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competition' van de EAO te Dublin met zijn 10-jaars 

resultaten betreffende verschillende behandelmethodieken 

in de geresorbeerde onderkaak.

Op 4 april 2014 hebben we al weer de 9e Landelijke Studiedag 

Implantologie. Om het jaar georganiseerd, voor en door onze 

leden. Een laag-drempelig podium om je eigen ervaring, 

onderzoek of bijzondere casus te presenteren. Een zeer brede 

en diverse kijk op de implantologie met een no-nonsens 

gehalte. Laat u zien tijdens dit event en klim het liefst op 

het podium! 

Voor de wetenschappers onder ons: het NVOI-stipendium 

wordt weer vergeven en de aanvragen kunnen dus worden 

ingediend.

Het consilium richt zijn blik op gemakkelijker. Er zijn formats 

ontwikkeld die het aanleveren van een casus of het inrichten 

van een eerste registratie eenvoudiger maken. De presentatie 

hiervan werd tijdens de laatste a.l.v. in december gegeven 

met een gezellige borrel na en ook nog KRT-punten toe!

Met - last but not least - samenvattingen van interessante 

wetenschap heeft u voldoende om uw focus te scherpen. Ik ga 

maar eens een nieuwe bril kopen.

Felix Guljé  voorzitter NVOI

Mijn bril is per ongeluk door een patiënt uit mijn spreekkamer 

meegenomen. Nabellen heeft helaas nog geen bril en 'dader' 

opgeleverd. Met een andere bril tegen zaken aankijken kan 

echter verhelderend zijn. Uw visie op het nieuwe NVOI-forum 

via Linkedin is wat dat betreft zeer welkom. Sowieso gaat de 

NVOI meer digitaal. Een nieuwsbrief zal via e-mail worden 

verstuurd met links naar nieuwe events of wetenswaardig-

heden. Teneinde het NVOI-ledenbestand te updaten vragen 

wij uw medewerking om voor het einde van dit jaar via de  

site (of papieren vragenlijst) uw gegevens aan te vullen.  

Ter motivatie worden onder de vlotte invullers twee iPad 

mini’s verloot.

Op de voorpagina van dit analoge bulletin treft u professor 

Van der Waal naar aanleiding van de lustrum-gift. Dit ten bate 

van zijn initiatief-project om mondkanker beter en sneller te 

kunnen diagnosticeren.

Onze oud-voorzitter Eelco Bergsma hebben we geëerd met 

een gouden speld tijdens de Icademy. Domingo Martin gaf 

ons daar een verrassende kijk op de mogelijkheden van de 

orthodontie op ons terrein. Het NVOI-najaarscongres richtte 

de blik op ‘mooi en voorspelbaar’ met duidelijke handvatten 

voor prothetiek en chirurgie. Gerdien Telleman mochten we 

tijdens dit congres verrassen met de NVOI-publicatieprijs 

voor haar artikel over  platform switching. De focus is goed 

want internationaal won Kees Stellingsma de 'research  



Op vrijdag 1 november verzamelden zich in het Hilton Hotel te Amsterdam tal van geïnteresseerden in de implantogie om 

het NVOI najaarscongres getiteld 'No gums, No glory' bij te wonen. Zoals de titel aangeeft, gaat de NVOI met het onderwerp 

van het najaarscongres geheel mee met de wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de implantologie. Tegenwoordig ligt de 

focus binnen de implantologie op het behalen van een esthetisch perfect resultaat, vooral wat betreft de soft tissues!

De ochtend begon gemoedelijk met een lekker kopje 

koffie, waarna het programma om 10 uur met de opening 

door NVOI voorzitter Felix Guljé letterlijk werd ingeluid 

(de bezoekers werden met een bel de zaal ingeroepen). 

Centraal in zijn welkomstwoord stond de overhandiging 

van een bedrag van €10.000, aan Prof. dr. Isaäc van der 

Waal voor verder onderzoek naar mondkanker.

 

Professor van der Waal was zichtbaar onder de indruk 

van dit bedrag en heel verrast over het feit dat hij op een 

implantologiecongres stond. Dit had hij zich nooit voor 

kunnen stellen toen hij ooit aan zijn carrière begon. Maar 

hij zei trots te zijn op de enorme vlucht die de implantologie 

tot nu heeft gemaakt en is blij met alle ontwikkelingen in het 

vakgebied. Eveneens prees hij het feit dat de NVOI, als één 

van de weinige verenigingen, nog een dergelijk geldbedrag 

voor wetenschappelijk onderzoek uitgeeft. Prof. dr. I. van 

der Waal kondigde aan het bedrag te gaan gebruiken voor 

het verbeteren van landelijk voorlichtingsmateriaal over 

mondkanker, aangezien er nog veel onbekendheid bij de 

patiënten heerst. (red.: zie tevens Coverstory in dit bulletin 

over dit onderwerp). 

Na deze korte tussenstop werd alle aandacht weer gericht op 

hét onderwerp van deze dag, namelijk de esthetiek van de 

'gums', zonder welke je geen 'glory' meer kunt behalen.  

De eerste spreker Dr. Julia-Gabriela Wittneben van de 

universiteit Bern in Switzerland werd door Bart van Oirschot 

geïntroduceerd. 

Mevrouw Wittneben heeft een overzicht gegeven over de 

prothetiek op implantaten en het belang hiervan op de weke 

delen. In haar eerste presentatie met de titel 'Provisionalization 

and soft tissue conditioning with implants in the esthetic 

zone' behandelde ze de rol van de tijdelijke voorziening op 

weg naar een esthetisch bevredigend eindresultaat. 

Ze schudde de zaal wakker met het statement dat de 

tijdelijke prothetische fase de meest uitdagende tijd in de 

gehele behandeling is. Maar waarom is dit zo een kritische 



fase? Het antwoord daarop is dat dit de periode is waarin 

de weefsels gestuurd kunnen worden om tot een optimaal 

resultaat te komen voordat de definitieve voorziening wordt 

vervaardigd. Ergo moeten tijdens deze 'provisional phase' de 

hoge verwachtingen die de patiënt en de behandelaar stellen, 

waar worden gemaakt. Ze gaf ons eerst een mooi theoretisch 

overzicht over de tijdelijke prothetische fase. Globaal is deze 

namelijk in drieën te verdelen: 1. de tijdelijke prothetische 

fase na extractie en vóór implantaatplaatsing, 2. de tijdelijke 

prothetische fase na implantaatplaatsing maar zonder 

belasting van het implantaat en 3. de tijdelijke prothetische 

fase met belasting van het implantaat. 

Voor de tijdelijke prothetische fase zijn er enkele opties, 

waaronder uitneembare voorzieningen met een transmucosale 

belasting en vaste voorzieningen. Tot de uitneembare 

voorzieningen behoren: 

 welke na implantaatplaatsing wordt afgeraden;

 welke ook na implantaatplaatsing wordt afgeraden; 

 welke vooral in het front en ook na implantaatplaatsing 

toegepast kan worden en die makkelijk aangepast kan 

worden.

