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De tandheelkundige implantologie heeft zich de afgelopen vijf-

endertig jaar sterk ontwikkeld. Aanleiding tot deze ontwikkeling

was de toenemende behoefte aan verbeterde behandeling van

klachten die samenhangen met de ‘loszittende’ gebitsprothese

als gevolg van een sterk geresorbeerde (geslonken) kaak. Een

tandheelkundig implantaat (‘kunstwortel’) is een vast in het

kaakbot verankerde pijler, die als steun kan dienen voor een

gebitsprothese. 

De bestaande implantatietechnieken kunnen ruwweg in twee

typen worden verdeeld: de twee-fasen techniek en de één-fase

techniek (Figuur 1.1). Tijdens de eerste fase van de twee-fasen

techniek wordt het implantaat geheel in het bot geplaatst,

waarna het tandvlees eroverheen wordt gehecht. Hierna volgt

de zogenaamde osseointegratieperiode, gedurende welke het

omliggende bot zodanig moet genezen dat het implantaat vast

in het bot komt te zitten. Tijdens de tweede fase legt de kaak-

chirurg het implantaat vrij en plaatst hierop een opbouw die

door het tandvlees heen steekt (Figuur 1.2). Hierop kunnen ver-

dere opbouwen (zogenaamde suprastructuren) worden

geplaatst. Een voorbeeld van een implantaat dat middels deze

techniek wordt geplaatst is het IMZ implantaat. Op de overgang

van implantaat naar de eerste opbouw zit een microspleet die

op botniveau is gelegen.

Bij de één-fase techniek wordt een implantaat geplaatst waarin

de eerste opbouw is geïntegreerd (Figuur 1.3). Het implantaat

steekt na het plaatsen direct al door het tandvlees. Er hoeft dus

geen tweede ingreep plaats te vinden.  Na een genezingsperio-

de kunnen hierop verdere opbouwen worden geplaatst. Een

voorbeeld van een implantaat die in één fase wordt geplaatst is

het ITI implantaat. De microspleet tussen implantaat en

opbouw zit bij deze techniek enkele millimeters boven het bot-

niveau. 

Zowel de één-fase als de twee-fasen techniek laat een goede

klinische prognose zien. Het plaatsen van een implantaat mid-

dels de één-fase techniek biedt echter duidelijke voordelen.

Eén chirurgische ingreep is minder belastend voor de patiënt

dan twee ingrepen en is bovendien kostenbesparend.

Niettemin zijn er ook situaties waarbij de twee-fasen techniek

de voorkeur verdient, bijvoorbeeld als een implantaat moet

worden geplaatst waarbij aan de esthetiek hoge eisen worden

gesteld, als gelijktijdig met het plaatsen van een implantaat

een kaakbotopbouw noodzakelijk is, of bij patiënten die radio-

therapie ondergaan. 

Nieuw is het plaatsen van een twee-fasen implantaat in één

chirurgische ingreep (Figuur 1.4). Dit kan wanneer direct na het

plaatsen van een het implantaat de eerste opbouw die door het

tandvlees heen steekt wordt bevestigd. Deze techniek is aan-

trekkelijk omdat het de voordelen van beide eerder beschreven

technieken combineert.

In dit proefschrift wordt deze nieuwe, gecombineerde techniek

voor het eerst systematisch vergeleken met de gevestigde één-

fase en twee-fasen technieken. Zo is er gekeken naar de ver-

schillende genezingsfasen, naar de invloed van het niveau van

de microspleet en naar de invloed van bacteriegroei rond de

implantaten. De microspleet is een belangrijk punt van discus-

sie omdat deze mogelijk van invloed is op de hoeveelheid bot-

verlies die zich rond een implantaat ontwikkelt. Als deze rand

spleet zich op botniveau bevindt (zoals bij twee-fasen implan-

taten) zou dit tot meer botverlies aanleiding kunnen geven dan

wanneer de spleet zich enkele millimeters boven het botniveau 149
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bevindt (zoals bij één-fase implantaten). Mogelijk dat bacteriën

die zich in de randspleet bevinden hierbij een rol spelen.

Samengevat is het doel van dit onderzoek:

• het vaststellen van het succes van twee 2-fasen implanta-

ten als steun voor een gebitsprothese in de onderkaak op

de lange termijn;

• het vergelijken van twee verschillende chirurgische bena-

deringstechnieken om 2-fasen implantaten in één-fase te

plaatsen;

• vast te stellen of het mogelijk is om 2-fasen implantaten in

één-fase te plaatsen en of het beloop van in één-fase

geplaatste 2-fasen implantaten minstens even gunstig is

met betrekking tot de conditie van het tandvlees en bot als

in twee fasen geplaatste 2-fasen implantaten respectieve-

lijk 1-fase implantaten;

• vast te stellen welke micro-organismen aanwezig zijn rond-

om 2-fasen implantaten die in één-fase zijn geplaatst, met

name in het gebied van de microspleet en de betekenis

daarvan.

