbodemelevatie uit-
gevoerd. Dit houdt in dat de behandelaar door het alveolaire 
bot enkel een perforatie maakt tot hij bij het membraan van 
Schneider geraakt om vervolgens met sinusliftinstrumenten 
(kleine schepvormige instrumenten die zowel snijdend of niet-

snijdend kunnen zijn met een diametergrootte variërend van 
3 tot 10 mm) het membraan los te maken van de binnenzijde 
van de sinuswand en omhoog te brengen. Hierdoor ontstaat 
een loze ruimte onder het omhoog gebrachte membraan die 
opgevuld kan worden met botpartikels van autogene, xeno-
gene of allogene oorsprong óf een combinatie van twee, om er 
nieuw bot te laten groeien. 

De perforatie kan je zowel lateraal of crestaal maken. De 
laterale methode is de oudste techniek, de crestale behoort 
tot de modernere technieken. Hierbij plaats je doorgaans ook 
direct het implantaat in dezelfde openingen. De patiënt moet 
dan wel een wat bredere kaak hebben omdat het uitvoeren 
van een crestale lift via een kleine opening lastig kan zijn. Een 
lateraal luik heeft bij smalle kaken twee voordelen: na de kaak-
holte-ophoging kan een implantaat met een kleinere diameter 
worden geplaatst, en voorts biedt deze opening meer zicht  
op het werkgebied. In dit artikel zal ik me verder richten op 
de crestale opening voor de sinusbodemelevatie.

KAAKVERBREDING C.Q. -VERHOGING VOOR IMPLANTATIE

Sinusbodemelevatie 
via crestale opening

Ten behoeve van implantatie kan het nodig zijn de kaak te verbreden of 
te verhogen. Door pneumatisatie van de sinus maxillaris kan vooral in de 

zijdelingse delen van de bovenkaak een kaakholte-ophoging noodzakelijk zijn 
teneinde de implantaten in voldoende hoog bot te kunnen plaatsen. Hierbij 

wordt het membraan van Schneider van de sinusbodem losgemaakt en naar 
coronaal verplaatst (de sinusbodemelevatie), zodat daar een gedeeltelijk 

lege ruimte ontstaat. Deze holte kan gevuld worden met botpartikels zodat 
er bot in de sinusholte kan groeien. Het omhoog brengen van dit membraan 

kan op twee manieren: via lateraal (besproken in TP februari 2018) of via een 
crestale benadering. Deze laatste zal ik hieronder bespreken, alsmede een 

nieuwe, innovatieve techniek, die ik middels een tweetal casus uitvoerig zal 
beschrijven. door Irfan Abas

Irfan Abas is tandarts-implantoloog en restauratief tandarts 
(NVvRT en EPA). Hij is werkzaam in zijn eigen praktijk in Bus-
sum (tandartsabas.nl) en als implantoloog in Zoetermeer en 
Bovenkarspel. Tevens is hij redacteur van TP voor implantologie 
en restauratieve tandheelkunde. 
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Techniek
Hoewel de crestale sinusbodemelevatie een jongere techniek 
is dan de laterale, wordt deze ook al geruime tijd toegepast. 
De eerste beschrijving van een crestale benadering voor een 
sinusbodemelevatie was die uit 1986 door Tatum2. De techniek 
is gebaseerd op het maken van een osteotomie tot aan het 
 alveolaire bot van de sinusbodem. De incomplete osteotomie 
werd zo breed gemaakt als de gewenste implantaatdiameter. 
Vervolgens werd met een osteotoom en een hamertje het niet-
weggefreesde alveolaire bot naar coronaal getikt en werd een 
implantaat geplaatst dat overhecht werd (2-fasentechniek). 
Summers3 modificeerde deze techniek met de ‘tapered osteo-
tomen’ en publiceerde hierover in 1998. Het idee van Summers 
was dat in de meeste gevallen het bot van de maxilla in de 
zijdelingse delen uit zacht bot bestaat met een kwalificatie van 
D3-D4 (bothardheid volgens Lekhorm & Zarb). De techniek 
bestaat uit een aantal stappen: De eerste osteotomie geschiedt 
met een boor van 2,0 mm diameter tot 2 mm onder de sinus-
bodem. De rest van de osteotomie voer je uit met taperge-
vormde osteotomen (afbeelding 1) waarbij je niet alleen de 
sinusbodem naar coronaal tikt, maar waarbij tegelijkertijd ook 
enige condensatie van het zachte bot plaatsvindt waardoor de 
stabiliteit van het implantaat wordt vergroot. Immers, hoe har-
der het bot, hoe groter de initiële stabiliteit van het implantaat. 
In de jaren erna zijn er op dit vlak weinig innovaties geweest en 
werkten/werken de meeste implantologen als ze een crestale 
sinusbodem elevatie uitvoeren met osteotomen volgens de 
techniek van Summers. Een nadeel hiervan is dat de elevatie 
beperkt blijft tot 2-3 mm en dat het tikken met een osteotoom 
en een hamer tegen de kaak voor de patiënt onprettig is. 