De niet uitneembare voorzieningen bestaan uit:

kan worden; 

retentie geprepareerd moeten worden; 

buurelementen zonder dat preparatie hiervan nodig is. 

Belangrijk punt in dit overzicht is het belang van 

aanpassingsmogelijkheden van de tijdelijke voorziening. Deze 

dient altijd aangepast te kunnen worden om de weefsels de 

ruimte te geven of juist in een bepaalde richting te sturen. 

Dit onderwerp stond centraal in het vervolg van haar 

voordracht. 

Volgens Julia-Gabriela Wittneben speelt de soft tissue 

conditioning tijdens de tijdelijke prothetische fase waarbij 

het implantaat wordt belast, een uiterst belangrijke rol. 

Hiervoor is op de universiteit van Bern de zogenaamde 

'Dynamic compression technique' ontwikkeld. Dit houdt in 

dat de tijdelijke implantaatkroon in eerste instantie mesio- en 

disto-buccaal wordt overgecontoureerd, waardoor druk op de 

weke delen wordt uitgeoefend. Na 2-4 weken komt de patiënt 

terug voor controle van de weke delen. Afhankelijk van welke 

ruimte de weke delen tot dat moment hebben genomen, 

kan de tijdelijke kroon aan de stoel worden aangepast door 

materiaal aan de tijdelijke implantaatkroon toe te voegen voor 

meer druk of door de overcontourering aan de mesio- en disto-

buccale zijde te verwijderen, waarmee de 'relesasefase' wordt 

gestart. Op deze wijze kunnen de weke delen gecontroleerd 

naar een optimale uitgangssituatie worden gedirigeerd 

voordat de definitieve implantaatkroon wordt gemaakt. 

Tijdens een filmpje werd ons deze nieuwe techniek op 

indrukwekkende wijze getoond, waarbij mevrouw Wittneben 

liet zien hoe de techniek met een geïndividualiseerd 'custom 

abutment' van titanium aan de stoel toegepast kan worden. 

Na een opfrissing, met koffie of thee met iets lekkers, was 

iedereen weer klaar voor de tweede voordracht van Julia-

Gabriela Wittneben met de titel 'Prosthetic aspects of implant 

restorations in the esthetic zone'. Tijdens haar presentatie 

ging ze verder in op de onderwerpen abutment selectie, 

meerdere missende frontelementen  en verschroefd versus 

gecementeerde implantaatkronen.

Voor abutments bestaan er verschillende materialen, 

waaronder goud, titanium, zirconiumoxide, aluminiumoxide 

en PMMA. Titanium heeft van alle genoemde materialen een 

excellente biocompatibiliteit en kan goed in de zijdelingse 

delen toegepast worden. Daarentegen zijn volkeramische 

kronen nog steeds de beste keuze in het bereiken van 

een perfecte match met de buurelementen. Onder de 

porseleinen materialen voor abutments is zirconiumoxide  u
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nog steeds superieur boven alumniumoxide. Zirconiumoxide 

wordt aangeraden bij een dun biotype, vanwege de betere 

esthetische eigenschappen dan titanium en minder kans op 

grijze doorschemering. 

Naast het abutmentmateriaal kan ook nog de keuze gemaakt 

worden tussen een standaard en een individueel abutment. 

Een standaard abutment zou alleen toegepast kunnen worden 

als het implantaat in de ideale positie is geplaatst en niet te 

ver naar palatinaal. Geïndividualiseerde abutments kunnen 

onder andere met behulp van CAD CAM (zirconiumoxide) of 

met de UCLA methode vervaardigd worden en hebben in de 

esthetische zone de voorkeur boven standaard abutments. 

Over het onderwerp en de misschien nooit eindigende 

discussie over het verschroeven versus cementeren van 

implantaatkronen, stelde mevrouw Wittneben allereerst 

dat er vanuit de literatuur geen significant verschil wordt 

aangegeven. Aan beide opties kleven voor- en nadelen. De 

kronen die gecementeerd worden zijn o.a. eenvoudiger te 

vervaardigen en hebben geen schroefgat. Wel worden er 

bij gecementeerde kronen meer technische complicaties 

opgemerkt, zoals los raken van het abutment, retentieverlies 

en meer ontsteking van de peri-implantaire weefsels. Een 

verschroefde implantaatkroon kan te allen tijde verwijderd 

worden, maar heeft helaas wel een schroefgat en vertoond 

meer porselein chipping. 

Julia-Gabriela Wittneben concludeerde dat de gecementeerde 

en verschroefde implantaatkroon beide een hoge 

overlevingskans vertonen, maar dat géén van beide opties 

een falen kunnen voorkomen. Tot slot toonde zij een foto 

van een verwijderd implantaat met een gecementeerde 

implantaatkroon, waarbij het cement tot aan de onderste 

winding van het implantaatoppervlak zat. Mogelijk was het 

publiek, opmakend uit het daarop volgend geroezemoes 

in de zaal, wel geheel genezen van gecementeerde 

implantaatkronen als een verschroefde kroon ook één van de 

mogelijke opties is. 

Na een indrukwekkend ochtendprogramma konden we 

genieten van een heerlijke lunch en even bij de vele sponsoren 

langslopen om alle nieuwe snufjes op de markt te bekijken. 

Op de ontspanning van de lunchpauze volgde weer een pittig 

maar zeer interessant middagprogramma met de spreker 

Homa Zadeh van de University of Southern California in 

Los Angeles, die vergeleken met ons een stuk frisser was 

vanwege zijn biologische klok die op 7 uur 's ochtends stond. 

Mede dankzij dit gegeven kon hij de hele zaal weer wakker 

schudden.

Maar voordat het programma startte was het de eer aan 

Kees Heijdenrijk, die als voorzitter van de jury van de NVOI 

Publicatieprijscommissie, de NVOI publicatieprijs 2012 uit 

mocht reiken. Hij prees alle veertig inzendingen en vooral 

de jaarlijkse toename van dit aantal. De prijswinnaar was dr. 

Gerdien Telleman van het Universitair Medisch Centrum 

in Groningen met haar publicatie over de invloed van 

platform switching op het marginale peri-implantaire bot 

bij implantaten in de zijdelingse delen met een lengte van 

8,5 mm. Na uitreiking van een prachtig bos bloemen en een 

geldbedrag, verzorgde Gerdien Telleman een korte presentatie 

over het onderzoek en de resultaten. Ze stelde dat peri-

implantair botverlies mogelijk beperkt zou kunnen worden 

door platform switching, aangezien ze in haar onderzoek had 

vastgesteld dat het botniveau bij implantaten met platform 

switching tot één jaar na implantaatbelasting beter behouden 

was gebleven dan bij implantaten zonder platform switching. 