In Hoofdstuk 2 worden de resultaten beschreven van een

retrospectief onderzoek naar het succes van IMZ implantaten

onder een overkappingsprothese op lange termijn. Een over-

kappingsprothese is een volledige gebitsprothese die onder-

steund wordt door pijlers die in de kaak zijn gefixeerd. In dit

onderzoek werden veertig edentate (tandenloze) patiënten

onderzocht, bij wie twee IMZ implantaten op de gebruikelijke

manier (dat wil zeggen: in  twee-fasen) waren geplaatst.

Voorafgaand aan de behandeling hadden alle patiënten proble-

men met de retentie en stabiliteit van hun gebitsprothese. Het

onderzoek beschrijft de resultaten van een evaluatie die 5 tot 8

jaar na het plaatsen van de implantaten werd uitgevoerd.

Klinische en röntgenologische parameters werden verzameld

om het succes van de implantaten vast te stellen volgens de

criteria van Albrektsson (1988). De resultaten laten zien dat

bijna alle patiënten een gezonde peri-implantaire mucosa

(tandvlees rondom de implantaten) hadden. Van de 80 implan-

taten moesten er drie direct na de genezingsfase wegens insta-

biliteit worden verwijderd; bij deze patiënten werden met suc-

ces nieuwe implantaten geplaatst. Eén implantaat was zes jaar

na het plaatsen verloren gegaan. Tijdens de evaluatie zijn

panorama-röntgenopnamen gemaakt om het botniveau rond

de implantaten te beoordelen. Het botniveau bleek stabiel te

zijn gebleven in vergelijking met het niveau op de röntgenop-

namen die één jaar na het functioneel worden van de implanta-

ten waren gemaakt. Gemeten volgens de Albrektsson-criteria

was het implantaatsucces 94%. Op grond van deze resultaten

werd geconcludeerd dat twee IMZ implantaten in de edentate

onderkaak, verbonden door een staaf, gedurende lange tijd een

solide retentie vormen voor een overkappingsprothese.

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de kennis over bacte-

riegroei rond implantaten. Op grond van de literatuur wordt de

hypothese onderzocht of bacteriesoorten die tandvleesontste-

king (parodontitis) veroorzaken ook verantwoordelijk kunnen

zijn voor ontstekingen met botkraters rond een implantaat

(peri-implantitis). In ongeveer 10% van de implantaten die ver-

loren gaan blijkt sprake te zijn van peri-implantitis. In het

gebied rond een implantaat bevindt zich een grote variëteit aan

micro-organismen. De microflora die in de mond aanwezig is150
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vóór de implantatie bepaalt de samenstelling van de microflora

in de latere peri-implantaire sulcus (de ruimte tussen implan-

taat en tandvlees). De microflora die in botdefecten rond

implantaten wordt gevonden lijkt op de flora die gevonden

wordt bij mensen met parodontitis. De betrokken implantaten

zijn gekoloniseerd met grote aantallen gramnegatieve, anaëro-

be bacteriën, waaronder Fusobacteriën, spirocheten, Bacteroides for-

sythus, en “zwart gepigmenteerde’’ bacteriën, zoals Prevotella

intermedia, Prevotella nigrescens en Porphyromonas gingivalis. Ook

Actinobacillus actinomycetemcomitans kan uit deze defecten worden

geïsoleerd. De aanwezigheid van paropathogenen leidt echter

niet altijd tot een destructief proces. Daarom is de oorzakelijke

rol van specifieke micro-organismen bij verlies van implantaten

nog niet geheel duidelijk. Het blijft controversieel of de micro-

organismen de oorzaak zijn van het implantaatverlies of juist

het resultaat zijn van aanwezige gunstige omstandigheden voor

bacteriegroei rondom het implantaat als er een botdefect is. Er

is steeds meer bewijs dat specifieke bacteriën in combinatie

met genetische factoren en omgevingsfactoren bepalen of en in

welke mate peri-implantitis ontstaat.

In Hoofdstuk 4 worden de resultaten beschreven van een

prospectieve pilotstudie, waarvan het doel was de meest gun-

stige chirurgische benadering bij het plaatsen van een twee-

fasen implantaat in één fase te bepalen. Daartoe werd een ver-

gelijking gemaakt tussen een incisie (snede) over de top van de

kaak (deze benadering is gebruikelijk bij het plaatsen van één-

fase implantaten) en een incisie door de labiale omslagplooi

(lipzijde van de kaak), zoals bij het plaatsen van implantaten in

twee fasen gebruikelijk is. De incisies worden gemaakt om hier-

na het tandvlees op te klappen, waardoor het kaakbot toegan-

kelijk wordt voor het plaatsen van implantaten. Tien patiënten,

allen met een ernstig geresorbeerde edentate onderkaak

(Cawood klasse V-VI) en problemen met de retentie en stabili-

teit van de onderprothese, werden onderzocht. Bij alle patiën-

ten werden twee IMZ implantaten geplaatst in de hoektandre-

gio van de onderkaak via de één-fase techniek, bij vijf patiënten

via een labiale incisie en bij vijf patiënten via een topincisie.

