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Summary

Rehabilitation of  a single failing or a single missing tooth in the maxillofacial aesthetic zone 
by either immediate single implant placement and provisionalisation or conventional single 
implant treatment have been shown to be reliable treatment options. Both treatment pro-
cedures, in times of  high aesthetic demands, have to deal with recession of  the mid-buccal 
mucosa resulting in a less favourable outcome, however. It is presumed that soft tissue grafting 
might be beneficial for the aesthetic outcome (chapter 1). Therefore, the general aim of  the 
research described in this thesis was to gain insight into the effect of  soft tissue grafting on 
the condition and aesthetics of  the peri-implant tissues in single implant treatment in the 
aesthetic zone.
 
In chapter 2 it is discussed whether bucco-palatal implant position, gingival biotype, plat-
form-switching and pre-implant bone augmentation affects the level of  the mid-buccal 
mucosa. Ninety patients treated with a single-tooth implant in the aesthetic zone, which was 
installed in a healed site and restored after three months, were included. These 90 patients were 
derived from clinical trials of  different implant types, either with or without platform-switch-
ing, which had been performed in the University Medical Center Groningen. Implant position, 
gingival biotype and pre-implant bone augmentation together explained 22% of  the variance 
of  the mid-buccal mucosal level. This indicated that the analysed factors had little influence 
on the change of  the mid-buccal mucosal level. A buccal implant position, a thick gingival 
biotype and the need for a pre-implant bone augmentation procedure contributed to a more 
apically positioned mid-buccal mucosal level, while platform-switching seemed to have no 
effect on the level of  the mid-buccal mucosa. 

In chapter 3 a randomized controlled clinical trial assessing the effect of  connective tissue 
grafting on the peri-implant soft tissues, especially on the mid-buccal mucosal level, in single 
immediate implant cases was described. A total of  sixty patients with a single failing tooth in 
the maxillofacial aesthetic zone were treated with an immediately placed and provisionalised 
implant. Patients were randomly assigned either to receive a connective tissue graft harvested 
from the maxillary tuberosity (n=30, test group) or no graft (n=30, control group) during 
implant placement. Follow-up was done one (T1) and twelve months (T12) after final implant 
crown placement. The primary outcome measure was the change in mid-buccal mucosal level 
compared to the pre-operative situation as assessed on intra-oral pictures. Other outcome 
variables were the aesthetic outcome according to the Pink Esthetic Score-White Esthetic 
Score, change in peri-implant marginal bone level, soft tissue peri-implant parameters and 
patient satisfaction. Additionally, it was tested whether gingival biotype was associated with the 
change in mid-buccal mucosal level. After the loss of  one implant in each group due to failing 
osseointegration, data of  58 patients were available for analysis. At T12, the mean change in 
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mid-buccal mucosal level was 0.1±0.8 mm in the test group and -0.5±1.1 mm in the control 
group (p=0.03). For the other outcome variables no significant differences were observed. 
Regression analysis revealed that gingival biotype was not associated with the change in 
mid-buccal mucosal level. It was concluded from this one-year randomized controlled clinical 
trial that connective tissue grafting in single immediate implants results in less recession of  
the peri-implant soft tissue level at the mid-buccal aspect. 

In chapter 4 a sub-analysis of  the in chapter 3 described randomized controlled clinical 
trial is discussed. In this sub-analysis the effect of  applying a connective tissue graft on the 
preservation of  the mid-buccal mucosal level, the change in mid-buccal mucosal volume and 
buccal bone thickness was assessed. Data of  49 patients, who had received an immediately 
placed and provisionalised implant, either in combination with a connective tissue grafting 
procedure (n=25, test group) or no soft tissue grafting procedure (n=24, control group), 
were available for this sub-analysis. Data of  the other patients were not available due to two 
failing implants and because research material was not suitable for analysis. The level of  the 
mid-buccal mucosa was measured on standardized intra-oral pictures taken before tooth 
removal (Tpre) and twelve months after placement of  the final implant crown (T12). Change in 
mid-buccal mucosal volume was assessed on digitalized gypsum casts, which were superim-
posed using volume analysis software. Next, the change in an area of  interest was measured 
and recalculated to a mean linear value. Buccal bone thickness was measured on CBCT scans. 
At T12, on average the change in mid-buccal mucosal level was 0.20±0.70 mm in the test group 
and -0.51±1.15 mm in the control group (p=0.01). The mean change in mid-buccal mucosal 
volume was -0.68±0.59 mm and -0.49±0.55 mm for the test and control group, respectively 
(p=0.25). Change in buccal bone thickness was on average -0.81±0.66 mm in the test group 
and -0.47±0.55 mm in the control group (p=0.05). These results suggest that connective 
tissue grafting in immediate implant cases can reduce recession of  the mid-buccal mucosa, 
whilst it does not contribute to a volume gain of  the mid-buccal mucosa and leads to a loss 
in buccal bone thickness. 

Two case reports about the rehabilitation of  a failing primary canine in combination with 
a buccally and palatally impacted secondary canine with immediate implant placement and 
provisionalisation are described in chapter 5. The impacted canines were surgically removed 
by applying a window technique with preservation of  the alveolar crest. The implants could be 
inserted with primary stability in the canine region after the primary canine and the impacted 
secondary canine were removed. The exposed implant surfaces were covered with a 1:1 
mixture of  autologous bone and Geistlich Bio-Oss®. After one year, both implants were 
osseointegrated, in function and showed excellent aesthetics. Thus, under the premise of  
preservation of  sufficient bone for primary implant stability, removal of  an impacted and 
primary canine can be combined with immediate implant placement and provisionalisation. 
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In chapter 6 the results of  a randomized controlled clinical trial assessing the effect of  soft 
tissue grafting at single implant placement in preserved alveolar ridges are discussed. Sixty 
patients were treated with a single implant placed in a preserved alveolar ridge. Alveolar 
ridge preservation was needed because of  a vertical buccal bone wall defect of  >5 mm of  
the extraction socket after tooth removal. Patients randomly received either no graft (n=20, 
NG group), a connective tissue graft (n=20, CTG group) or a xenogeneic collagen matrix 
(Geistlich Mucograft®; n=20, XCM group) at implant placement. Changes in the level of  the 
mid-buccal mucosa were assessed on intra-oral pictures one (T1) and twelve months (T12) after 
final implant crown placement and compared to baseline levels (Tpre). Additionally, aesthetics,  
change in peri-implant marginal bone level, clinical peri-implant parameters and patient sat-
isfaction were assessed. Mean changes in mid-buccal mucosal level were -0.48±1.5 mm for 
the NG group, -0.04±1.1 mm for the CTG group and -0.17±1.3 mm for the XCM group 
(p=0.56). No significant inter-group differences were observed for the other outcome vari-
ables too. The results of  this study show that soft tissue grafting at single implant placement 
in preserved alveolar ridges is not accompanied by a better aesthetic outcome than when no 
soft tissue graft is placed, and thus should not be considered as a standard procedure.