Vervolgens had Felix Guljé de eer om Homa Zadeh te 

introduceren en hem het podium te geven voor zijn twee 

presentaties over chirurgische aspecten van de implantologie 

waarbij wederom het verkrijgen van een optimaal esthetisch 

resultaat op de voorgrond stond.

In zijn eerste presentatie met de titel 'Transitioning of teeth 

to implants: biological, surgical and prosthetic determinants 

of success' richtte Homa Zadeh zich op alle kritische factoren 

die bij het bereiken van een esthetisch eindresultaat bij 

'immediate placement' van belang zijn. In zijn presentatie 

maakte hij onderscheid tussen 'site characteristics' en 

'implant characteristics'.

Onder de 'site characteristics' vallen: 

voor behoud van de botcontour. Een dehiscentie leidt dus 

tot een hoger risico op recessie;

botlamel is in 40% van de gevallen slechts 0,5mm en in 30% 

van de gevallen 1mm. In principe kan een dikte van 1mm 

als grenswaarde aangehouden worden. Dat betekent u 



 dat meer botverlies optreedt bij een buccale botlamel die 

dunner is dan 1mm; 

een bindweefselgraft kan een hoger niveau van de faciale 

mucosa en meer volume bereikt worden. 

Onder de 'implant characteristics' vallen: 

diameter wordt meer botverlies geconstateerd;

implantaat in de esthetische zone minimaal 1mm van een 

denkbeeldige referentielijn, uitgaand van de bucco-cervicale 

vlakken van de buurelementen, geplaatst worden. Voor een 

optimaal resultaat moet het implantaat zover mogelijk naar 

palatinaal geplaatst worden;

ruimte moet minimaal 1mm breed zijn om een substantiële 

hoeveelheid extra bot voor opvulling te kunnen 

toevoegen;

microtextuur wordt minder botverlies gezien;

concept leidt tot minder botverlies rond implantaten. 

Homa Zadeh wist met zijn eerste presentatie een mooi 

overzicht te geven over de vele gevaren die vooral bij 

enkeltandsvervanging op de loer liggen. Ter ontspanning van 

onze hersencellen volgde een korte theepauze, waarna het 

laatste onderdeel van deze dag volgde.

In zijn tweede voordracht sprak Homa Zadeh over een 

nieuwe minimaal invasieve techniek voor weke delen 

augmentatie rond implantaten met de titel 'Vestibular 

Inicision Subperiosteal Tunnel Access (VISTA) for soft 

tissue augmentation around teeth and implants'. Bij 

standaardaugmentaties is in principe altijd een incisie vanaf 

het hoogste punt van de botkam nodig, maar deze methode 

leidt niet atijd tot de mooiste resultaten. 

Verschillende factoren hebben een invloed op de uitkomst 

van de augmentatieprocedure. Daartoe behoren o.a. de 

dikte van de flap die minimaal 1,1mm moet zijn. Verder mag 

er niet te veel trekkracht op de flap uitgeoefend worden. 

Ten slotte moet de mucosa voor een mooi eindresultaat bij 

een augmentatieprocedure ter recessiebedekking tenminste 

2-2,5mm coronaal van de glazuur-cementgrens geplaatst 

worden, zodat het worteloppervlak uiteindelijk voor 100% 

bedekt is. De VISTA-methode werd op mooie illustratieve 

wijze met foto's en video's getoond. 

Het geslaagde (en door het NVOI congresbureau weer 

fantastisch georganiseerde!) najaarscongres 2013 werd 

met een borrel en lekkere hapjes in de foyer van het 

Hilton hotel afgesloten, waarna iedereen met nieuwe 

kennis en inzichten huiswaarts ging. Op naar het NVOI 

najaarscongres 2014! 

Elise Zuiderveld is tandarts-onderzoeker UMC Groningen n



 

 



diagnose 'mondkanker' is gesteld en vragen heeft over 

behandelingsmogelijkheden en prognose. Vanzelfsprekend 

komen daarbij vragen aan de orde over cosmetische en 

functionele aspecten, met name ook wat betreft de dentitie 

en mogelijkheden voor gebitsrehabilitatie. In dit verband 

kunnen tandwortelimplantaten voor een aantal patiënten een 

belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven.

Het bedrag van de donatie zal vooral worden besteed 

aan op het publiek gericht voorlichtingsmateriaal over 

mondkanker. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan 

voorlichtingsmateriaal voor patiënten met mondkanker, bij 

wie gebitsrehabilitatie, inclusief het mogelijke gebruik van 

tandwortelimplantaten, is geïndiceerd. n

Ter gelegenheid van het 30 jarige bestaan van de NVOI, is 

in mei met bijna 600 leden en partners het lustrumcongres 

gevierd in Cascais. Onder het mom van wie jarig is 

trakteert mochten de partners (onder voorwaarden) gratis 

mee. Omdat het de vereniging goed gaat vond het bestuur 

van de NVOI dat deze verjaardag een bijzonder tintje 

moest krijgen.

Gekozen werd iets te doen voor verbeterde informatie 

over mondkanker bij de professie en bij de patiënt. 

Hiervoor werd Prof. dr. Isaäc van der Waal van de 

vakgroep orale pathologie van het VUmc benaderd die 

het initiatief heeft omarmt. De uitreiking van een cheque 

ter waarde van €10.000,- vond plaats op het NVOI 

najaarscongres, waar collega van der Waal zijn hartelijk 

dank voor de gift uitsprak en een uitleg over het initiatief 

gaf. Hieronder een verslag daarvan.

Mondkanker is vergeleken met bij voorbeeld borstkanker, 

longkanker en prostaatkanker relatief zeldzaam. In Nederland 

betreft het ongeveer 800 nieuwe patiënten per jaar. Het is 

dan ook begrijpelijk, dat het grote publiek zelden of nooit 

van mondkanker heeft gehoord en dat het voor tandartsen 

en vooral ook voor huisartsen evenmin een alledaags 

onderwerp is. Deze onbekendheid leidt er in de praktijk toe, 

dat mondkanker vaak niet in een vroeg stadium door patiënt 

en (tand)arts wordt herkend. Daarmee wordt de kans op 

succesvolle behandeling aanzienlijk gereduceerd.

Op het publiek gerichte informatie over de verschillende 

aspecten van mondkanker is nauwelijks voorhanden. 

Dat geldt ook voor informatie voor een patiënt bij wie de 
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dan dat van het implantaat resulterend in een meer naar axiaal 

gelegen overgang van implantaat naar abutment, verder van 

het crestale bot af. 