Alle implantaten werden op botniveau geplaatst waarop een

tijdelijke opbouw (healing abutment) werd bevestigd. Twee, zes

en 12 weken na het implanteren werden gestandaardiseerde

evaluaties uitgevoerd. Twaalf maanden na het plaatsen van de

prothese werd de conditie van implantaat en omgeving nog-

maals geëvalueerd. Tijdens de eerste post-operatieve weken

was er vaker  hyperplasie (zwelling) van het tandvlees rond de

implantaten met de topincisie; dit leidde bij drie implantaten

tot overgroei van het tandvlees. Bij deze drie implantaten was

een extra ingreep nodig om ze weer vrij te leggen. Twaalf maan-

den na het plaatsen van de prothese waren er geen noemens-

waardige klinische en röntgenologische verschillen tussen de

twee groepen. Uit deze pilotstudie kan worden geconcludeerd

dat zowel de topincisie als de labiale incisie betrouwbare chi-

rurgische benaderingen zijn voor het plaatsen van twee-fasen

implantaten via een één-fase techniek. Door de kleinere kans

op overgroei is er echter een voorkeur voor de labiale incisie.

In de prospectieve ‘clinical trial’, beschreven in 

Hoofdstuk 5, werd gedurende de genezingsfase van 

3 maanden de klinische conditie van het peri-implantaire weef-

sel rond  één-fase implantaten en twee-fasen implantaten 151
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geplaatst middels de één-fase techniek vergeleken. Patiënten

werden willekeurig toegewezen aan een IMZ groep (20 patiën-

ten die twee IMZ implantaten kregen, geplaatst middels een

één-fase techniek) of aan een ITI groep (20 patiënten die twee

ITI implantaten kregen, geplaatst middels de gebruikelijke één-

fase techniek). Na een osseointegratie periode van 3 maanden

werd een overkappingsprothese met een staaf-clip bevestiging

gemaakt. Alle implantaten groeiden goed vast. Er was geen sig-

nificant verschil in de gingiva index tussen de twee groepen tij-

dens de verschillende evaluatietijdstippen. Tijdens de gene-

zingsfase raakte een deel van de op de IMZ implantaten aange-

brachte opbouwen los die dan weer moesten worden vastge-

draaid. Uit deze studie kan worden geconcludeerd dat het

genezingsproces van twee-fasen implantaten geplaatst middels

een één-fase techniek vergelijkbaar verloopt met dat van één-

fase implantaten. 

In Hoofdstuk 6 wordt de toepasbaarheid van twee-fasen

implantaten geplaatst via een één-fase techniek geëvalueerd en

wordt de invloed van de microspleet in relatie tot de aanwezige

van microflora bestudeerd. Edentate patiënten werden wille-

keurig toegewezen aan een IMZ groep (20 patiënten die twee

IMZ implantaten kregen, geplaatst middels een één-fase tech-

niek) of aan een ITI groep (20 patiënten die twee ITI implanta-

ten kregen, geplaatst middels de gebruikelijke één-fase tech-

niek). Na een osseointegratie periode van 12 weken werd een

overkappingsprothese met staaf-clip bevestiging gemaakt.

Gestandaardiseerde klinische en röntgenologische evaluatie

werden uitgevoerd direct na het plaatsen van de overkappings-

prothese, na zes maanden en na twaalf maanden. Tevens werd

na twaalf maanden een microbiologische test verricht om de

aanwezige microflora rond de implantaten te analyseren op de

aanwezigheid van paropathogene micro-organismen.

Eén IMZ implantaat bleek na de genezingsfase niet goed vast

gegroeid te zijn. Na twaalf maanden werd bij de IMZ groep sig-

nificant meer plaque op de implantaten gevonden en ook een

significant diepere sulcus gezien (gemiddelde in IMZ groep: 3,3

mm; gemiddelde in ITI groep: 2,9 mm). Het gemiddelde botver-

lies rond de implantaten in het eerste jaar bedroeg 0,6 mm in

beide groepen. Prevotella intermedia werd vaker aangetroffen in de

ITI groep (bij 12 implantaten) dan in de IMZ-groep (bij 3

implantaten). Porphyromonas gingivalis werd gevonden bij 3

patiënten uit de ITI groep. Bij één van deze patiënten werd

gedurende het eerste jaar relatief veel (1,6 mm) botverlies

gemeten. Er werd een relatie gevonden tussen klinische para-

meters en de aanwezigheid van bepaalde micro-organismen in

de ITI groep. Deze relatie was niet aanwezig in de IMZ groep. 