Een nieuwe en innovatieve behandeling voor de crestale 
sinuslift volgde hetzelfde principe als dat van het uitvoeren 

van een laterale sinusbodemelevatie maar dan crestaal, waar-
voor sinusliftinstrumenten waren ontwikkeld die je voor een 
crestale benadering kon gebruiken (afbeelding 2). Met deze 
techniek maak je een osteotomie waarbij je de laatste mil-
limeters crestaal bot van de sinusbodem verwijdert met een 
botte boor, zonder daarbij het membraan van Schneider te 
beschadigen. Met speciaal hiervoor gemaakte lepels lift je het 
membraan van Schneider. Deze techniek brengt met zich mee 
dat zowel de elevatie als het plaatsen van het implantaat door 
één opening moet worden uitgevoerd. En hierin zit juist de 
crux: hoe groter de diameter van de opening (liefst 4-5 mm), 
des te gemakkelijker kan de lift en het aanbrengen van de 
biomaterialen worden uitgevoerd, maar met als gevolg dat er 
een nóg breder implantaat van 6-7 mm geplaatst moet worden 
om deze primair stabiel in de osteotomie te kunnen plaatsen. 
Voor deze brede implantaten hebben we zowel in mesiodis-
tale als buccopalatale richting 9-10 mm kaakbreedte nodig en 
dat is een klinische situatie die niet veel voorkomt. Idealiter 
plaats ik implantaten met een diameter tussen de 4 en 5 mm, 
waarbij de osteotomiebreedte dan beperkt moet blijven tot 
3,5 tot 4 mm. In deze gevallen is het te lastig om met sinuslift-
instrumenten door een nauwe osteotomie te werken. Om een 
vergelijking te geven: laterale openingen hebben een diameter 
van in de regel 7-15 mm.

De nieuwste techniek om zacht alveolair bot harder te ma-
ken is om de osteotomie aan te brengen met osseodensificatie-
boren. Dit is een simpele maar innovatief bedachte borenset, 
waarbij de boorrichting niet met de klok mee maar daar juist 
tegenin draait (afbeelding 3). Door de speciaal gevormde groe-
ven in de boor wordt het bot dat voor de osteotomie wordt 
weggenomen niet weggespoeld, maar juist tegen de wand van 
de osteotomie gedrukt (afbeelding 4). Het bot wordt als het 

Afb. 1  Osteotomen volgens Summers. Afb. 2  Crestale liftset.

Afb. 3  Densah-borenkit.
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ware gecondenseerd, waardoor de botdichtheid toeneemt. Dit 
gebeurt niet alleen tegen de wanden van de osteotomie, maar 
ook in de diepte. Hierdoor kan men met deze boren al 2 mm in 
die richting winnen doordat het bot naar de sinus maxillaris 
wordt gecondenseerd (afbeelding 5 en 6). Door de bijzondere 
stroom van het fysiologisch zout dat we tijdens het boren als 
koeling gebruiken en doordat de punt van de boor stomp is, 
kan je betrekkelijk veilig tot 1 mm door de sinusbodem per-
foreren, waarbij het membraan van Schneider al wordt losge-
maakt. De afbeeldingen 6a en 6b zijn beelden van een filmpje 
waarin geboord wordt in een gel, waarbij aan de linkerzijde de 
vloeistofstroom duidelijk te zien is en aan de rechter hetzelfde 
bij een normale osteotomieboor. Door deze vloeistofstroom 
komt het membraan van Schneider al los van de sinus maxil-
laris. Vervolgens kunnen botpartikels in de gemaakte osteoto-
mie worden aangebracht en dit bot met Densah-boren worden 
gecondenseerd tot voor implantaatplaatsing de gewenste 
sinusbodemelevatie is bereikt. Het voordeel hiervan is dat de 
osteotomie niet breder dan 3,5-4 mm gemaakt hoeft te worden 
en dat door de osseodensificatie een zeer hoge stabiliteit van 
het implantaat bereikt kan worden. De uitvinder van deze 
techniek en boren, Huwais4, heeft in 2018 hierover gepubli-
ceerd met 5-jaarsresultaten. 