De eerste resultaten van implantaten met een platform-switch 

vertoonden geen verandering in het peri-implantaire bot, dit in 

tegenstelling tot implantaten met een conventionele implantaat-

abutmentconnectie.25 Verscheiden auteurs beschreven

de werkingsmechanisme achter dit concept. Volgens een 

biomechanische gedachte zal het spanningsniveau in het 

peri-implantaire crestale bot afnemen doordat de concentratie 

van spanning (van de occlusale belasting) zich meer richting 

de as van het implantaat bevindt.19 Anderen toonden aan dat 

een horizontale mismatch van 0.3 mm de verticale dimensie 

van de biologische breedte deed verminderen.2,14 Een andere 

hypothese voor de reden van minder botverlies rondom 

implantaten met een platform-switch betrof de rol van de 

ontstekingscellen rond de implantaat-abutmentconnectie.4,12,13 

Er werd echter geen verband gevonden tussen marginaal peri-

implantair botverlies en de peri-implantaire microbiota bij 

implantaten met een platform-matched en switched implantaat-

abutment connectie.6

De eerste preklinische resultaten waren tegenstrijdig.1,2,9 In 

2010 verscheen de systematische review van Atieh naar het 

effect van platform-switching bij implantaten met een lengte 

van 10 mm en langer. Zij concludeerde dat implantaten met 

een platform-switch significant minder botverlies hadden, maar 

de resultaten van de verschillende studies vertoonde wel zeer 

uiteenlopende mate van botverlies.5,7,8,10,11,17,18,20,23,24 Korte 

implantaten (<10 mm) kunnen met succes worden geplaatst in 

de partieel dentate patiënt.21 Maar zeker bij korte implantaten 

Tijdens het NVOI najaarscongres ontving Gerdien Telleman 

uit handen van de voorzitter van de NVOI publicatie-

commissie Kees Heijdenrijk de NVOI Publicatieprijs 2012. 

Vanaf het moment dat het healing abutment wordt geplaatst 

wordt een implantaat bloot gesteld aan het mondmilieu en 

vormt zich de zogenaamde biologische breedte. Omdat deze 

biologische breedte een bepaalde verticale dimensie heeft 

(3-4 mm epitheel en bindweefsel) kan dit tot resorptie leiden 

van het marginale peri-implantaire bot.3,16 Of er botresorptie 

plaats vindt hangt o.a. af van de aanwezigheid en de locatie 

van de zogenaamde microgap tussen implantaat en abutment. 

Implantaten uit één stuk, dus zonder microgap en implantaten 

geplaatst boven botniveau laten minder marginaal peri-implantair 

botverlies zien.4,9,16,22 De implantaat-abutmentconnectie lijkt 

een belangrijke factor te spelen in peri-implantair botverlies, 

ook omdat de meeste ontstekingscellen zich hier bevinden.4 

Een alternatief voor de conventionele implantaat-abutment 

connectie betreft een niet-overeenkomende diameter van 

implantaat en abutment. Bij dit zogenoemde platform-

switching concept is de diameter van het abutment kleiner 



is het van belang dat het peri-implantaire bot behouden blijft. 

En juist bij kortere implantaten lijkt er door grotere spanning 

in het coronale gebied een grotere kans op microfracturen en 

resorptie van het marginale peri-implantaire bot.15

In dit artikel wordt een studie beschreven waarin is nagegaan 

of toepassing van het platform–switching concept leidt tot beter 

behoud van het marginale bot rondom korte implantaten (8,5 

mm). Tachtig patiënten met één of meer ontbrekende kiezen 

in de zijdelingse delen werden na randomisatie behandeld met 

een implantaat met een platform-switch (verschil in diameter 

tussen breedte van het implantaat en het abutment: 0.35-0.40 

van het implantaat en het abutment zijn gelijk; controlegroep) 

implantaat-abutmentconnectie. 

Na zowel één maand als na één jaar na het plaatsen van de kroon 

op het implantaat werd het marginale peri-implantaire botverlies 

beoordeeld aan de hand van gestandaard-iseerde röntgenfoto’s. 

Tevens werd gekeken naar de implantaatoverleving, klinische 

peri-implantaire parameters en patiënttevredenheid.

Eén jaar na het plaatsen van de kroon bleek het marginale 

peri-implantaire botverlies in de testgroep (0,50±0,51 mm) 

significant geringer te zijn dan in de controlegroep (0,74±0,48 

mm) (p=0,006). Het botverlies rond twee aangrenzende 

implantaten bleek voorts, zowel in de test- als controlegroep 

groter te zijn dan bij toepassing van één enkel implantaat 

(testgroep: 0,70±0,54 versus 0,29±0,36 mm; controlegroep: 

0,88±0,45 versus 0,50±0,45 mm; p=0,001). Vier van 59 

implantaten in de controlegroep (overleving 93,2%) en drie 

van 56 implantaten in de testgroep (overleving 94,6%) gingen 

verloren (p>0,05). Met betrekking tot de klinische parameters 

en patiënttevredenheid konden geen verschillen tussen de test- 

en controlegroep worden aangetoond.

Uit deze studie werd de conclusie getrokken dat na één jaar in 

functie het marginale bot rondom korte implantaten, geplaatst 

in de zijdelingse delen van de partieel dentate patiënt, beter 

behouden blijft wanneer een platform-switch implantaat-

abutmentconnectie wordt toegepast. Implantaatoverleving, 

klinische parameters en patiënttevredenheid blijken niet 

afhankelijk te zijn van het ontwerp van deze connectie. n

Voor het overzicht van de referenties, verwijzen 
wij graag naar een digitale versie van dit artikel. 
Deze PDF kunt u downloaden via nvoi.nl of 
gebruikmakend van de QR-code.
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Persbericht 
 
NIEUWE STRAUMANN-IMPLANTATEN  
VERMINDEREN INVASIEVE BEHANDELING 

Straumann introduceert Roxolid SLActive-implantaten voor alle implantaatlijnen, in alle diameters 
en lengtes. Dit kan tandheelkundige professionals helpen om botaugmentatie-procedures te 
vermijden, trauma en pijn bij de patiënt te verminderen en kosten te besparen. De sleutel tot de 
nieuwe implantaten is het unieke materiaal Roxolid. Dit materiaal is aanzienlijk sterker dan puur 
titanium1, het meest gebruikte materiaal voor tandheelkundige implantaten. Daarnaast heeft 
Roxolid, in combinatie met het SLActive-oppervlak, in een preklinisch onderzoek2 superioriteit in 
osseo-integratie getoond in vergelijking met andere materialen van hoge sterkte. 

Straumann heeft eind 2009 Roxolid wereldwijd geïntroduceerd voor haar 3.3 mm implantaten. 
De ervaring die is opgedaan in een uitgebreid klinisch onderzoek is voor Straumann de basis 
om al haar implantaten te voorzien van Roxolid. Het doel is behandelingen minder invasief te 
maken en implantaatbehandelingen voor patiënten met een beperkt botvolume mogelijk te 
maken.  