Chapter 7 describes the results of  a one-year cohort study on the outcome of  single 
implant treatment in preserved versus non-preserved alveolar ridges regarding the change in 
mid-buccal mucosal level, aesthetics, change in peri-implant marginal bone level and patient 
satisfaction. In this cohort study, patients with a single failing tooth all displayed a large buccal 
bone wall defect of  the extraction socket after tooth removal. Therefore, the extraction socket 
was augmented with a 1:1 mixture of  autologous bone and Geistlich Bio-Oss®, and was sealed 
with a mucosa graft. Four months later a single implant was placed in this preserved alveolar 
ridge (n=20, test group). The results from this patient group were compared with patients with 
an already missing single tooth. These patients were treated with a single implant placed in a 
non-preserved alveolar ridge, which was combined with the application of  a connective tissue 
graft (n=20, control group). Changes in mid-buccal mucosal level were assessed on intra-oral 
pictures taken one (T1) and twelve months (T12) after final implant crown placement. The same 
applies to the assessment of  the change in peri-implant marginal bone level, which was done 
on intra-oral radiographs. Aesthetics according to Pink Esthetic Score-White Esthetic Score 
were assessed at T12. Patient satisfaction was measured before treatment (Tpre), and at T1 and 
T12. Changes in mid-buccal mucosal level between T1 and T12 were on average -0.15±0.23 
mm for the test group and 0.07±0.29 mm for the control group (p=0.01). With respect to the 
other outcome variables, no differences between the groups were found. This study shows 
that single implant placement in preserved and in non-preserved cases is accompanied by 
clinically non-relevant changes of  the mid-buccal mucosal level. Changes in marginal bone 
level, aesthetics and patient satisfaction were comparable between the groups. 
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Chapter 8 is the general discussion of  the PhD research described in this thesis including the 
conclusion of  the research outcomes. It was concluded that single tooth rehabilitation in the 
maxillofacial aesthetic zone with immediate placement and provisionalisation, or conventional 
implant treatment both showed excellent results for the condition of  the peri-implant tissues, 
survival of  the implants, aesthetics and satisfaction of  the patients, but soft tissue grafting 
had hardly any effect. With regard to preservation of  the mid-buccal mucosal level, soft 
tissue grafting in immediate implant cases is accompanied by less recession of  the mid-buccal 
mucosa, whereas soft tissue grafting did not result in such an effect in conventional implant 
cases.
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Samenvatting

Enkeltandsvervanging in de esthetische zone van de bovenkaak door het plaatsen van een 
tandheelkundig implantaat en het vervaardigen van een kroon hierop is een beproefde 
behandeling gebleken. Zowel directe plaatsing en restauratie van een implantaat als een con-
ventionele implantaatbehandeling zijn betrouwbare behandelopties. Desalniettemin wordt bij 
beide behandelprocedures regelmatig recessie van de peri-implantaire mucosa gezien met een 
esthetisch minder gunstig behandelresultaat als gevolg. 

Een mogelijke optie om het esthetisch resultaat te verbeteren is het aanbrengen van een weke 
delen transplantaat. Derhalve werd het in dit proefschrift beschreven onderzoek het effect van 
het toepassen van een weke delen transplantaat op de conditie en de esthetiek van de peri-im-
plantaire weefsels bij enkeltandsvervanging in de esthetische zone onderzocht (hoofdstuk 1). 

In hoofdstuk 2 wordt besproken of  de implantaatpositie in bucco-palatinale zin, het gingiva 
biotype, platform-switching van het implantaat (gebruik van een implantaatabutment met 
een smallere diameter dan het implantaat, waardoor de connectie meer naar binnen komt te 
liggen) en het opbouwen van het alveolaire bot vooraf  aan het plaatsen van het implantaat 
het niveau van de mid-buccale mucosa beïnvloedt. Voor de in dit hoofdstuk beschreven studie 
werden 90 patiënten geïncludeerd. Alle patiënten werden behandeld met een solitair implan-
taat geplaatst in een natuurlijk genezen extractiealveole in de esthetische zone. Na 3 maanden 
werd het implantaat gerestaureerd met een tijdelijke kroon en na een periode van nog eens 3 
maanden werd een definitieve kroon vervaardigd. De geïncludeerde patiënten waren behan-
deld in eerdere klinische studies, uitgevoerd aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, 
waarbij verschillende implantaattypes waren gebruikt en al dan niet platform-switching was 
toegepast. Het onderzoek toonde aan dat implantaatpositie, gingiva biotype en de opbouw 
van het alveolaire bot vooraf  aan implantaatplaatsing samen 22% van de variantie van het 
niveau van de mid-buccale mucosa verklaarden, d.w.z. dat de drie onderzochte factoren een 
geringe invloed hadden op de verandering van het mid-buccale mucosa niveau. Wel bleek dat 
een te ver naar buccaal geplaatst implantaat, een dik gingiva biotype en de noodzaak voor 
pre-implantologische opbouw van het alveolaire bot in een recessie van het mucosa niveau 
resulteerde. Het toepassen van platform-switching had geen effect op het niveau van de 
mid-buccale mucosa. 

In hoofdstuk 3 wordt een gerandomiseerde klinische studie naar het effect van het toepas-
sen van een bindweefseltransplantaat op de peri-implantaire mucosa, in het bijzonder op 
het niveau van de mid-buccale mucosa, bij direct geplaatste implantaten beschreven. Bij 60 
patiënten werd een niet te behouden tand in de esthetische zone van de bovenkaak vervangen 
door een direct geplaatst en gerestaureerd implantaat. De patiënten werden na randomisatie 
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verdeeld over twee groepen. Bij de ene groep patiënten werd tijdens het plaatsen van het 
implantaat een bindweefseltransplantaat aangebracht dat was geoogst van de tuberregio van 
de bovenkaak (n=30, test groep), bij de andere groep patiënten werd géén bindweefseltrans-
plantaat gebruikt (n=30, controle groep). Eén maand (T1) en één jaar (T12) na het plaatsen van 
de definitieve implantaatkroon werden de uitkomstmaten gemeten. De primaire uitkomstmaat 
was de verandering in het niveau van de mid-buccale mucosa vergeleken met het niveau vooraf  
aan de extractie van de niet te behouden tand. Het niveau van de mucosa werd gemeten op 
gestandaardiseerde lichtfoto’s. Secundaire uitkomstmaten waren het esthetische eindresultaat 
volgens de Pink Esthetic Score-White Esthetic Score, verandering in het marginale peri-im-
plantaire botniveau, gezondheid van de peri-implantaire weke delen en patiënttevredenheid. 
Daarnaast werd onderzocht of  het gingiva biotype geassocieerd was met de eventuele veran-
dering in het niveau van de mid-buccale mucosa. Na verlies van één implantaat in elke groep 
in de eerste 6 weken na plaatsing, waren data van in totaal 58 patiënten beschikbaar voor 
analyse. Op T12 was de gemiddelde verandering in het niveau van de mid-buccale mucosa 
0,1±0,8 mm in de test groep en -0,5±1,1 mm in de controle groep (p=0,03). Met betrekking 
tot de andere uitkomstmaten werden geen significante verschillen tussen de groepen gezien. 
Regressie analyse toonde aan dat het gingiva biotype geen verband hield met de verandering 
in het niveau van de mid-buccale mucosa. Deze gerandomiseerde klinische studie toonde aan 
dat het gebruik van een bindweefseltransplantaat bij direct geplaatste implantaten resulteerde 
in een geringere recessie van het niveau van de mid-buccale mucosa. 

