
24  TANDARTSPRAKTIJK | mei 2020

Een 40-jarige dame, letselschadejurist van beroep, wordt 
naar mij verwezen voor een consult voor een implan-
taat ter vervanging van de 21, die in haar jeugd een 

trauma heeft ondergaan (afbeelding 1-3). In de jaren na die 
gebeurtenis volgde een endodontische behandeling en plaat-
sing van een metaal-porseleinkroon. Hoewel deze esthetisch 
niet meer voldeed (qua vorm te sterk afwijkend van haar na-
tuurlijke 11 en zichtbaar uit de rij stekend bij lachen) had het 
verleden haar ook een mentaal trauma bezorgd, waardoor zij 
altijd afgezien had van een behandeling van het element. Bij 
de laatste periodieke controle echter vond haar huistandarts 
een fistel aan labiale zijde van het element. Doordat er een 
gegoten stift aanwezig was tot op een derde van de radix en 
precies daar de fistel aanwezig was, bestond een sterk ver-
moeden op een radixfractuur. Een her-endodontische behan-
deling werd daarom afgeraden (afbeelding 1-4).

Protocol
Tijdens een eerste consult neem ik meer tijd (40 minuten) 
dan daarvoor staat (UPT-tarieven), omdat ik zoveel moge-
lijk informatie wil vergaren en, waar mogelijk, wil proberen 
patiënt direct een behandelplan te presenteren. Na een eerste 
klinisch onderzoek beoordeel ik de beschikbare röntgenfoto’s 
en neem de medische én tandheelkundige anamnese door. 
Ik bespreek in het kort de verschillende opties van behande-

ling en globaal de daarbij behorende kosten en stel voor om 
een CBCT-scan te maken. Daarna neem ik klinische intraorale 
foto’s en afdrukken voor studiemodellen. (Anno 2020 doe ik 
een intraorale scan en vervaardig veel van het werk digitaal.)

Op basis van de klinische situatie, het ontstekingsbeeld 
en het 3-dimensionale beeld kies ik één van mijn protocollen 
voor implanteren in de esthetische zone. Kortweg zijn er voor 
mij drie scenario’s: 
– Als er voldoende alveolair bot palataal en apicaal van de ra-

dix aanwezig is en ik op basis van het 3-dimensionale beeld 
verwacht voldoende initiële stabiliteit te behalen tijdens 
het indraaien van het implantaat, plan ik immediate implan-
taatplaatsing in. Dus extractie en direct implantaat erin. 

– Mocht dit op basis van de CBCT-beelden waarschijnlijk niet 
uitvoerbaar zijn, ga ik voor het protocol ‘early implant pla-
cement’. Dit houdt in dat ik enkel een extractie uitvoer en 

IMPLANTAATPLAATSING IN DE ESTHETISCHE ZONE (DEEL 2)

Immediate 
fronttandvervanging 
én directe belasting 

Het vervangen van een voortand door een kroon op implantaat is een ingrijpende 
behandeling voor de patiënt en een uitdagende voor de implantoloog. Als tot deze 

ingreep wordt besloten, en tand en radix dus nog niet verwijderd zijn, is dit voor 
een algemeen practicus het beste moment om de patiënt naar de implantoloog 
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de patiënt laat terugkomen 8 weken na de genezing van de 
zachte weefsels, maar het alveolaire bot nog niet (volledig) 
geresorbeerd is. 

– Dit protocol is extractie, directe kaakopbouw van de alve-
ole tot behoud daarvan, zodat ik na 3 maanden, wanneer 
er nieuw bot gevormd is, het implantaat kan plaatsen. Deze 
protocollen zal ik in volgende artikelen nader toelichten. 

Wanneer het implantaat een goede insertietorque heeft, dat 
wil zeggen voldoende frictie heeft met het alveolaire bot, kan 
directe belasting overwogen worden. Dit geeft esthetisch het 
beste resultaat, omdat dan zoveel mogelijk van de weefsels 
ondersteund worden en daarmee behouden blijven. Het 
gebruik van het implantaat-stabiliteitsquotiënt (ISQ) is dan 
essentieel. Dit getal geeft een resonantiefrequentie-analyse 
van het houvast van het implantaat met het bot. Als dit over 
een grotere lengte van het implantaat stevig staat, geeft het 

een hogere ISQ-waarde. Een ISQ-waarde kan tussen de 10 
en 90 liggen, waarbij vanaf 75 betrekkelijk veilig belast kan 
worden. Een waarde onder de 50 is een te lage waarde voor 
het implantaat; dan dient de implantoloog explanteren te 
overwegen. 