Daarom zijn de Straumann Soft Tissue Level en Bone Level-implantaten nu verkrijgbaar in 
Roxolid met een diameter van 3.3, 4.1 en 4.8 mm. Al deze implantaten beschikken over het 
SLActive-oppervlak voor een snellere osseo-integratie en zijn voorzien van het nieuwe Loxim™ 
transfer piece voor meer gebruiksgemak.  
 
4mm korte implantaten: verticale ruimte is niet langer een beperking 
De 4mm korte implantaten zijn de nieuwe implantaten binnen het portfolio. Ze kunnen worden 
ingezet bij patiënten met een gelimiteerd verticaal botvolume en zo complexe verticale 
botaugmentaties voorkomen.  
  
Loxim™ transfer piece: voor meer gebruiksgemak 
Alle Roxolid SLActive-implantaten zijn voorzien van het nieuwe Loxim transfer piece. Dit biedt 
meer flexibiliteit tijdens de chirurgische procedure. Na de plaatsing van het implantaat is het 
transfer piece makkelijk los te klikken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Compared with grade 4 annealed (specifications from standard ASTM F67) and cold-worked titanium (data on file). 
2 Saulacic N, Bosshardt DD, Bornstein MM, Berner S, Buser D: Bone apposition for a titanium-zirconium alloy implant as compared 
to two other titanium-containing implants. Eur Cell Mater 2012; 23:273-286. 
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Honourable speaker iCademy 2013: Dr. Domingo Martín, orthodontist uit San Sebastian (Spanje)

 

Dit illustreerde hij aan de hand van een casus waarbij sprake 

is van agenesie van alle 2e premolaren. Op deze locaties 

werden implantaten geplaatst, die tijdens de orthodontische 

behandeling als verankering dienden voor het intruderen van 

de molaren. Het kritische punt is om vooraf te bepalen waar 

de implantaten precies moeten komen. Daarom laat hij een 

diagnostische set-up maken door zijn technieker en gebruikt 

daarbij de frontocclusie als leidraad. 

Echter wanneer er geen sprake is van agenesie van de 

premolaren en er geen indicatie is om implantaten te 

plaatsen, gebruikt hij botankers als verankering voor het 

intruderen van  de bovenmolaren. Molaren kunnen niet 

oneindig geïntrudeerd worden. Martín werkt samen met 

een technieker die een set-up maakt en op een formulier 

bijhoudt hoeveel millimeters hij elk element in elke 

dimensie verplaatst heeft. Zo kan bepaald worden of 

intrusie van de molaren een realistische oplossing is voor 

de correctie van de Klasse II malocclusie. De keerzijde van 

deze behandelmethode is het optreden van wortelresorptie 

van de bovenmolaren. Martín noemt dit een kleine prijs, 

wanneer hierdoor een chirurgische correctie van de Klasse 

II malocclusie vermeden kan worden. 

Creëren van een gunstige uitgangssituatie 

voor de beoogde implantaat-regio

Het tweede onderwerp dat aan bod kwam, was het creëren 

van een gunstige uitgangssituatie voor de beoogde implantaat-

regio. De eerste casus die hij liet zien is van een patiënt 

waarbij de 11 verloren is gegaan. Hier werd de 12 op de 

plek van de 11 gezet waardoor ter plaatse van de 12 genoeg 

bot overbleef voor het plaatsen van een implantaat. De 

De spreker van de Icademy 2013 in kasteel de Wittenburg 

te Wassenaar op 17 september werd aangekondigd door 

Sandy van Teeseling, orthodontist verbonden aan de 

afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie van 

het VUmc in Amsterdam. Voor het eerst in de geschiedenis 

van iCademy was dit een spreker zonder achtergrond in 

de implantologie, maar een orthodontist. De spreker,  

Domingo Martín, heeft een privépraktijk in San Sebastian 

waar hij veel interdisciplinaire behandelingen uitvoert. 

Daarnaast geeft hij cursussen en voordrachten over de 

hele wereld.

Domingo Martín behandelde op 17 september de volgende 

onderwerpen: implantaten als orthodontische verankering, 

creëren van een gunstige uitgangssituatie voor de beoogde 

implantaat-regio en corticotomie gefaciliteerde orthodontie.

 

Implantaten als orthodontische verankering

Osseogeïntegreerde implantaten kunnen tijdens de 

orthodontische behandeling op verschillende manieren als 

verankering fungeren. 

In eerste instantie voor intrusie van de molaren van een 

patiënt met een Klasse II malocclusie. De Klasse II malocclusie 

is vaker een verticaal probleem dan een sagittaal probleem. 

Doordat de molaren tijdens de groei van het gelaat te ver 

uitgroeien ontstaat een rotatie van de onderkaak naar caudaal 

en posterior. De correctie van de Klasse II malocclusie kan 

dan worden gerealiseerd door verticale controle. In een 

groeiende patiënt door de uitgroei van de molaren tegen te 

houden en in een volwassen patiënt door actieve intrusie van 

de molaren.  



tweede casus was een jonge patiënt met agenetische laterale 

bovenincisieven. Bij deze patiënt waren de cuspidaten ter 

plaatse van de laterale incisieven doorgebroken. Omdat 

bij deze patiënt de bovenkaak smal was, werd in dit geval 

gekozen om de ruimtes voor de lateralen orthodontisch te 

openen. Het bot wat overbleef ter plaatse van de missende 

lateralen resorbeerde niet zoals normaal gesproken in 

diastemen. Dit fenomeen werd al eerder door Vincent 

Kokich gedocumenteerd. 

Een volgende casus toonde een uitdagende situatie, namelijk 

van een ankylotisch element dat verloren dreigt te gaan  door 

externe wortelresorptie. Hierbij werd gekozen om de kroon 

van het element te halen en het binnenste van de wortel 

weg te boren, totdat er slechts een eierschil van de wortel 

overbleef. Dit liet hij vollopen met bloed uit het omringende 

bot. Hierdoor werd ook de rest van de wortel vervangen 

door bot, wat een gunstige uitgangssituatie creëerde voor het 

plaatsen van een implantaat. 

Een derde methode om de beoogde implantaat-regio te 

verbeteren is door orthodontische extrusie. Dit illustreerde 

hij aan de hand van 2 casussen waarbij bot werd gevormd 

door een parodontaal verzwakt element heel langzaam 

orthodontisch te extruderen. Het te extruderen element werd 

zorgvuldig uit occlusie gehouden, om occlusaal trauma te 

voorkomen. Hij extrudeert het element per maand 0,5-1 mm, 

waarna 2 maanden rust volgt om het bot voldoende te laten 

matureren. Hierover zei hij: 'I’m never in a hurry.' Domingo 

benadrukte dat het creëren van bot voor een implantaat in 3 

dimensies moet worden gezien. Hij kiest er dan ook voor om 

bij al zijn patiënten een CBCT te maken. 