Casuïstiek
Twee patiënten, van wie één verwezen naar mij en de andere 
uit de eigen praktijk, hadden beiden implantaten nodig ter 
plaatse van de 25 en 26. In beide gevallen gaat het om vrou-
wen van middelbare leeftijd (48 en 52) met ASA-score II, want 
ze hebben medicatie voor hoge bloeddruk en een te hoog 
cholesterol. Beide patiënten hebben een uitgebreid geres-
taureerd gebit en willen dat graag zo lang mogelijk behouden 

en zijn bereid om daarin te investeren. Om de effectiviteit 
van deze methode aan te tonen zal ik beide casus uitgebreid 
bespreken. 

Beide patiënten kregen pre-operatief antibioticaprofylaxe 
amoxicilline 2 gram die ze 1 uur voor de chirurgie innamen. 
(Er bestaat enig controverse over het gebruik van pre- en 
postoperatief antibiotica voor implantaatplaatsing. Ik baseer 
mij op onderzoek van Esposito5 waarin een significant implan-
taatverlies wordt gemeld bij geen gebruik van pre-operatief 
antibioticum.) Als pijnstilling werd 3-maal daags 1 tablet ibu-
profen 600 mg voorgeschreven en gedurende twee weken tot 
aan het verwijderen van de hechtingen spoelden de patiënten 
met Blue M Mouthwash, een antisepticum met actief zuurstof. 
Ik doe dit omdat ik vanuit mijn klinische ervaring de antisep-
tische werking van dit product zie zonder de bijwerkingen 
van chloorhexidine, zoals verkleuringen van harde en zachte 
weefsels en een verminderde smaaksensatie. 

Patiënt A had een brug 23-24-x-x-27, maar door cariës onder 
pijler 27 was de brug en dus ook de brugtussendelen 25-26 als 
verloren te beschouwen. De eigen tandarts had dit element en 
de brugtussendelen al twee maanden voor de chirurgie ver-
wijderd. Op het klinisch beeld van de bovenkaak is een ver-
zorgde en uitgebreid gerestaureerde bovenkaak te zien met 
een goede mondhygiëne (afbeelding 7). Op de orthopantomo-
gram (OPT) is een uitgebreid gerestaureerde dentitie waar te 
nemen zonder verdere pathologie. (Als we de krakemikkige 
kanaalbehandelingen en de slechte pasvorm van de kroon 
op onder andere de 36 even niet willen zien als ‘pathologie’.) 
Onder de sinusbodem linksboven is een achtergebleven retro-
grade amalgaamvulling te zien en een duidelijk waarneembaar 
septum in de sinus maxillaris (afbeelding 8). Een septum in 

Afb. 4  Densah-boor met specifieke groeven. Afb. 5  Animatie van de werking van de Densah-boor.

Afb. 6a-b  Stills uit de video over de werking van de Densah-boor en die van een normale boor in gel.
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de sinus is een scheiding van de sinus door een botstructuur 
die in buccopalatale richting loopt. Als ik in deze casus voor 
een laterale opening had gekozen, waren er twee openingen 
nodig geweest waarbij het septum buiten de opening had 
moeten blijven. Ik maak, na de anesthesie, een intrasulculaire 
incisie 24, midcrestaal om deze incisie te ontspannen over de 
tuber maxillaris, en open daarna de flap voorzichtig. Nadat ik 
de implantaatlocaties heb aangeduid start ik met een osteoto-
mie van 2 mm breedte op 4 en 3 mm diepte (afbeelding 9). De 
osteotomieboor die ik hiervoor gebruik komt uit de chirurgi-
sche borenkit van MegaGen AnyRidge-implantaten (MegaGen 
Implant Company, Daegu Zuid-Korea) en correspondeert 
met het MegaGen AnyRidge-implantaat dat ik wil plaatsen. In 
de borenkit zitten meerdere richtingsindicatorstiften die ik 
plaats in de osteotomie voor een röntgencontrole (afbeelding 
10-11). Op deze controlefoto kan ik zowel de richting van mijn 