In hoofdstuk 4 wordt een subanalyse van de in hoofdstuk 3 besproken gerandomiseerde 
klinische studie beschreven. In deze subanalyse werd het effect van een bindweefseltrans-
plantaat op het behoud van het niveau van de mid-buccale mucosa, de verandering in het 
mid-buccale mucosa volume en van de buccale botdikte onderzocht. Data van 49 patiënten 
die een direct geplaatst en gerestaureerd implantaat in combinatie met een bindweefseltrans-
plantaat (n=25, test groep) of  geen bindweefseltransplantaat (n=24, controle groep) hadden 
ontvangen waren beschikbaar voor deze subanalyse. Data van de overige patiënten waren 
niet beschikbaar door het verlies van twee implantaten en doordat onderzoeksmateriaal niet 
geschikt was voor de analyse. Het niveau van de mid-buccale mucosa werd gemeten op gestan- 
daardiseerde lichtfoto’s die vóór extractie van de tand (Tpre) en één jaar na plaatsing van 
de definitieve implantaatkroon (T12) waren gemaakt. De verandering in het volume van de 
mid-buccale mucosa werd bepaald op gedigitaliseerde gebitsmodellen. Deze gebitsmodellen 
werden met behulp van een volume analyse software gesuperponeerd. Vervolgens werd de 
volumeverandering van de buccale mucosa in een zelf  gekozen gebied 1-2 mm boven de 
mucosarand gemeten en werd de gemeten waarde herberekend tot een gemiddelde lineaire 
waarde. De buccale botdikte werd gemeten op cone beam computer tomografische (CBCT) 
scans. Op T12 werd een gemiddeld verschil in mid-buccaal mucosa niveau van 0,20±0,70 mm 
in de test groep en -0,51±1,15 mm in de controle groep gemeten (p=0,01). De gemiddelde 
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verandering in mid-buccaal mucosa volume was -0,68±0,59 mm en -0,49±0,55 mm in respec-
tievelijk de test en controle groep (p=0,25). De gemiddelde verandering in buccale botdikte 
was -0,81±0,66 mm in de test groep en -0,47±0,55 mm in de controle groep (p=0,05). De 
resultaten van deze subanalyse suggereren dat het toepassen van een bindweefseltransplantaat 
in direct geplaatste implantaten de recessie van de mid-buccale mucosa kan reduceren, maar 
niet bijdraagt aan de toename van het volume van de mid-buccale mucosa en kan leiden tot 
verlies van de botdikte buccaal van het implantaat. 

In hoofdstuk 5 worden twee casussen beschreven over de vervanging van een niet te 
behouden melkhoektand waarbij de blijvende hoektand hoog geïmpacteerd aanwezig was. 
De melkhoektand en de hoog geïmpacteerde blijvende hoektand werden verwijderd, waarna 
een implantaat met voldoende primaire stabiliteit geplaatst kon worden en waarop dezelfde 
dag een tijdelijke kroon werd bevestigd. Bij controle na één jaar was de conditie van de peri-im-
plantaire weefsels goed en vertoonden een esthetisch fraai resultaat. Onder de voorwaarde 
dat voldoende bot voor het verkrijgen van primaire implantaat stabiliteit aanwezig is na het 
verwijderen van de geïmpacteerde hoektand, is de beschreven gecombineerde behandeling 
een goede behandeloptie. 

In hoofdstuk 6 worden de uitkomsten van een gerandomiseerde klinische studie over het 
effect van het aanbrengen van een weke delen transplantaat tijdens implantaatplaatsing in 
een opgebouwde extractiealveole besproken. Bij 60 patiënten werd een solitair implantaat 
in een opgebouwde extractiealveole geplaatst. De extractiealveole moest vanwege een groot 
(>5 mm) verticaal defect van de buccale botlamel na verwijdering van de niet te behouden 
tand worden opgebouwd met autoloog bot en een botsubstituut. De extractiealveole werd 
vervolgens afgedekt met een mucosa transplantaat afkomstig van de tuberregio. Tijdens het 
plaatsen van het implantaat werd volgens een lotingssysteem bepaald of  géén weke delen 
transplantaat (n=20, NG groep), een bindweefseltransplantaat afkomstig van het palatum 
(n=20, CTG groep) of  een xenogeen transplantaat (n=20, XCM groep) toegevoegd zou 
worden. Veranderingen in het niveau van de mid-buccale mucosa werden één (T1) en twaalf  
maanden (T12) na plaatsing van de definitieve implantaatkroon op gestandaardiseerde licht-
foto’s gemeten en vergeleken met de uitgangssituatie (Tpre). Daarnaast werden de esthetiek, 
veranderingen in het marginale peri-implantaire botniveau, klinische peri-implantaire para- 
meters en de patiënttevredenheid bepaald. De gemiddelde veranderingen in het niveau van de 
mid-buccale mucosa waren -0,48±1,5 mm voor de NG groep, -0,04±1,1 mm voor de CTG 
groep en -0,17±1,3 mm voor de XCM groep (p=0,56). Ook voor de andere uitkomstmaten 
werden geen significante verschillen tussen de groepen gevonden. De resultaten van deze 
studie tonen aan dat het aanbrengen van een weke delen transplantaat tijdens implantaat- 
plaatsing in opgebouwde extractiealveoles niet tot een betere esthetische uitkomst leidt dan 
wanneer geen transplantaat wordt toegepast. Het aanbrengen van een transplantaat voor 
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verbetering van de peri-implantaire gezondheid en het esthetisch resultaat moet derhalve niet 
worden beschouwd als een standaardprocedure.

Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van een cohort studie over de uitkomst van enkel- 
tandsvervanging met implantaten in opgebouwde versus niet opgebouwde extractiealveoles 
met betrekking tot de verandering in het niveau van de mid-buccale mucosa, de esthetiek, de 
verandering in het marginale peri-implantaire botniveau en de patiënttevredenheid. In deze 
cohort studie was bij alle patiënten met een niet te behouden tand na verwijdering hiervan 
een groot defect van de buccale botlamel van de extractiealveole aanwezig. Daarom werd de 
extractiealveole opgebouwd met een 1:1 mengsel van autoloog bot en een botsubstituut en 
afgedekt met een mucosa transplantaat afkomstig van de tuberregio. Vier maanden later werd 
het implantaat in de opgebouwde extractiealveole geplaatst (n=20, test groep). De resultaten 
van deze patiëntengroep werden vergeleken met patiënten met een reeds missende tand. Bij 
deze groep patiënten werd een implantaat geplaatst in een niet opgebouwde extractiealveole 
en werd het plaatsen van het implantaat gecombineerd met het aanbrengen van een bind-
weefseltransplantaat (n=20, controle groep). De verandering in het niveau van de mid-buccale 
mucosa werd één (T1) en twaalf  maanden (T12) na plaatsing van de definitieve kroon op 
gestandaardiseerde lichtfoto’s gemeten. Op de zelfde momenten werd ook de verandering in 
het marginale botniveau op gestandaardiseerde röntgenfoto’s gemeten. De esthetiek volgens 
de Pink Esthetic Score-White Esthetic Score werd op T12 bepaald. Patiënttevredenheid werd 
vooraf  aan de behandeling (Tpre) en op T1 en T12 gemeten. De verandering in het niveau van 
de mid-buccale mucosa tussen T1 en T12 was gemiddeld -0,15±0,23 mm in de test groep en 
0,07±0,29 mm in de controle groep (p=0,01). Voor de andere uitkomstmaten werden geen 
significante veranderingen tussen de groepen gezien. Uit deze studie komt naar voren dat 
enkeltandsvervanging door middel van implantaten in opgebouwde en niet opgebouwde 
extractiealveolen resulteert in klinisch niet-relevante veranderingen van het niveau van de 
mid-buccale mucosa. Tevens blijken er ook geen verschillen te zijn in het marginale botniveau, 
de esthetiek en de patiënttevredenheid tussen de groepen. 

De afsluitende algemene discussie en conclusies van de onderzoeken in dit proefschrift 
worden in hoofdstuk 8 beschreven. Er wordt geconcludeerd dat enkeltandsvervanging in de 
maxillofaciale esthetische zone door middel van zowel directe plaatsing en restauratie van een 
implantaat als ook middels conventionele implantaatbehandeling beide resulteren in een goede 
conditie van de peri-implantaire weefsels, implantaatoverleving, esthetiek en patiënttevreden-
heid. Het aanbrengen van een weke delen transplantaat had weinig effect op deze uitkomsten. 
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Zusammenfassung

Eine Einzelzahnversorgung im ästhetischen Bereich des Oberkiefers mittels eines Zahn-
implantats mit einer Implantatkrone hat sich als eine erprobte Behandlung herausgestellt. 
Sowohl das direkte Einsetzen des Implantats mit gleichzeitigem Einsetzen einer proviso-
rischen Implantatkrone als auch die konventionelle Implantatbehandlung sind zuverlässige 
Behandlungsmöglichkeiten. Trotzdem sieht man bei beiden Behandlungsverfahren regelmäβig 
einen Rückgang des Zahnfleisches (Rezession der Gingiva) rund um die Implantatkrone, 
wodurch ein ästhetisch weniger befriedigendes Ergebnis entsteht. 