Hierna volgden nog meer uitstekend gedocumenteerde 

casussen. Bij twee patiënten was er sprake van parodontitis, 

waarbij na de behandeling hiervan de gingiva was 

teruggetrokken. Dit veroorzaakte een esthetisch storende 

situatie. Bij deze patiënten werden de aangedane elementen 

orthodontisch geëxtrudeerd, waarna ze konden worden 

voorzien van een kroon. 

Na orthodontische extrusie moet wel 6-8 maanden worden 

gewacht op reoriëntatie van de parodontale vezels, voordat 

geprepareerd wordt voor de kroon. 

Een volgende casus, met ook weer een verbluffend resultaat, 

was een patiënt met een 12 die menigeen toch als verloren 

zou beschouwen. Na parodontale regeneratie van het 

angulaire defect werd dit element orthodontisch geëxtrudeerd 

en functioneert nu alweer heel wat jaren in de mond van de 

patiënt. 

Corticotomie gefaciliteerde orthodontie

Het laatste onderwerp wat Domingo besprak is corticotomie 

gefaciliteerde orthodontie. Wanneer met een Piëzo- u

2013



elektrisch apparaat beschadigingen aan het bot 

wordenaangebracht, ontstaat er een bothelingsproces door 

demineralisatie en remineralisatie. Dit proces, ook wel RAP 

(Regional Acceleratory Phenomenom) genoemd, faciliteert 

een versnelling van de orthodontische tandverplaatsing. 

Domingo liet twee casussen zien van een volwassen 

patiënten met kruisbeten en een smalle bovenkaak. Deze 

patiënten behandelde hij met orthodontie in combinatie 

met corticotomieën van element 16 tot en met element 

26. Hij stelt dat door op deze manier te verbreden het bot 

van de processus alveolaris mee komt met de elementen. 

Borderline Klasse III patiënten met een omgekeerde 

frontbeet, maar geen klasse III profiel, behandelt hij op 

dezelfde manier. Bij deze patiënten laat hij ook botankers 

beiderzijds op de crista zygomatico alveolaris en beiderzijds 

op de processus alveolaris tussen de laterale incisief en 

de cuspidaat in de mandibula plaatsen. Aan de extensies 

van deze botankers worden klasse III elastieken gedragen, 

zoals eerder beschreven is door H. de Clerck in groeiende 

patiënten. Domingo Martin zegt met deze methode 

gecombineerd met corticotomieën in volwassenen ook 

goede resultaten te bereiken. 

Hiermee besloot Domingo Martín zijn voordracht. Hij werd 

bedankt voor het tonen van goed gedocumenteerde casussen 

met mooie resultaten. Het was een leerzame middag en 

avond waar behandelmethoden werden getoond waar we 

tijdens onze toekomstige patiëntbehandelingen van kunnen 

profiteren.  n
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Eelco kreeg de speld vanwege de afgelopen negen jaar 

waarin hij enorm actief is geweest binnen het bestuur van de 

vereniging. Eerst als lid, waarin hij zich vooral heeft ingezet 

als redacteur van het NVOI bulletin, de laatste vijf jaar als 

voorzitter. Vooral in die laatste functie kwamen zijn analytisch

vermogen, visie en kennis enorm van pas. Zijn bestuurlijke 

voortrekkersrol heeft geleid tot een aantal concrete 

verbeteringen, te weten: het opzetten van richtlijnen (op dit 

n

Collega Eelco Bergsma kreeg op 17 september j.l. uit handen van NVOI voorzitter Felix Guljé de Gouden Speld uitgereikt. De NVOI heeft 

een traditie om leden die zich bijzonder hebben ingespannen voor de vereniging een zichtbare erkenning te geven. Deze bijzondere 

erkenning - een speld met het NVOI-logo in goud - werd tot nu toe slechts 14 keer uitgereikt. 

moment zeer actueel!), het meer body geven aan de registratie 

tot implantoloog, als ook het afsplitsen van de fiscale belangen 

van de vereniging in een stichting.

Op 4 juni trad hij na de grote lustrumviering in Cascais uit het 

bestuur. Hij blijft nog wel actief in de Kamer Mondzorg en bij 

de NSOI. Daarbij is hij komend jaar in april moderator tijdens 

de 9e Landelijke Studiedag Implantologie.  n



Om de registratie tot implantoloog een duidelijk afgerond karakter te geven is besloten om niet alleen kwantiteit (aantal 

cursussen, aantal behandelde patiënten, aantal geplaatste implantaten) te registreren, maar juist ook kwaliteitsaspecten te 

includeren.

Inmiddels wordt iedere implantoloog gevraagd ook te 

vermelden welke cursussen werden gevolgd, welke 

type patiënten werden behandeld en welke technieken 

hierbij worden toegepast. Dit alles wordt opgetekend 

in de 'Visitatie Vragenlijst Implantologie', als ook in het 

jaarverslag.

Een volgende slag in het 'meten' van de kwaliteit van 

handelen van een implantoloog zou het afnemen van een 

jaarlijks examen kunnen zijn. Gedacht kan worden aan 

een jaarlijkse studiedag, tijdens welke een variatie van 

onderwerpen gepresenteerd worden, waarover aan het eind 

van de dag schriftelijke vragen worden gesteld. Financiering 

kan gevonden worden in een kostendekkende bijdrage door 

iedere cursist. Als alternatief voor schriftelijke toetsing is de 

laatste jaren binnen het onderwijs het bijhouden van een 

portfolio in opkomst.

Waarom portfolio?

Was in 1987 de halfwaardetijd van de kennis van een juist 

afgestudeerd elektrotechnisch ingenieur tien jaar, in 1997 

bedroeg de halfwaardetijd van die kennis nog maar vijf jaar! 

Dit betekent dat na een vijfjarige studie, nog eens vijf jaar 

later, de helft van de opgedane kennis al weer is verouderd! 

Voor onderwijsinstellingen is het daarom haast zinloos 

om veel tijd en geld te investeren in kennisoverdracht. 

Het is veel effectiever om in te zetten op overdracht van 

competenties; dat wil zeggen het vermogen om adequaat 

te handelen. Hierbij ligt de nadruk niet op weten maar op 

kunnen. Hiervoor volstaat een theorietoets niet meer, maar 

wel een portfolio. 

Van oorsprong is een portfolio een grote map waarin 

bijvoorbeeld schilders, vormgevers of reclamemakers 

voorbeelden van hun werk verzamelen om potentiële 

opdrachtgevers te overtuigen van hun kwaliteit. Het 

'moderne' portfolio is een (digitale) persoonlijke map 

met een inventarisatie van persoonlijke competenties, 

onderbouwd met bewijzen, kortom een verzameling van 

documenten of werkstukken. De recente belangstelling 

voor het portfolio en zijn plaats in de vernieuwing van het 

tandheelkundig onderwijs rechtvaardigen de verwachting 

dat het portfolio als instrument een belangrijke plaats zal 

krijgen. Hierbij is het ontwikkelingsgerichte portfolio niet 

alleen een toets-vorm, maar ook een didactisch instrument 

dat gericht is op begeleiding van leerprocessen; door middel 

van een combinatie van productie en reflectie wordt inzicht 

verworven in het leerproces van de implantoloog.