Casus
Terug naar de patiënt. Op basis van het klinisch beeld zijn 
er qua breedte en dikte voldoende harde en zachte weefsels. 
Door verkleuring van de radix schemert er zwartgrijs door de 
gingiva heen. Er is voldoende ruimte tussen de radices van de 
11 en 22 voor een implantaat. Vervolgens beoordeel ik op de 
CBCT-scan of er voldoende bot is apicaal en palataal van de 
radix van de 21. Het implantaat kan immers niet in de extrac-
tiealveole geplaatst worden, maar dient 3 mm dieper dan de 
glazuur-cementgrens te liggen en minimaal 2,5 mm verder 

Afb. 1  Initiële situatie. Afb. 2  Initiële situatie.

Afb. 3  Palatale zijde initiële situatie. Afb. 4  Periapicale opname.

Afb. 5 Planning in Acteon software AIS 3DApp.
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naar palataal te staan om de gingiva van de te vervangen tand 
te kunnen behouden. Staat het implantaat verder naar labiaal, 
dan is er een grote kans, zo niet zekerheid, dat verlies van 
bot- en zachte weefsels kunnen optreden. Dit kan doorsche-
mering van de windingen tot gevolg hebben en peri-implan-
titis in de toekomst. In de software van de CBCT-scan (AIS 
3DApp Acteon) plan ik in de juiste verhouding een virtueel 
implantaat om te beoordelen of er voldoende bot is (afbeel-
ding 5). Dat blijkt hier het geval en, doordat twee derde van 
het apicale deel van het implantaat in alveolair bot geplaatst 
kan worden, verwacht ik voldoende stabiliteit te verkrijgen 
om het implantaat te plaatsen met een ISQ-waarde die hoog 
genoeg is om direct ook een tijdelijke kroon te plaatsen. 

Tijdens de eerste zitting heb ik ook afdrukken genomen 
voor studiemodellen. Op het model radeert de technicus de 
21 en maakt een tand van kunsthars  met vleugels op de 11 
en 22 met een opening waar het implantaat middels de CBCT-
beelden gepland is (afbeelding 6). Dat is in deze casus aan de 
palatale zijde. Deze tand is daarmee geen boormal, maar heeft 
twee andere functies. Enerzijds is het een referentie voor de 
juiste locatie tijdens het implanteren, anderzijds gebruik ik de 
tand ook als tijdelijke kroon op het implantaat als ik immedi-
aat ga belasten. Op het studiemodel maakt de technicus ook 
een partiële plaatprothese (alternatief hiervoor is een diep-
trekplaat met één tand eraan) voor het geval het implantaat 
een stabiliteit lager dan 35N/cm2 en/of een ISQ-waarde onder 
de 70 heeft. Het direct belasten brengt dan een onacceptabel 
risico met zich mee op niet integreren van het implantaat, en 
dan is het voorspelbaarder om in twee fasen te werken en de 
tijdelijke uitneembare voorziening te plaatsen. 

Als preoperatieve medicatie schrijf ik de patiënt antibiotica-
profylaxe voor, in dit geval (vanwege een penicilline-allergie 
van de patiënt) clindamycine 600 mg 1 uur pre-operatief, 
ibuprofen 600 mg 3-maal daags gedurende 7 dagen, en een 
zuurstofhoudende mondspoeling (Blue M Mouthwash) omdat 
de patiënt de eerste twee weken het operatiegebied niet mag 
poetsen. 

Chirurgie
Na de anesthesie in de labiale omslagplooi en het palatum, 
start ik met een incisie in de sulcus (dit voorkomt scheuren 
van de gingiva), om dan de 21 atraumatisch met een extrac-
tietang uit te nemen (afbeelding 7-9). Hierna curetteer ik de 
extractie-alveole grondig voor ik start met de osteotomie (het 
boren in de alveole voor het implantaat). Ik pas de referentie-
tand op de buurelementen (afbeelding 10-11) De eerste boor 
is het belangrijkste, want dat geeft de locatie van de osteo-
tomie aan. Om het implantaat naar palatale zijde te krijgen, 
moet ik in de palatale wand boren. Dit doe ik door gebruik te 
maken van de eerste puntboor (lancedrill) binnen het implan-
taatsysteem dat ik gebruik (MegaGen Implant Company), zo 
recht mogelijk op de palatale wand halverwege de alveole. Als 
ik 2 mm door de wand heen ben, kantel ik de boor 45 graden 
zodat ik in de juiste osteotomierichting kom (afbeelding 12). 
Na elke boor check ik met de referentietand of de richting cor-
rect is. Met de volgende boren maak ik een osteotomie pre-
cies palanaal van de extractiealveole, zodat het implantaat bij 
plaatsen niet naar labiaal komt schuiven (afbeelding 13-15). 
Het implantaat (AnyRidge 4.0x13 mm, MegaGen Implant Com-
pany) draai ik daarna met een lage snelheid van 30 rounds per 

Afb. 6  Referentietand van kunsthars. Afb. 7  Initiële incisie.