osteotomie, de diepte van de eerste boring, als de prothe-
tische locatie van mijn implantaat beoordelen. Hierna ga ik 
verder met de osteotomieboren van Densah. Op 1200 toeren 
per minuut tegen de klok in boor ik tot aan de sinusbodem, 
waarbij ik deze niet perforeer. Ik gebruik hiervoor de boren 
tot diameter 3,3 mm. Met de 3,5 mm Densah-boor perforeer ik 
vervolgens met dezelfde snelheid van 1200 toeren per mi-
nuut tegen de klok in de sinusbodem, waarbij het membraan 
van Schneider loskomt van het membraan (afbeelding12). 
Ik controleer met een osteotemiesonde of het membraam 
intact is. De volgende stap is het aanbrengen van 1 cc aan 
botpartikels, om daarmee het membraan van Schneider meer 
naar craniaal te verplaatsen voor het maken van een stabiele 
botbasis eronder. Ik gebruik hiervoor xenogene botpartikels 
met 10% collageen van OsteoBiol (MP3, Tecnoss, Italië). Als 
ik de osteotomie daarmee gevuld heb, ga ik zonder koeling 

Afb. 7  Bovenkaak: 25 en 26 afwezig. Afb. 8  OPT van casus A.

Afb. 9  Na flap en eerste osteotomie.

Afb. 12  Na laatste osteotomie met Densah-boor.

Afb. 10  Plaatsen van richtingindicatorstiften. Afb. 11  De controle-periapicaleröntgen-
foto.
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Afb. 13  Na aanbrengen botpartikels met 
Densah-boor.

Afb. 14  Plaatsing van twee AnyRidge-implan-
taten.

Afb. 15  Controleröntgenfoto na plaat-
sing van de implantaten.

Afb. 16  Hechten van de wond.

Afb. 18  ISQ-meetabutment in implantaat.

Afb. 20  Na plaatsing van twee healing abutments.

Afb. 17  Genezing kaak na 6 maanden.

Afb. 19  ISQ-meting.

Afb. 21  Controleröntgenfoto na plaatsen 
van de healing abutments.

met een snelheid van 60 toeren per minuut in tegengestelde 
klokrichting met de boor tot op de lengte van de laatste 
boring. Hiermee worden de botpartikels naar coronaal gecon-
denseerd. Deze handeling herhaal ik vervolgens gemiddeld 
15 keer per osteotomie tot er voldoende botpartikels tussen 
de coronale grens van de osteotomie en het membraan van 

Schneider zijn. Ik plaats twee MegaGen AnyRidge-implantaten 
4,5 x 11,5 mm en 4,5 x 10 mm met een primaire stabiliteit van 
meer dan 40 N/cm2 (afbeelding 13-14). Op de periapicale rönt-
genfoto zien we de twee implantaten met beide een padden-
stoelvormige vulling van botpartikels, overeenkomend met de 
vloeistofstroom die een Densah-boor veroorzaakt, zoals op 
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afbeelding 6b. De achtergebleven retrograde amalgaamvulling 
is niet te verwijderen en heb ik laten zitten. Op de röntgenfoto 
is te zien dat de amalgaamvulling verpulverd is door de boor 
en op meerdere plaatsen terecht is gekomen. Mijns inziens 
heeft dit geen schadelijke effecten voor de patiënt. Ik sluit de 
wond met een doorlopende hechting. 