Implementatie

Een eerste stap naar zo'n portfolio zou zijn om de vereiste vijf 

patiënt casus in een speciaal format te presenteren, waarin 

niet alleen het technisch handelen wordt weergegeven, 

maar tevens de tandheelkundige en medische anamnese 

worden beschreven, alsmede de behandelalternatieven. 

Niet alleen het direct postoperatieve resultaat dient hierin 

gepresenteerd te worden, maar ook na bijvoorbeeld één jaar. 

Bediscussieerd dient vervolgens te worden of men de goede 

behandelkeuze heeft gemaakt, of dat men inmiddels voor 

een andere aanpak zou kiezen (leermoment).

Casusformat

Het Consilium Implantologicum heeft daarom een casusformat 

ontwikkeld waarin een (kandidaat-) implantoloog verslag 



Dit format is niet alleen bedoeld voor het aanleveren van 

de vijf gedocumenteerde casussen maar is ook zeer geschikt 

voor het opbouwen van dat onderdeel in een portfolio. 

Het Consilium Implantologicum benadrukt dat vooralsnog 

geen sprake is van een verplichting om gebruik te maken 

van dit op de website van de NVOI aangeboden format.

Dit artikel sluit aan bij de presentatie over portfolio en dit 

format, die het Consilium op de Algemene Ledenvergadering 

van de NVOI op 10 december 2013 heeft gegeven.  n
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De NVOI is een wetenschappelijke vereniging 

en het stimuleren van onderzoek is één van haar 

kernactiviteiten. 

Graag maken wij u attent op het NVOI Stipendium. Dit is 

een beurs die jaarlijks ter beschikking wordt gesteld voor 

wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de orale 

implantologie. De beurs kan worden toegekend aan een 

persoon of instelling en bedraagt maximaal € 15.000,- 

per jaar. 

Dit jaar werd het eerste NVOI Stipendium uitgereikt tijdens 

het lustrumcongres in Cascais. Tijdens het najaarscongres in 

2014 zal opnieuw een beurs worden toegekend. 

Om in aanmerking te komen voor het NVOI 

Stipendium, kunt u een onderzoeksaanvraag 

indienen via het Aanvraag-formulier NVOI 

Stipendium. Dit formulier is te downloaden 

via de NVOI website. Hier vindt u tevens het Reglement 

NVOI Stipendium met de criteria waaraan de aanvraag moet 

voldoen. 

Aanvragen worden onder meer beoordeeld op relevantie, 

uitvoerbaarheid, originaliteit en duidelijkheid. 

Uw aanvraag dient uiterlijk 1 juli 2014 op het secretariaat 

van de NVOI aanwezig te zijn. n

Op 11 december j.l. is collega Erik Santing aan de 

Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd. In het 

Academiegebouw verdedigde hij zijn proefschrift 

'Provisional Implant-Supported Restorations in the 

Aesthetic Zone - Assessment of material properties and 

biofilm'.

In het volgende NVOI bulletin zal een samenvatting van het 

onderzoek worden gepubliceerd. n

Om de onderlinge communicatie tussen leden te 

bevorderen en een omgeving te creëren waar bijvoorbeeld 

een patiëntcasus kan worden gepresenteerd, heeft de 

NVOI op LinkedIn een besloten groep aangemaakt. Deze 

groep - NVOI Forum - is uitsluitend toegankelijk voor leden 

van de NVOI.

Graag nodigen wij alle leden uit zich 

aan te melden voor dit nieuwe digitale 

discussieplatform  op  het LinkedIn domein 

van de NVOI. 

Na controle van uw lidmaatschap verkrijgt u vrijwel direct 

toegang tot de ledengroep. Het staat iedereen vervolgens 

reageren op een lopende discussie.

Bij deelname aan de groep dient u zich wel aan enkele regels 

te houden, met name met betrekking tot respect voor elkaar 

en het streven naar een onderlinge verhouding die berust op 

welwillendheid en vertrouwen.

Namens het bestuur wensen wij u veel genoegen met deze 

nieuwe NVOI online activiteit! n

Nog even en het NVOI 30th lustrumjaar wordt al weer 

afgesloten en kijken we tevreden en met plezier terug 

op een fantastisch jaar voor de vereniging. 

Niet in de laatste plaats geldt dat ook voor de redactie en 

de medewerkers van het NVOI bulletin die dit jaar kans 

zagen het format van ons verenigingsorgaan te vernieuwen 

en verder uit te bouwen tot een kwalitatief en volwassen 

magazine voor de vereniging en vakgroep. 

Langs deze weg wil de redactie hen die hier aan hebben 

bijgedragen bedanken en wensen wij u allen gezellige 

dagen en een goede jaarwisseling! n
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 Inleiding  Doel van deze studie was 1) het evalueren van de tevredenheid met de prothese na conversie van de bestaande 

volledige conventionele onderprothese tot implantaat-gedragen overkappingsprothese in erg oude edentate patiënten 

die hulpbehoevend zijn ten aanzien van dagelijkse activiteiten en 2) het evalueren van enkele hiermee samenhangende 

aspecten, zoals kauwkracht, kauwefficiëntie, kauwspierdikte, body mass index (BMI), bloedwaarden en voedingsaspecten.

 Materiaal / Methode  Voor deze gerandomiseerde klinische studie werden hulpbehoevende (niet-demente) volledig 

edentate patiënten geselecteerd die 75 jaar of ouder waren en die behandeling wensten in verband met problemen met 

hun onderprothese. Bij patiënten in de testgroep (n=16, gemiddelde leeftijd 85 jaar) werden 2 korte implantaten geplaatst 

in het interforaminale gebied ter retentie van een mandibulaire implantaatgedragen overkappingsprothese. Patiënten in de 

controlegroep (n=18, gemiddelde leeftijd 84 jaar) kregen een relining van hun bestaande conventionele prothese. 

 Resultaten  Gedurende de evaluatieperiode van 1 jaar waren geen implantaten verloren gegaan. De implantaat-gedragen 

overkappingsprotheses bleken stabieler dan de conventionele protheses en patiënten in de testgroep waren meer tevreden 

en lieten een hogere ‘oral health-related quality of life’ zien dan de patiënten in de controlegroep. De maximale kauwkracht 

bleek significant te verbeteren door de implantaatgedagen overkappingsprothese, maar de kauwefficiëntie verschilde niet 

tussen beide groepen. De dikte van de M. Masseter nam toe in de testgroep, met name aan de voorkeurs-kauwzijde. In beide 

groepen nam de BMI af, maar deze afname leek kleiner te zijn in de testgroep. Deze trend bleek echter niet terug te zien 

in de bloedwaarden en de voedingsanalyse.