Eine Möglichkeit, um das ästhetische Ergebnis zu verbessern, ist eine Transplantation von 
Weichgewebe, das Anbringen eines Transplantats von entnommenem eigenem Weichgewebe. 
Deswegen wurde in den Studien in dieser Dissertation der Effekt von einem Weichgewe-
betransplantats auf  das peri-implantäre Gewebe, im Besonderem auf  die Ästhetik, bei 
Einzelzahnimplantaten im ästhetischen Bereich des Oberkiefers untersucht. 

In Kapitel 2 wird besprochen, ob die Implantatpositionierung in bukko-palatinaler Richtung, 
der gingivale Biotyp, Platform-switching des Implantats (der Gebrauch von einem Implan-
tatabutment mit einem geringeren Durchmesser als das Implantat, wodurch die Verbindung 
zwischen Abutment und Implantat nach innen versetzt ist) und der Aufbau des Kiefer-
kamms vor der Implantateinsetzung das Niveau der bukkalen Gingiva beeinflusst. In dieser 
Studie wurden 90 Patienten aufgenommen. Alle Patienten erhielten ein einzelnes Implan-
tat, das in einer auf  natürliche Weise geheilten Extraktionsalveole im ästhetischen Bereich 
des Oberkiefers eingesetzt wurde und nach drei Monaten mit einer provisorischen Krone 
restauriert wurde. Die teilnehmenden Patienten waren alle in vorherigen klinischen Studien 
am Universitätsklinikum Groningen behandelt worden, wobei verschiedene Implantattypen 
verwendet wurden, entweder mit oder ohne Platform-switching. Die Studie hat gezeigt, dass 
die Implantatposition, der gingivale Biotyp und der Aufbau des Kieferkamms vor der Implan-
tateinsetzung die Variation im Niveau der bukkalen Gingiva zu 22% erklären können. Dies 
bedeutet, dass die drei untersuchten Faktoren nur einen geringen Einfluss auf  die Verände-
rung des bukkalen Gingivaniveaus hatten. Es konnte auch festgestellt werden, dass ein zu 
weit nach bukkal gesetztes Implantat, ein dicker gingivaler Biotyp und die Notwendigkeit den 
Kieferkamm vor Implantateinsetzung aufzubauen in eine Rezession der Gingiva resultierte. 
Platform-switching des Implantats hatte keinen Einfluss auf  das Niveau der bukkalen Gingiva. 

In Kapitel 3 wird eine randomisierte klinische Studie nach dem Effekt eines Bindegewebstrans-
plantats auf  die peri-implantäre Gingiva, im Besonderen auf  das Niveau der bukkalen Gingiva, 
bei direkt eingesetzten Zahnimplantaten beschrieben. Bei 60 Patienten wurde ein nicht zu 
erhaltender Zahn im ästhetischen Bereich des Oberkiefers durch ein direkt nach der Extrak-
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tion eingesetztes und restauriertes Implantat ersetzt. Die Patienten wurden willkürlich in zwei 
Gruppen verteilt. In der einen Gruppe wurde bei den Patienten bei der Implantateinsetzung 
ein Bindegewebstransplantat eingesetzt, das vom Tuber im Oberkiefer entnommen wurde 
(n=30, Testgruppe). Bei den Patienten in der anderen Gruppe wurde kein Transplantat ein-
gesetzt (n=30, Kontrollgruppe). Ein Monat (T1) und ein Jahr (T12) nach dem Einsetzen der 
definitiven Implantatkrone wurden die Variablen gemessen. Die primäre Variable war die 
Veränderung des Niveaus der bukkalen Gingiva verglichen mit dem Niveau der Gingiva des 
nicht zu erhaltenden Zahnes vor der Extraktion. Das Niveau der bukkalen Gingiva wurde 
auf  Bildern bestimmt, die auf  standardisierte Weise genommen wurden. Sekundäre Variablen 
waren das ästhetische Ergebnis laut Pink Esthetic Score-White Esthetic Score, die Verände-
rung des peri-implantären Knochenniveaus, die Gesundheit der peri-implantären Gingiva und 
die Patientenzufriedenheit. Des Weiteren wurde untersucht, ob der Gingiva Biotyp assoziiert 
war mit einer möglichen Veränderung im Niveau der bukkalen Gingiva. Nach dem Verlust 
von je einem Zahnimplantat in jeder Gruppe innerhalb der ersten sechs Wochen nach dem 
Einsetzen, waren die Daten von insgesamt 58 Patienten für eine Analyse verfügbar. Auf  T12 
war die durchschnittliche Veränderung im Niveau der bukkalen Gingiva 0,1±0,8 mm in der 
Testgruppe und -0,5±1,1 mm in der Kontrollgruppe (p=0,03). In Bezug auf  die anderen 
Variablen wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen gefunden. Eine 
Regressionsanalyse zeigte, dass der Gingiva Biotyp keinen Zusammenhang zur Veränderung 
des Niveaus in der bukkalen Gingiva hatte. Diese randomisierte klinische Studie zeigte auf, 
dass der Gebrauch eines Bindegewebstransplantats bei direkt eingesetzten Zahnimplantaten 
zu einer geringeren Rezession der bukkalen Gingiva führte. 

In Kapitel 4 wurde eine Subanalyse der in Kapitel 3 beschriebenen randomisierten klinischen 
Studie beschrieben. In dieser Subanalyse wurde der Effekt eines Bindegewebstransplantats auf  
den Erhalt des Niveaus der bukkalen Gingiva, auf  die Veränderung des Volumens der bukka-
len Gingiva und auf  die Dicke des bukkalen Knochens untersucht. Die Daten von insgesamt 
49 Patienten, die ein direkt eingesetztes und restauriertes Zahnimplantat in Kombination mit 
einem Bindegewebstransplantat (n=25, Testgruppe) oder ohne Transplantat (n=24, Kon-
trollgruppe) erhalten hatten, konnten für diese Subanalyse verwendet werden. Die Daten der 
übrigen Patienten waren nicht verfügbar, da zwei Zahnimplantate verloren gegangen waren 
und dadurch, dass Studienmaterial zur Analyse nicht geeignet war. Das Niveau der bukkalen 
Gingiva wurde auf  standardisierten Bildern, die jeweils vor der Extraktion des nicht zu erhal-
tenden Zahnes (Tpre)  und ein Jahr nach dem Einsetzen der definitiven Implantatkrone (T12) 
genommen wurden, bestimmt. Die Veränderung des Volumens der bukkalen Gingiva wurde 
anhand digitalisierter Gipsmodelle bestimmt. Die Modelle wurden mit Hilfe einer Volumen 
Analysen Software überlagert. Anschlieβend wurde die Volumenveränderung der bukkalen 
Gingiva in einem selbst gewählten Gebiet 1-2 mm oberhalb des Gingivarandes gemessen. Der 
ermittelte Wert wurde dann zu einem linearen Mittelwert umberechnet. Die Dicke des bukka-
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len Knochens wurde auf  digitalen volumentomographischen (DVT) Aufnahmen gemessen. 
Auf  T12 wurde eine durchschnittliche Veränderung des Niveaus der bukkalen Gingiva von 
0,20±0,70 mm in der Testgruppe und von -0,51±1,15 mm in der Kontrollgruppe gemessen 
(p=0,01). Die durchschnittliche Veränderung im bukkalen Gingivavolumen war -0,68±0,59 
mm in der Testgruppe und -0,49±0,55 mm in der Kontrollgruppe (p=0,25). Die Veränderung 
in der Dicke des bukkalen Knochens war im Durchschnitt -0,81±0,66 mm in der Testgruppe 
und -0,47±0,55 mm in der Kontrollgruppe (p=0,05). Die Ergebnisse der Subanalyse zeigen, 
dass ein Bindegewebstransplantat in direkt eingesetzten Zahnimplantaten eine Rezession der 
bukkalen Gingiva reduzieren kann, jedoch nicht zu einer Zunahme des Gingivavolumens 
beiträgt. Des Weiteren führt es zu einem Verlust der bukkalen Knochendicke über dem 
Zahnimplantat. 