Afb. 8  Geëxtraheerd 
element met de zwarte 
radixverkleuring.

Afb. 9  Alveole na atraumatische extractie.
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minute (rpm) voorzichtig in de osteotomie tot ik een inser-
tietorquewaarde van 35N/cm2 bereik. Het laatste deel draai ik 
met een momentsleutel dieper tot ik 3 mm apicaal zit van de 
gingivalijn van de 21. Direct controleer ik via een periapicale 
opname of het implantaat in mesiodistale richting correct 
staat. (Afbeelding 16-18) Nu het implantaat op de juiste drie-
dimensionale positie staat en deze voldoende insertietorque 
heeft, draai ik een zogenaamde smartpech (ISQ-meter) in het 
implantaat en bepaal ik de ISQ: die geeft een waarde van 76 
(afbeelding 19-20). Dat maakt voor mij de weg vrij om voor-
spelbaar het implantaat direct te belasten. 

De volgende taken staan mij dan nog te wachten: een bind-
weefseltransplantaat uit de tuberregio oogsten om daarmee 

het labiale weefsel te verdikken, en tussen de labiale botlamel 
en het implantaat (afbeelding 21) xenogene botpartikels 
(Bio-Oss small, Geistlich) plaatsen, zodat daar botvorming 
kan optreden. Omdat er labiaal een fistel aanwezig was, zal ik 
eerst tussen de labiale botlamel en het bindweefseltransplan-
taat een resorbeerbaar collageen membraan (Bio-Gide Shape, 
Geistlich) plaatsen. Dit voorkomt dat zachte weefsels te snel 
tussen de botpartikels groeien, wat verbindweefseling kan 
veroorzaken in plaats van mineralisering. 

Ik start met het inhechten van het bindweefseltransplan-
taat, dat ik middels een matrashechting mesiaal en distaal 
vastzet. Daarna breng ik het collageen membraan aan en 
vul ik de ruimte tussen het implantaat en membraan met de 

Afb. 10  Passen referentietand, labiaal. Afb. 11  Passen referentietand, occlusaal.

Afb. 12  Eerste osteotomie in palatale wand.

Afb. 14  Boor aan palatale zijde.

Afb. 13  Boor van 2,8 mm.

Afb. 15  Osteotomie aan palatale zijde.
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botpartikels (afbeelding 22-25). Het chirurgisch werk is dan 
afgerond. Gezien de stabiliteit van het implantaat kan er ver-
der gegaan worden met het prothetisch deel, dat ik ook voor 
mijn rekening neem, zodat de volledige behandeling door één 
behandelaar wordt uitgevoerd. Om de referentietand in het 
implantaat te kunnen plaatsen, heb ik een tijdelijk abutment 
nodig en omdat ik een verschroefde kroon wil maken, verlijm 
ik de referentietand aan het abutment. Het abutment dient, 
net als bij een normale kroonpreparatie, minimaal twee mm 
korter te zijn dan de kroon. Ik slijp het abutment in de juiste 
proporties en schroef deze vast in het implantaat. Daarna 
zorg ik ervoor dat de referentietand spanningsloos over het 
abutment heen past. Nadat ik bonding op het abutment en 
aan de binnenzijde van de tand heb ik aangebracht, injecteer 

ik flowable composiet tussen het abutment en de kroon en 
laat deze polymeriseren. Hierbij moet ik goed in de gaten 
houden dat er geen composiet in het schroefgat terechtkomt. 
Nu deze twee delen aan elkaar vastzitten, schroef ik deze 
los van het implantaat. Buiten de mond bouw ik de tand met 
 composiet uit tot een volledige tijdelijke verschroefde kroon. 
Van belang is om de kroon zo te modelleren dat het zachte 
weefsel een concave (holle) vorm zal krijgen. Als laatste ver-
wijder ik de vleugels van de tand en polijst ik het composiet 
(afbeelding 26-30). Om zo weinig mogelijk biofilm in het im-
plantaat op te sluiten, breng ik een zuurstofhoudende antisep-
tische gel aan in het implantaat (Blue M Oral gel) en schroef 
dan de tijdelijke kroon op het implantaat (afbeelding 31). 
Het schroefgat vul ik deels met teflontape en sluit de opening 

Afb. 16  Insertie implantaat. Afb. 17  Aandraaien implantaat met momentsleutel.

Afb. 18  Periapicale opname 
ter controle implantaat.

Afb. 19  ISQ-meting.

Afb. 20  ISQ-waarde. Afb. 21  Implantaat in correcte 3D-positie.
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Afb. 22  Inhechten bindweefseltransplantaat.

Afb. 24  Bio-Oss botpartikels.