Na 6 maanden komt de patiënt retour voor de tweede- fase-
chirurgie. De kaak ziet er netjes genezen uit (afbeelding 16-17). 
Ik maak een kleine midcrestale incisie tot ik bij de implantaten 
kom. Nadat ik de coverscrew heb verwijderd plaats ik een ISQ-
abutment in het implantaat en meet het implantaat-stabiliteits-
quotiënt (ISQ). Dit is een resonantiemeting van het implantaat 
met het bot: bij een stabiliteit boven de 70 kan het implantaat 
veilig belast worden. Ik meet bij beide waardes boven de 75 
ISQ (afbeelding 18-19). Nadat ik twee healing abutments heb 
geplaatst, plaats ik twee hechtingen en stuur de patiënt naar de 
verwijzende tandarts voor twee solitaire kronen. Op de contro-
le-periapicaleröntgenfoto is een mooi botniveau te zien, hoger 
liggend dan de implantaten (afbeelding 20-21). Mijn mening is 
dat elk implantaat dat goed geïntegreerd is zélf de krachten op 

de kroon kan opvangen en daarom adviseer ik losse en geen 
gespalkte kronen op de implantaten. De verwijzende tandarts 
heeft dit advies opgevolgd door twee solitaire verschroefde 
kronen te maken (afbeelding 22-24).

Patiënt B miste al element 25 en toen de 26 ook verloren ging, 
was haar verzoek om beide elementen door implantaten te 
vervangen. Ondanks dat een brug 24-x-x-27 tot de mogelijkhe-
den behoorde, verkoos patiënt toch implantaten en geen brug 
vanwege de grote overspanning. Om de exacte hoeveelheid 
bot tot aan de sinusbodem in deze casus goed te kunnen be-
oordelen, de periapicale röntgenfoto was hierin niet duidelijk 
genoeg, besloot ik tot het vervaardigen van een CBCT (afbeel-
ding 25-26), waarop respectievelijk 5 en 4 mm alveolair bot 
tot de sinusbodem aanwezig bleek. Als toevalsbevinding werd 
een periapicale radiolucentie aan de 15 gevonden, waarop ik 
een endodontische behandeling heb uitgevoerd. Tevens is bij 
deze patiënt een septum in de sinus maxillaris waar te nemen. 

Na de anesthesie start ik opnieuw met intrasulculaire inci-
sies op de 24 en 27 en een midcrestale incisie op de edentate 

Afb. 22  Controle van de kronen na vervaardi-
ging door verwijzer.

Afb. 23  Twee solitaire veschroefde kronen. Afb. 24  Controleröntgenfoto van de 
kronen.

Afb. 25  CBCT-dwarsdoorsnedes van casus B.
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kaak. Na een voorzichtige opening van de kaak, hecht ik de 
buccale flap aan de wangzijde en de palatinale flap aan ele-
menten van de contralaterale zijde en start ik met mijn initiële 
boring van een 2,0 mm osteotomie (afbeelding 27-29). De vol-
gende boren zijn ook hier weer in tegengestelde klokrichting 
draaiende Densah-boren, waarbij ik met de laatste boor van 
3,3 mm het dak van de sinus maxillaris perforeer. Op afbeel-
ding 32 is bij de distale osteotomie het intacte membraan van 
Schneider goed te zien (afbeelding 30-32). Ik breng vervol-

gens in de osteotomieën ongeveer 1 cc xenogene botpartikels 
(MP3 Osteobiol) en ik controleer deze partikels in de sinus 
met een periapicale röntgenfoto (afbeelding 33-34). Op deze 
foto zijn de botpartikels in een paddenstoelvorm te zien on-
der het membraan van Schneider. Ik plaats twee implantaten 
van 4,0 x 11,5 (MegaGen AnyRidge) met een primaire stabi-
liteit van 40 N/cm2. Doordat er een compacte botsubstantie 
tussen de sinus en osteotomie ontstaan is, geeft dit stabiliteit 
aan het implantaat en is de verkregen ISQ-waarde erg hoog 

Afb. 26  Panoramisch beeld uit CBCT.

Afb. 27  Kaak van patiënt B bij aanvang van de 
chirurgie.

Afb. 30  Tweede osteotomie 2,5 mm Densah.

Afb. 28  Na voorzichtig openen van de flap.

Afb. 31  Derde osteotomie 3,0 mm Densah.

Afb. 33  Aanbrengen van botpartikels.

Afb. 29  Eerste osteotomie 2,0 mm.

Afb. 32  Osteotomie 3,3 mm Densah: het 
membraan van Schneider is waar te nemen.