In Kapitel 5 werden zwei Patientenfälle beschrieben, wobei ein nicht erhaltungswürdiger 
Milcheckzahn und der noch impaktierte bleibende Eckzahn mittels eines Zahnimplantats 
ersetzt wurden. Der Milcheckzahn und der impaktierte bleibende Eckzahn wurden entfernt, 
wonach im selben Eingriff  direkt ein Zahnimplantat eingesetzt wurde, das noch am gleichen 
Tag eine provisorische Implantatkrone erhielt. Die Zahnimplantate konnten nach Entfernung 
des Milcheckzahnes und des bleibenden Eckzahnes mit primärer Stabilität eingesetzt werden. 
Die frei liegenden Oberflächen des Zahnimplantats wurden mit einer 1:1 Mischung von auto-
logem Knochen und einem Knochenersatzmaterial (Bio Oss®) abgedeckt. Bei der Kontrolle 
nach einem Jahr war die Kondition der peri-implantären Gewebe gut und zeigten ein ästhe-
tisch schönes Ergebnis. Unter der Bedingung, dass genügend Knochen nach Entfernung des 
impaktierten Eckzahnes für eine primäre Stabilität des Zahnimplantats erhalten bleibt, ist die 
beschriebene Kombinationsbehandlung eine gute Behandlungsmöglichkeit. 

In Kapitel 6 werden die Ergebnisse einer randomisierten klinischen Studie nach dem 
Effekt eines Weichgewebstransplantats, das bei der Implantateinsetzung angebracht wurde, 
besprochen. Bei 60 Patienten wurde ein einzelnes Zahnimplantat in einer vor der Implantat-
einsetzung aufgebauten Extraktionsalveole eingesetzt. Die Extraktionsalveole musste wegen 
eines groβen (>5 mm) vertikalen Defektes der bukkalen Knochenlamelle nach Entfernung 
des nicht erhaltungswürdigen Zahnes mit autologem Knochen und einem Knochenersatz-
material (Bio Oss®) augmentiert werden. Anschlieβend wurde die Extraktionsalveole mit 
einem Mukosatransplantat, entnommen vom Tubergebiet, verschlossen. Bei der Implantat-
einsetzung wurde auf  willkürliche Weise kein Weichgewebstransplantat (n=20, NG Gruppe), 
ein Bindegewebstransplantat (n=20, CTG Gruppe) oder ein xenogenes Transplantat (n=20, 
XCM Gruppe) angebracht. Veränderungen im Niveau der bukkalen Gingiva wurden ein 
(T1) und zwölf  Monate (T12) nach Einsetzung der definitiven Implantatkrone auf  standardi-
sierten Bildern bestimmt und mit der Anfangssituation (Tpre) verglichen. Zusätzlich wurden 
die Ästhetik, Veränderungen im peri-implantären Knochenniveau, klinische peri-implantäre 
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Parameter und die Patientenzufriedenheit bestimmt. Die durchschnittliche Veränderung im 
Niveau der bukkalen Gingiva waren -0,48±1,5 mm für die NG Gruppe, -0,04±1,1 mm für 
die CTG Gruppe und -0,17±1,3 mm für die XCM Gruppe (p=0,56). Auch für die anderen 
Variablen wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen festgestellt. Die 
Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass das Anbringen eines Weichgewebstransplantats bei der 
Implantateinsetzung in vorab augmentierten Extraktionsalveolen zu keinem besseren ästheti-
schen Resultat führen als ohne Transplantat. Das Anbringen eines Weichgewebstransplantats 
für die Verbesserung der Gesundheit der peri-implantären Gewebe und des ästhetischen 
Ergebnisses sollte deshalb nicht als eine Standardprozedur angesehen werden. 

Kapitel 7 beschreibt die Ergebnisse einer Kohortenstudie über das Ergebnis der Einzel-
zahnversorgung mit Zahnimplantaten in vorab augmentierten verglichen mit nicht vorab 
augmentierten Extraktionsalveolen in Bezug auf  die Veränderung des Niveaus der bukka-
len Gingiva, der Ästhetik, der Veränderung des peri-implantären Knochenniveaus und der 
Patientenzufriedenheit. In dieser Kohortenstudie war bei allen Patienten, bei denen noch 
ein nicht erhaltungswürdiger Zahn entfernt werden musste, ein groβer Defekt der bukkalen 
Knochenlamelle der Extraktionsalveole festgestellt worden. Deshalb wurde die Extraktions-
alveole mit einer 1:1 Mischung von autologem Knochen und einem Knochenersatzmaterial 
(Bio Oss®) aufgebaut und mit einem Mukosatransplantat vom Tuberbereich verschlossen. 
Vier Monate später wurde das Zahnimplantat in der vorab aufgebauten Extraktionsalveole 
eingesetzt (n=20, Testgruppe). Die Ergebnisse dieser Patientengruppe wurden verglichen 
mit Patienten bei denen bereits ein Zahn fehlte. Bei diesen Patienten wurde ein einzelnes 
Zahnimplantat in einer nicht vorab aufgebauten Extraktionsalveole eingesetzt und wurde 
die Implantateinsetzung mit dem Anbringen eines Bindegewebstransplantats kombiniert 
(n=20, Kontrollgruppe). Die Veränderungen im Niveau der bukkalen Gingiva wurden ein 
(T1) und zwölf  Monate (T12) nach dem Einsetzen der definitiven Implantatkrone auf  stan-
dardisierten Bildern bestimmt. Zu den gleichen Zeitpunkten wurde auch die Veränderung im 
peri-implantären Knochenniveau auf  standardisierten Röntgenbildern bestimmt. Die Ästhetik 
laut Pink Esthetic Score-White Esthetic Score wurde auf  T12 bestimmt. Die Patientenzufrie-
denheit wurde vor der Behandlung (Tpre) und auf  T1 und T12 gemessen. Die Veränderung im 
Niveau der bukkalen Gingiva zwischen T1 und T12 war durchschnittlich -0,15±0,23 mm in der 
Testgruppe und 0,07±0,29 mm in der Kontrollgruppe (p=0,01). Bei den anderen Variablen 
wurden keine signifikanten Veränderungen zwischen den Gruppen festgestellt. Aus dieser 
Studie kommt hervor, dass die Einzelzahnversorgung mittels eines Zahnimplantats in einer 
vorab augmentierten und einer nicht vorab augmentierten Extraktionsalveole zu klinisch nicht 
relevanten Veränderungen im Niveau der bukkalen Gingiva führt. Auβerdem konnten keine 
Unterschiede im peri-implantären Knochenniveau, der Ästhetik und der Patientenzufrieden-
heit zwischen den Gruppen gefunden werden. 
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Die abschlieβende allgemeine Diskussion und die Schlussfolgerungen der Studien in dieser 
Dissertation werden in Kapitel 8 beschrieben. Es kann festgestellt werden, dass die Ein-
zelzahnversorgung im ästhetischen Bereich des Oberkiefers mit direkt eingesetzten und 
restaurierten Zahnimplantaten wie auch mit einer konventionellen Implantatbehandlung zu 
einer guten Kondition der peri-implantären Gewebe, zu einer guten Überlebung des Implan-
tats, einer guten Ästhetik und einer guten Patientenzufriedenheit führt. Das Anbringen eines 
Weichgewebstransplantats hatte nahezu keinen Effekt auf  diese Resultate. 
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Dankwoord