Afb. 26  Temporary abutment op zijn plek.

Afb. 28  Referentietand op de juiste positie.

Afb. 23  Bio-Gide Shape membraan.

Afb. 25  Botpartikels labiaal van het implantaat.

Afb. 27  Temporary abutment vanaf occlusaal.

Afb. 29  Voldoende ruimte tussen abutment en tand. Afb. 30  Na afwerken tij-
delijke implantaatkroon.
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Afb. 31  Blue M Oral gel in implantaat.

Afb. 32  Tijdelijke kroon in situ. Afb. 33  Periapicale opname 
tijdelijke kroon.

Afb. 34  Twee weken postoperatief. Afb. 35  Zachte weefsels na 3 maanden.

Afb. 36  Correcte emergence en cervicaal profiel. Afb. 37  Kroon van zirkoonoxide 
labiaal opgebakken keramiek.



mei 2020 | TANDARTSPRAKTIJK  31  

met composiet. De chirurgie heeft totaal anderhalf uur ge-
duurd en de patiënt kan naar huis met een aantal hechtingen 
en een tijdelijke kroon op het implantaat (afbeelding 32-33). 

Haar zie ik twee weken later terug voor controle en het ver-
wijderen van de hechtingen. De genezing heeft zonder com-
plicaties plaatsgevonden, de patiënt heeft weinig tot geen pijn 
en zwelling gehad. De zachte weefsels zien er gezond uit en 
tonen geen verkleuring meer (afbeelding 34). De patiënt krijgt 
hierna instructie om voorzichtig labiaal en palatinaal van de 
tijdelijke kroon te poetsen met een zachte tandenborstel en 
interdentaal subtiel te reinigen met een plastic tandenstoker 
(bijv. Gumpick). In het vervolgtraject is voorzien dat het 
implantaat in acht weken osseoïntegreert en de botkorrels 
in drie maanden mineraliseren. In de tussenliggende periode 
krijgt de patiënt wel het dringende advies om niks af te bijten 
met haar tijdelijke kroon teneinde het integratieproces niet in 
gevaar te brengen. 

De vervolgafspraak wordt na drie maanden gepland. Na los-
maken van de tijdelijke kroon blijken de zachte weefsels net-
jes genezen en hebben een gezonde roze kleur. Ook is er geen 
bloeding bij sonderen. Middels een openlepeltechniek neem 
ik een siliconenafdruk nadat ik de afdrukstift heb geïndividua-
liseerd met composiet tot behoud van de verkregen vorm van 
de zachte weefsels. Deze kunnen anders invallen tijdens het 
nemen van de afdruk en dan is de vormgeving van het zachte 
weefsel op het gipsmodel niet hetzelfde als rondom de muco-
sa. Patiënt gaat naar de tandtechnicus voor de kleurbepaling. 
Het passen en bakken van de keramiek en/of het corrigeren 
van de kroon gebeurt op de dag van plaatsen. 

In de ochtend meldt de patiënt zich in de praktijk, waar ik 
het schroefgat openboor en de abutmentschroef losmaak 
en dan weer handvast zet. Patiënt gaat dan direct naar de 
technicus, die al een kroon van volledig zirkoonoxide (Zirkon-
zahn) verlijmd op een titaniumabutment gereed heeft (af-
beelding 37). Alleen labiaal wordt nog keramiek opgebakken. 
Als zowel patiënt als technicus tevreden met vorm en kleur 
zijn, wordt de kroon afgemaakt. De patiënt komt dezelfde 
middag bij mij terug. Ik controleer de kroon en zet deze vast 
op het implantaat. De abutmentschroef zet ik vast met een 
torque van 35N/cm2, en ook nu breng ik Blue M Oral gel in 
het schroefgat aan. Om te voorkomen dat composiet in de 
schroefkop terechtkomt, sluit ik het schroefgat ook nu eerst 
met teflontape en breng dan composiet aan. Direct na plaat-
sing is de mucosa enigszins geïrriteerd door het meerdere 
keren passen van de kroon bij de technicus. 

Bij de controles van 3 maanden en 1 jaar later zie ik dat de 
zachte weefsels zich goed geadapteerd hebben rondom de 
kroon en is het niveau van de gingivalijn, gingivadikte, papil-
len en emergence profiel nog fraaier dan vóór de extractie. 
Hetzelfde geldt voor het botniveau rondom het implantaat, 
dat hoger ligt dan de nek van het implantaat (afbeelding 38-
41).

Met dank aan Eric van der Winden van het Oral Design Center 
Holland te Blaricum voor het vervaardigen van de kroon.

Afb. 38  Direct na plaatsing kroon. Afb. 39  1 jaar na plaatsen kroon.

Afb. 40  Emergence profile. Afb. 41  Periapicale controle na 
1 jaar.