Afb. 34  Controleröntgenfoto van de 
botpartikels onder de sinus.
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(afbeelding 35-39). Om geen onnodige risico’s te nemen 
besluit ik, ondanks de hoge stabiliteit, toch de implantaten te 
overhechten en te kiezen voor een langere inheeltijd en laat 
ik de patient na twee weken terugkomen voor het verwijderen 
van de hechtingen (Resorba glycolon 5-0) (afbeelding 40-41). 

Patiënt komt na 6 maanden retour voor de 2e-fasechirurgie, 
waarbij ik 4 weken later start met de afdruk voor de kronen 
(afbeelding 42). In samenwerking met de technicus besluiten 
we tot het gebruik van een standaardabutment die op de 

juiste hoogte wordt geslepen. Op dit abutment wordt cad/
cam een multi-layered kroon van volledig zirkoonoxide ver-
vaardigd die verschroefd wordt op het implantaat. Hierdoor 
vermijden we in deze casus het gebruik van porselein, dat 
altijd een risico heeft op chipping. De kronen zet ik in de 
implantaten met een stabiliteit van 35 N/cm2 vast op de abut-
mentschroeven. Het schroefgat sluit ik af met teflontape en 
composiet (afbeelding 43 t/m 46).

Afb. 35  Implantaten AnyRidge lopen vast op 
35 N/cm².

Afb. 40  Na hechten van de kaak.

Afb. 43-44  Kronen van multi-layered zirkoonoxide.

Afb. 36  Implantaten 1 mm subcrestaal.

Afb. 41  Twee weken postoperatief. Afb. 42  Vier weken na plaatsen van de healing 
abutments.

Afb. 37  ISQ-meting 26. Afb. 38  ISQ-meting 27. Afb. 39  Controleröntgenfoto na plaatsen 
van de implantaten.
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Beschouwing
De standaardbehandeling bij het uitvoeren van een sinusbo-
demelevatie middels de crestale techniek is het toepassen 
van de Summers’ techniek met osteotomen. Met deze casuïs-
tiek wil ik laten zien dat met een nieuwere en innovatieve 
techniek een crestale sinusbodemelevatie minder invasief 
uitgevoerd kan worden, waarbij een veel groter botvolume 
gevuld kan worden dan dat mogelijk is met de osteotomen. 
Misschien rijst bij u de vraag nog wat te doen wanneer tijdens 
deze behandeling een perforatie ontstaat. In dat geval gebruik 
je dezelfde benadering als bij de Summers’ techniek of elke 
andere crestale techniek: eerst proberen om de kleine perfo-
ratie af te dekken met een membraan, een bindweefseltrans-
plantaat of met Plateled Rich Fibrine. Mocht dat niet lukken 

dan zal je een laterale benadering moeten uitvoeren om de 
sinus te openen, de perforatie te sluiten en verder te gaan met 
de behandeling.
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vervaardigen van de suprastructuren en Dimitri van Hezik 
(dhvtandtechniek.nl) voor de tandtechniek in casus A en aan 
TTL Tajeddin voor de tandtechniek in casus B.

Afb. 45  Klinisch beeld na plaatsing. Afb. 46  Controleröntgenfoto. 

X-PUZZEL

X-puzzel #20
Bij een 54-jarige dame met donkere huidskleur wordt in verband 
met parodontale diagnostiek een volledige röntgenstatus ge-
maakt. Haar medische anamnese is niet belast; er is geen sprake 
van medicijngebruik. In het vierde kwadrant valt een radiolucen-
tie op in het apicale gebied van 46/47 (afbeelding 1a-1d). De 
46 is niet percussiegevoelig en palpatie vestibulair van de 46 is 
normaal.

Onze vragen aan u zijn:  
1 Wat zijn uw bevindingen?
2 Wat zou op basis van dit beeld uw differentiële diagnose zijn?
3 Wat zijn de meest voor de hand liggende vervolgstappen bij 

deze mevrouw?

Bent u benieuwd naar de antwoorden? Vergelijk uw bevindingen 
met die van de auteurs op www.tandartspraktijk.nl.

door Reinier Hoogeveen en Frédérique San Giorgi
Sectie Orale Radiologie ACTA Amsterdam

Afb. 1a-d  Bitewings en solo’s waarop het apicale gebied van 46/47 is 
afgebeeld.

Maak volgende maand de TP Kennistoets over  
dit thema. www.tandartspraktijk.nl/kennistoets