Onderzoek doen is in de tandheelkunde niet iets vanzelfsprekends en je doet het vooral niet 
alleen! Het feit dat ik onderzoek ben gaan doen berust naast nieuwsgierigheid vooral ook op 
een samenloop van toevallige ontmoetingen. Op zoek naar een scriptieonderwerp raakte ik 
toevallig in de wereld van de implantologie verzeild. Aansluitend aan het schrijven van mijn 
scriptie was het doen van promotieonderzoek geen vanzelfsprekende vervolgstap, maar dit 
werd verholpen door een toevallige ontmoeting met Prof. dr. Gerry Raghoebar in de lift. 
Uiteindelijk ben ik blij dat deze toevalligheden tot een fantastische ervaring hebben geleid.
Nu dit proefschrift is voltooid, wordt het tijd iedereen die aan het onderzoek en/of  het 
voltooien van dit proefschrift in welke vorm dan ook heeft bijgedragen te bedanken! 
Allereerst wil ik alle patiënten voor hun participatie aan dit onderzoek bedanken. Zonder hun 
tijd, bereidwilligheid en interesse was dit proefschrift niet geworden tot wat het nu is. 

Prof. dr. G.M. Raghoebar, hooggeleerde eerste promotor, beste Gerry. Nadat ik je toevallig 
in de lift was tegengekomen en je me een promotieplek had aangeboden, heeft vooral jouw 
aanstekelijke enthousiasme voor de klinische wetenschap ertoe geleid dat ik dit avontuur 
ben aangegaan en er ontzettend veel plezier aan heb gehad! Gelukkig was het niet nodig 
mij letterlijk ‘door het onderzoek te slepen’, maar nu begrijp ik wat je hier toentertijd mee 
bedoelde. Het was ontzettend geruststellend te weten dat jouw deur altijd open stond en 
je overal een praktische oplossing voor had. Daarnaast hield je altijd een oogje in het zeil 
en kwam je regelmatig even langs om te vragen of  nog alles in orde was (de manier van 
‘sloffen’ zorgde er altijd voor dat ik je al van verre hoorde aankomen ;-)). Ook waardeerde ik 
je zorgzaamheid op het persoonlijke vlak. Jij wist als geen ander aan te voelen als er andere 
zorgen waren en je had altijd een luisterend oor voor alle niet-onderzoeksgerelateerde zaken. 
Gerry, hartelijk dank voor alle goede zorgen, ondersteuning en begeleiding! 

Prof. dr. H.J.A. Meijer, hooggeleerde tweede promotor, beste Henny. Jij straalt altijd een 
onverstoorbare rust uit en wist mij altijd op opmerkelijke wijze gerust te stellen door voor 
elk probleem een oplossing aan te dragen. Ik kon altijd even bij je binnen wandelen, maar je 
was ook ten allen tijde bereid om tijd vrij te maken om even samen te gaan zitten. Bedankt 
voor de fijne samenwerking en het prettige informele contact met elkaar! 
Daarnaast ook hartelijk dank voor de hulp en ondersteuning bij de metingen van de CBCT’s 
in Mechelen. Door jou culinaire kennis wisten we precies waar we voor lekker eten moesten 
zijn. Maar jou neusje voor lekker eten heeft ook in andere Europese steden voor gezellige 
etentjes met de ‘twee dames’ geleid. Henny, hartelijk dank voor alles! 

Prof. dr. A. Vissink, hooggeleerde derde promotor, beste Arjan. Jij wist altijd elk manuscript 
op een uitzonderlijke en bewonderingswaardige manier van commentaar en suggesties te 
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voorzien, waardoor altijd het maximaal haalbare uit een studie gehaald kon worden. Door 
jouw snelle reactie, zelfs midden in de nacht en tijdens vakanties, was het moment van 
opluchting dat een manuscript weer even ergens anders lag maar van korte duur, maar zorgde 
dit er wel voor dat een manuscript snel afgerond kon worden. Ik ben je dankbaar voor jouw 
constante en onuitputtelijke inzet en ondersteuning. Arjan, hartelijk dank voor alles! 

Prof. dr. F. Abbas, prof. dr. G.A. van der Weijden en prof. dr. F.R. Rozema, hooggeleerde 
leden van de beoordelingscommissie. Dank voor uw bereidheid om zitting te nemen in de 
beoordelingscommissie en voor de tijd die u hebt genomen om dit proefschrift te beoordelen. 

Prof. dr. G.A. van der Weijden, beste Fridus. Hartelijk dank voor de mogelijkheid die je me 
hebt geboden om mijn proefschrift aan jou studieclub te mogen presenteren. Het was een 
leerzame avond! 

Prof. dr. F.K.L. Spijkervet, geachte professor. Graag wil ik u bedanken voor de gelegenheid 
om mijn promotieonderzoek op de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 
van het Universitair Medisch Centrum Groningen te mogen afronden. Daarnast ben ik u 
dankbaar voor de mogelijkheid mijn onderzoek naar de 5-jaarsresultaten aan de afdeling te 
mogen voortzetten. De fijne werksfeer op de afdeling heeft zeer bijgedragen aan het plezier 
om onderzoek te doen.

Mw. J.M. Baldi-Ekelhoff, dhr. R. de Graaf, dr. B. van Minnen, dr. H. Reintsema en dhr. 
R.M. Rolvink. Beste overige leden van het dagelijkse bestuur, hartelijk dank voor de fijne 
samenwerking en de mogelijkheid om zowel mijn promotieonderzoek te kunnen uitvoeren en 
afronden als het onderzoek te mogen vervolgen voor het verzamelen van de 5-jaarsresultaten. 

Prof. dr. L.G.M. de Bont, geachte professor. Hartelijk dank voor de mogelijkheid die 
u mij heeft geboden mijn promotieonderzoek aan de afdeling Mondziekten, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie te starten.

Dr. C. Stellingsma, beste Kees. Heel hartelijk dank voor jou participatie in dit onderzoek. 
Dankzij jouw passie voor het vak kon ik er altijd op rekenen dat de onderzoekspatiënten 
in goede handen waren. Ook wil ik je hartelijk bedanken voor alle gezelligheid tijdens de 
congressen en voor het feit dat je er altijd voor zorgde dat er voldoende wijn op tafel stond. 

Mw. E. Wartena, lieve Esther. Ontzettend bedankt voor jouw onuitputtelijke inzet en 
ondersteuning bij alle zaken met betrekking tot dit promotieonderzoek! Zonder jou was 
dit onderzoek niet alleen veel minder leuk geweest, maar was het gewoonweg onmogelijk 
geweest om het uit te voeren. Jij zorgde er altijd voor dat alles klaar stond en voorbereid 
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was, ook al was je er zelf  misschien niet. Ook wist ik door je levendige omschrijving altijd 
welke patiënt zou komen. Daarnaast wil ik je ook heel hartelijk bedanken voor alle gezellige 
momenten en gesprekken (we gaan gauw weer eens uit eten!). 
Ik kijk ernaar uit om de komende vijf  jaar onze fijne samenwerking voort te zetten!

Dr. L. den Hartog, beste Laurens. Dankzij het feit dat ik jou toevallig tegenkwam en je mij 
een scriptieonderwerp aanbood, ben ik in de wereld van de implantologie en de wetenschap 
verzeild geraakt. Heel hartelijk bedankt voor alle hulp bij wetenschappelijke vraagstukken en 
het meedenken over het onderzoek! Dankzij jouw ondersteuning werd mijn eerste publicatie 
een feit! Daarnaast wil ik je ook hartelijk bedanken voor alle gezellige momenten tijdens 
congressen.  