Hoewel tussen de groepen enkele verschillen werden gevon-

den, laat deze studie zien dat de microspleet op botniveau bij

de IMZ implantaten geen negatieve invloed heeft op de koloni-

satie met micro-organismen of op eventueel peri-implantair

botverlies tijdens het eerste jaar van functioneren. Potentiële

paropathogene micro-organismen kunnen zich klaarblijkelijk

rond de implantaten bevinden zonder dat dit leidt tot peri-

implantitis.

In Hoofdstuk 7 werden IMZ implantaten geplaatst via de

één-fase techniek vergeleken met IMZ implantaten die werden

aangebracht via de gebruikelijke twee-fasen techniek. In beide

groepen werden klinische en röntgenologische parameters152
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meteen na het plaatsen van de overkappingsprothese gemeten

en ook na 6 en 12 maanden. Tevens werd net als in hoofdstuk 6

na twaalf maanden een microbiologische test verricht; de rela-

tie tussen klinische parameters en de aanwezigheid van bepaal-

de micro-organismen werd onderzocht. Patiënten werden wille-

keurig toegewezen aan een IMZ één-fase groep (20 patiënten

die twee IMZ implantaten kregen, geplaatst middels een één-

fase techniek) en aan een IMZ twee-fasen groep (20 patiënten

die twee IMZ implantaten kregen, geplaatst middels de “con-

ventionele” twee-fasen techniek). Na een osseointegratie perio-

de van 12 weken werd een overkappingsprothese met staaf-clip

bevestiging gemaakt. Na één jaar werden geen belangrijke klini-

sche verschillen tussen de groepen gevonden. Het gemiddelde

botverlies in het eerste jaar na plaatsen van de prothese was

0,6 mm in beide groepen. Met betrekking tot de gingiva-index,

de plaque-index, de bleeding-index en het botverlies werd geen

relatie gevonden met de aanwezigheid van bepaalde micro-

organismen. Wel kon in de IMZ twee-fasen groep een relatie

aangetoond worden tussen een sulcus diepte groter of gelijk

aan 4 mm en de aanwezigheid van Peptostreptococcus micros. De

resultaten laten zien dat twee-fasen implantaten geplaatst mid-

dels een één-fase techniek even goed blijken te functioneren

als implantaten geplaatst middels een twee-fasen techniek.

Ook hier blijkt dat de peri-implantaire sulcus potentiële paro-

pathogene micro-organismen kan herbergen zonder peri-

implantitis te vertonen.

In Hoofdstuk 8 worden de klinische en röntgenologische

resultaten gepresenteerd van dezelfde 60 patiënten als

beschreven in de Hoofdstukken 6 en 7, maar dan over een lang-

ere evaluatieperiode. Na twee jaar werden drie groepen verge-

leken, namelijk: een IMZ één-fase groep (20 patiënten die twee

IMZ implantaten kregen, geplaatst middels een één-fase tech-

niek), een IMZ twee-fasen groep (20 patiënten die twee IMZ

implantaten kregen, geplaatst middels de gebruikelijke twee-

fasen techniek) en een ITI groep (20 patiënten die twee ITI

implantaten kregen, geplaatst middels de gebruikelijke één-

fase techniek). 

Ook na een evaluatie periode van twee jaar werden geen

belangrijke klinische verschillen tussen de drie groepen gevon-

den. Het gemiddelde botverlies na twee jaar was vergelijkbaar

in de drie groepen (1,1 mm in de IMZ één-fase groep, 0,8 mm

in de IMZ twee-fasen groep, 1,2 mm in de ITI groep). De resul-

taten laten zien dat de drie vergeleken implantaat-techniek

combinaties qua succes na een periode van twee jaar een ver-

gelijkbaar resultaat opleveren. 
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Uit dit proefschrift als geheel kan worden geconcludeerd dat

twee-fasen implantaten geplaatst middels een één-fase tech-

niek even goed functioneren als conventionele één-fase

implantaten en twee-fasen implantaten geplaatst met behulp

van de gebruikelijke twee-fasen techniek. De plaats van de

microspleet op botniveau blijkt geen negatief effect te hebben

op de hoeveelheid botverlies. Omdat het plaatsen van twee-

fasen implantaten middels een één-fase techniek de belangrij-

ke voordelen van de één-fase techniek combineert met de

mogelijkheden en de flexibiliteit van de twee-fasen techniek,

verdient het gebruik van twee-fasen implantaten middels de

één-fase techniek de voorkeur. De besparing van kosten en tijd

en het gebruik van één implantaatsysteem voor alle ingrepen

geven een aanzienlijke additionele waarde aan deze nieuwe

methode.
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