 Conclusie  Edentate patiënten, die hulpbehoevend zijn ten aanzien van de dagelijkse activiteiten, lijken baat te hebben bij 

een implantaat-gedragen overkappingsprothese, zelfs op hoge leeftijd.  

 

 

 

 

 Inleiding  Augmenteren van de sinus maxillaris voorafgaand aan plaatsen van implantaten is een gangbare methode 

ter verkrijging van meer botvolume. Verscheidene factoren beïnvloeden de overleving van implantaten geplaatst in een 

geaugmenteerde sinus maxillaris, waaronder de chirurgische techniek, het moment van implantaatplaatsing en het gebruik 

van bot(vervangers) en membranen. Echter, combinaties van deze factoren zijn tot op heden onvoldoende onderzocht. 

Voorts laat de toegepaste (conventionele) statistiek van reviews over dit onderwerp gebreken zien; heterogeniteit van 

studies en covariabelen worden vaak buiten beschouwing gelaten. Deze systematische review met meta-analyse onderzoekt 

de invloed van diverse factoren op de overleving van implantaten geplaatst in de geaugmenteerde sinus maxillaris en houdt 

rekening met heterogeniteit en covariabelen. 

 Materiaal / Methode  Er werd een meta-analyse uitgevoerd volgens de PRISMA methode (het systematisch verzamelen 

en vastleggen van incidenten en de oorzaken daarvan). In de databases Medline en Cochrane werd gezocht naar relevante 

artikelen, gepubliceerd van 1980 tot januari 2013, waarbij implantaten werden geplaatst na augmentatie van de sinus 

maxillaris. Studies kwamen in aanmerking voor inclusie bij minimaal tien onderzoekspatiënten en een minimale follow-up 

van zes maanden na implantaatbelasting. De primaire uitkomstmaat was implantaatoverleving. 

 Resultaten  In totaal werden 122 artikelen geïncludeerd. Deze artikelen beschreven de resultaten van 16.286 implantaten 

geplaatst in een geaugmenteerde sinus maxillaris. De follow-up lag tussen 1 en 11 jaar na implantaatplaatsing. De 

chirurgische techniek (lateraal of transcrestale benadering, 1 of 2 fase), het augmentatiemateriaal (autoloog bot of 

botsubstituut) en type implantaat ('machined' of ruw oppervlak) bleken niet van invloed op de implantaatoverleving. 

Echter, het gebruik van een membraan werd geassocieerd met een hoger overlevingspercentage, onafhankelijk van 

andere cofactoren. 

 Conclusie  Het gebruik van een membraan blijkt de belangrijkste factor voor overleving van implantaten geplaatst in een 

geaugmenteerde sinus maxillaris. Meer lange termijn onderzoek is welkom om deze bevinding te bevestigen. 



 Inleiding  Het implantaatbed wordt normaliter geprepareerd met een stapsgewijs boorprotocol. Nu piëzochirurgie zijn 

intrede heeft gedaan in de implantologie, is het ook mogelijk om ultrasoon het implantaatbed te prepareren. Mits goed 

toegepast, heeft piëzochirurgie het voordeel dat er minder trauma aan het omliggende weefsel wordt toegebracht. Deze 

studie vergelijkt twee methoden voor prepareren van het implantaatbed: een conventioneel boorprotocol en een protocol 

waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel boren als ultrasoon. Uitkomstmaten waren implantaatstabiliteit, marginaal peri-

implantair botverlies en implantaatoverleving. 

 Materiaal / Methode  Bij 15 patiënten werden in hetzelfde kwadrant twee implantaten in de molaarstreek van de 

onderkaak geplaatst. Elk implantaatbed werd op conventionele wijze geprepareerd met boren van respectievelijk 2 en 2,8 

mm in diameter. Na randomisatie werd het implantaatbed vervolgens geprepareerd met een boor van 3 mm in diameter 

(controlegroep) of met ultrasone tips van respectievelijk 2.8 en 3 mm in diameter (testgroep). Na plaatsten van de implantaten 

(Premium SP, Sweden Martina) werd de stabiliteit gemeten met behulp van resonantie frequentie analyse (middels Osstell 

Mentor). Deze meting werd herhaald na 1, 3, 8 en 12 weken. Na 12 weken werden de implantaten voorzien van verblokte 

kronen om verschil in belasting te voorkomen. Peri-implantair marginaal botverlies werd gemeten op solo-röntgenopnamen 

12 maanden na implantaatbelasting. 

 Resultaten  Er ging één implantaat verloren in de controlegroep. De implantaatstabiliteit was significant hoger in de 

testgroep op 8 weken na implanteren, terwijl er geen verschil werd gevonden op de andere tijdstippen. In de testgroep 

bleek de stabiliteit geleidelijk toe te nemen, terwijl in de controlegroep sprake was van een abrupte toename in stabiliteit 

tussen 8 en 12 weken na plaatsing. Er bleek tussen beide studiegroep geen verschil in peri-implantair botverlies.  

 Conclusie  Met enige voorzichtigheid wordt geconcludeerd dat de implantaatstabiliteit sneller toeneemt als voor het 

prepareren van het implantaatbed gebruik wordt gemaakt van zowel conventionele boren als ultrasoon. Een grotere 

studiepopulatie en langere follow-up zal deze conclusie moeten bevestigen. 

 Inleiding  Het doel van deze in vitro studie was het bepalen van de invloed van kroonhoogte en abutment-connectietype op 

de breuksterkte van implantaten. 

 Methode  In totaal 60 implantaten van 13 mm lang met een diameter van 3,5 mm werden onderverdeeld in drie groepen. 

Groep 1 bestond uit implantaten met een morse-taper connectie, groep 2 uit implantaten met een externe hex en groep 

3 uit implantaten met een interne hex. Vervolgens werden kronen van vier verschillende afmetingen (hoogte) getest 

(8, 10, 12 en 14 mm, n=5 per hoogte per groep). Met behulp van een universal testing machine werd de breuksterkte 

bepaald.

 Resultaten  Bij alle groepen werden de hoogste breuksterktes gevonden bij de laagste kroonhoogtes. (1524 N, 1504 N, 1543 

N  voor groep 1, 2 en 3 respectievelijk). Naarmate de kroonhoogte toenam, daalde de breuksterkte. Bij groep 1 daalden 

de breuksterktes echter minder sterk dan in groep 2 en 3 (14mm kroon: 729 N, 325 N, 390 N voor groep 1, 2 en 3 

respectievelijk).

 Conclusie  De breuksterkte daalt naarmate de kroonhoogte toeneemt. Verder lijkt het type implantaat-abutmentconnectie van 

invloed te zijn op de breuksterkte.  
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