Mw. M.A. Bezema, mw. H.H. Kooistra-Veenkamp, mw. T.A.P. Schens-Mooi, mw. I.J. 
Valkema, mw. T. Alberts, beste Ans, Ria, Tally, Ingrid en Tanja. Wat was de implantologie op 
de afdeling toch zonder jullie?! Bedankt voor jullie inzet en ondersteuning bij het behandelen 
van alle onderzoekspatiënten. Het is absoluut niet vanzelfsprekend je naast de dagelijkse 
werkzaamheden ook ineens nog met vragenlijsten, lootjes en andere zaken omtrent 
onderzoek bezig te moeten houden. Mijn grote dank hiervoor! En uiteraard ook voor de 
gezellige momenten aan de behandelstoel of  de koffietafel! 
Ria, zodra Gerry een goed fototoestel heeft aangeschaft, kun jij mijn taken als OK fotograag 
overnemen ;-). 

Mw. M.J. Feddema, mw. L.M.E. Kamstra-Dooper, mw. A. Poppinga, mw. Y. Sanders-Niessen, 
mw. C.S. van der Woude, beste Mariëlle, Liliane, Anne, Yvonne en Charlotte. Hartelijk dank 
voor het vervaaardigen van de talloze röntgenfoto’s en CBCT’s tijdens jullie al zo drukke 
programma. Ik waardeer het zeer dat altijd alles mogelijk was. Zonder jullie inzet en hulp bij 
het zoeken van alle CBCT’s voor het doen van de metingen in Mechelen was dat onderzeok 
lang niet zo vlekkeloos verlopen.

Dhr. A.K. Wietsma en dhr. A. Beekes, beste Anne en Ashwin. Hartelijk dank voor alle hulp 
en ondersteuning omtrent tandtechnische vraagstukken. 

Dhr. M. van der Veen en dhr. W. van de Ven, beste Menno en Wim. Veel dank voor jullie 
inzet en die van alle medewerkers van het Gronings Tandtechnisch Laboratorium bij alle 
tandtechnische zaken van het onderzoek. Fantastisch dat jullie altijd meedachten en dat altijd 
alles mogelijk gemaakt kon worden. Door jullie passie voor het vak hebben jullie voor elke 
patiënt een prachtig juweeltje op het implantaat kunnen vervaardigen. Hartelijk  dank voor 
de goede samenwerking!
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Mw. N.E. Geurts-Jaeger, mw. L. Kempers, mw. A. de Vries, mw. S. Wiersema en dhr. 
H.B. de Jonge, beste Nienke, Lisa, Angelika, Fieke en Harry. Bedankt voor jullie hulp en 
ondersteuning bij alle secretariële, technische en facilitaire ondersteuning. 
In het bijzonder, heel hartelijk dank aan Lisa en Nienke voor het feit dat jullie deur altijd 
open stond, ook al was het alleen maar om weer even bij te kletsen. Lisa, zonder jouw 
ondersteuning was onderzoek doen een stuk lastiger (al was het maar om het leed van een 
onderzoeker door jouw luisterend oor te verzachten!). 

B. Gareb MSc, S.J. van der Geer MSc, M.H.J. Hollander MSc, C.M. Meijndert MSc, P. Onclin 
MSc, R. Rozema MSc, D.E. Wortmann, MSc (leden van het kennishok), beste Barzi, Joyce, 
Marijke, Caroliene, Pieter, Romke en Dagmar. Wat fijn om jullie als kamergenoten te hebben! 
Heel erg bedankt voor alle goede gesprekken en jullie belangstelling voor mijn onderzoek. 
Het is elke keer weer fijn om lief  en leed van het doen van onderzoek en bijkomende zaken 
met elkaar te kunnen delen, ook tijdens een onderzoekersdiner. Laten we dat gauw weer eens 
doen! 

C.M. Meijndert MSc, lieve Caroliene. Wat fijn dat jij de opvolgster van de Enkeltandsvervanging 
bent geworden! Sinds jij je onderzoek hebt opgestart zijn we naast collega’s ook vriendinnen 
geworden. Heel erg bedankt voor alle goede gesprekken tijdens de vele koffie- of  
lunchmomenten of  onder het genot van een lekker wijntje. Ik hoop dat er nog vele momenten 
zullen volgen op weg naar jouw promotie! 

W.G. van Nimwegen MSc, beste Wouter. Hartelijk dank voor de prettige samenwerking aan 
ons gezamenlijk onderzoek en de gezellige trip naar Zürich! Jij hebt me doen inzien dat het 
nog niet zo eenvoudig is een goede alginaatafdruk te nemen. Veel succes met het afronden 
van jouw promotieonderzoek.

C.R.G. van den Breemer MSc, M.A.P. Filius MSc, lieve Carline en Marieke. Met z’n vieren 
uit hetzelfde afstudeerjaar onderzoek gaan doen is al heel bijzonder. Nog bijzonderder is 
dat we ons onderzoek ook allemaal kort na elkaar afronden. Ontzettend fijn om samen met 
jullie de wetenschappelijke wereld te hebben mogen ontdekken en frustraties te delen. De 
lichtpuntjes waren het vieren van de publicaties onder het genot van taart en bubbels!
Lieve Marieke, wat ontzettend fijn om de keuzestress, frustraties en andere zaken richting de 
eindstreep te hebben kunnen delen.
Lieve Carline, heel veel succes met de laatste loodjes op weg naar jouw promotie!

Dr. M. Campmans-Kuijpers, beste Marjo. Ondanks het feit dat je niet op onze afdeling 
werkt, heb je je ‘plekje’ op onze kamer helemaal gevonden. Heel erg bedankt voor alle hulp 
met statistische vraagstellingen en de belangstelling voor mijn onderzoek. Ook al was je nog 
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zo druk met je eigen onderzoek bezig, wilde je altijd wel even tijd vrij maken om te helpen 
of  om mee te kijken. Je hebt me toch menig keer voor mijn gevoel ‘uit de brand geholpen’, 
waarvoor heel veel dank! Daarnaast was het ook regelmatig gewoon gezellig om weer eens bij 
te praten. Ook kon ik altijd met alle frustraties van het onderzoek of  het werk bij je terecht 
en had je meestal een goede raad paraat. Dank! 

Dr. F.L. Guljé, D.F.M. Hentenaar MSc, dr. C. Jensen, drs. C.W. Pol, dr. E. Santing, dr. K.W. 
Slagter, dr. J.W.A. Slot, dr. G. Telleman, dr. Y.C.M. de Waal, beste Felix, Diederik, Charlotte, 
Christiaan, Eric, Kirsten, Wim, Gerdien en Yvonne. Hartelijk dank voor jullie belangstelling 
in mijn onderzoek en het goede gezelschap tijdens de EAO-congressen! 

Alle mede-onderzoekers en AIO’s van de afdeling Mondziekten-, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie. Hartelijk dank voor jullie belangstelling en leuke gesprekken rond 
diverse koffieautomaten en lunchtafels. 

Alle stafleden en overige medewerkers van de afdeling Mondziekten-, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie wil ik hartelijk danken voor het interesse in mijn onderzoek en de 
prettige samenwerking. 

Alle medewerkers van Tandartsenpraktijk Loppersum. Hartelijk dank voor de gezellige tijd 
tijdens mijn studie tandheelkunde als tandartsassistente en tijdens mijn waarnemingsperiode 
als tandarts! Ook al was ik maar zelden aanwezig voelde ik me altijd als lid van het team. Jullie 
zijn een fantastisch team en het was altijd een feest om met jullie te mogen werken! 
 
Ir. drs. J.A.J. Hoft, beste Ab en Hildeke. Ontzettend bedankt voor de mogelijkheid om tijdens 
mijn studie praktijkerkvaring te mogen opdoen! Ondanks het feit dat ik er maar af  en toe 
was, hebben jullie er altijd voor gezorgd dat ik me als volwaardig teamlid heb gevoeld en 
hebben jullie altijd belangstelling voor mijn onderzoek gehad. Hartelijk dank! 

Herr T. Maur, lieber Thomas. Vielen lieben Dank für alle deine Sorgen und deinen Einsatz 
für jeden einzelnen Patienten, um eine Arbeit zu einem best möglichen Ergebnis zu bringen. 
Es ist sehr schön zu wissen, dass nach einem WhatsApp-Telefonat die Arbeit bei dir in den 
besten Händen ist und du dich kümmern wirst. Das gab mir immer die Möglichkeit mich 
voll und ganz auf  meine Studie zu konzentrieren. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit!  

Herr K.-G. Windels und Frau A. Windels, lieber Kalli und liebe Angie. Vielen lieben Dank 
für Eure jahrelange Freundschaft und die schönen (viel zu seltenen) Treffen! 
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Alle Mitarbeiter der Zahnarztpraxis Zuiderveld. Seit nun mehr fünf  Jahren arbeite ich mit 
viel Freude mit Euch zusammen. Auch wenn es nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist 
;-), überwiegt doch immer der Spaβ, den man mit Euch haben kann! Ich danke Euch für 
Euer Interesse und Euer offenes Ohr, wenn ich mal wieder über den Stress wegen meiner 
Studie geklagt habe. Vielen lieben Dank an alle! 

Mw. A. Volmer, lieve Anneloes. Wat fijn dat ik één keer in de twee weken mijn hersenen 
tijdens een zangles even ergens anders op kan focussen. Ik vind het ontzettend fijn 
en bewonderingswaardig dat je naast je les ook altijd een luisterend oor biedt. De vele 
(relativerende) gesprekken hebben menig keer weer eens orde op zaken kunnen stellen. Heel 
veel dank daarvoor! 

Lieve bestuursgenootjes, lieve Mariëlle, Shanna, Minke, Frederieke, Sophie en Emma. Het 
was fantastisch om met jullie het bestuur van het Groninger Studenten Muziek Gezelschap 
Bragi te mogen vormen. Ook al wonen we verdeeld door Nederland en zien we elkaar veel te 
zelden, blijft de passie voor muziek ons verbinden. Hopelijk zien we elkaar gauw weer eens! 

Dear Victoria, I’m so grateful to have met you during our time in Seattle and it’s so special 
to have seen you again in Alaska! I hope we will stay in touch and will see each other again 
soon. Love you!

Dear Jackie, it’s great to have such a good friend in Seattle! I hope we will stay in touch and 
see each other again somewhere.

Dear Frank, Laurie, Hannah and Lily Roberts, thanks to you all Carina, Nathan and I had the 
best time in Seattle we could have wished for! You are the best! 

Mw. J. Haisma, lieve Joyce. Wat fijn om jou als buurvrouw te hebben. Bedankt voor de 
gezellige thee- en wijnavondjes, op dat er nog vele mogen volgen. Succes met jouw 
promotieonderzoek! 

J.R. Vastenburg MSc, lieve Jenneke. Wat zijn wij beide toch twee druk bezette dames, 
waardoor we elkaar veel te zelden zien en spreken. Daar moeten we gauw verandering in 
brengen. Fijn je als vriendin te hebben! 

Mw. I. Bouman, lieve Iris. Een weekje BEA in de Bourgogne was voldoende om het gevoel 
te hebben elkaar al jaren te kennen. Wat is het heerlijk om de passie voor het zingen met een 
lieve vriendin te kunnen delen! Ik hoop dat er nog vele jaren vriendschap zullen volgen! Ik 
heb nu al zin in onze trip naar Berlijn en om weer van het Bourgondische leven te genieten! 
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Mw. S.P. van der Vis, lieve Sarah. We kennen elkaar sinds de introductie van de studie 
tandheelkunde. Ondanks het feit dat onze wegen zich tijdens de studie enigszins gescheiden 
hebben, hebben we onze vriendschap altijd gehouden. Heel erg bedankt voor alle gezelligheid 
tijdens de vele etentjes! 

Mw. L. Kuipers, lieve Liesbeth. Ook al wonen we in de zelfde stad, toch was een reis naar 
Cuba nodig om elkaar te leren kennen. Wat ontzettend fijn om jou als vriendin aan deze reis 
overgehouden te hebben! Heel erg bedankt voor alle gezellige etentjes en goede gesprekken! 
Ik hoop dat nog vele zullen volgen! 

Frau B. Eilers, meine liebe Britta. Auch wenn wir viel beschäftigten Damen uns die vergangenen 
Jahre nicht allzu oft gesehen haben, hat es sich doch immer wieder angefühlt als wäre es 
gestern gewesen, wenn wir endlich mal wieder ein Treffen in unsere vollen Terminkalender 
einplanen konnten. Vielen lieben Dank für die vielen Gespräche, dein offenes Ohr und dass 
es dich gibt! Habe dich lieb!!

A. van Poppel MSc, lieve Annalous. Wat fijn om jou als vriendin te hebben! Tijdens de vele 
gezellige avonden toen je nog in Groningen studeerde hebben we veel met elkaar kunnen 
delen en had je altijd een luisterend oor. Sinds je in Utrecht bent gaan wonen zijn deze 
momenten helaas iets zeldzamer geworden, maar voelt het nog steeds vertrouwd als we 
elkaar weer zien. Ik hoop dat we elkaar straks weer wat vaker kunnen komen opzoeken! 

M.P. Benneheij MSc, lieve Margot. We zaten naast elkaar op de prekliniek en hebben sindsdien 
vele gezellige momenten en logeerpartijtjes in Groningen en Rotterdam beleefd. Ook al zien 
we elkaar nu minder vaak, is het toch altijd weer fijn en vertrouwd elkaar weer te zien en 
te spreken. Nadat je voor de promoties van Carina en mij helemaal naar Groningen bent 
afgereisd, zullen de eerst volgende logeerpartijtjes in Rotterdam zijn ;-). Fijn je als vriendin 
te hebben!  

X. Geelen MSc, beste Xander. Wat is het fijn om jou als collega en vriend te hebben! Jij hebt 
de laatste tijd nog het vaakst te horen gekregen hoe druk ik het heb. Toch heb je tijdens 
de vele telefoongesprekken en koffiemomenten altijd een luisterend oor voor me zodat ik 
even alle frustraties kwijt kan. Je bent een ster erin om alles goed te relativeren! Ik vind het 
bewonderingswaardig dat je de praktijk van je vader hebt overgenomen en hoe je het tot je 
eigen praktijk hebt gemaakt! 
C. Bolhuis MSc, lieve Cathy. Bedankt voor alle gezellige momenten! 

C. Pauw MSc, lieve Corine. Bedankt voor de waardevolle vriendschap! Het is zo mooi om 
de geboortes van Myrthe en Elin te hebben mogen meemaken en regelmatig met foto’s 
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en filmpjes op de hoogte te worden gehouden. Nu we verder van elkaar vandaan wonen 
zien we elkaar weliswaar wat minder vaak, maar zijn de momenten waarop we elkaar zien 
des te waardevoller. Heel erg bedankt voor alle gezelligheid tijdens congresbezoeken, 
saunabezoeken of  gewoon in Groningen, Zwolle of  Hardenberg! 

A.-G. Westhoff  MSc, lieve Ann. De vriendschap met jou is mij zeer dierbaar. Met jou kan ik 
als geen ander de passie voor ons vak delen. We kunnen urenlang over onze tandheelkundige 
ervaringen kletsen, maar vooral ook lachen. Het is toch altijd weer bizar wat wij meemaken! 
Maar wat is het toch altijd weer super gezellig met jou! Heel erg bedankt voor alle waardevolle 
momenten van afleiding! 

Dr. G.C. Boven, lieve Carina. Wat ben ik nog steeds blij dat ik jou direct heb gebeld toen ik 
een promotieplek had aangeboden gekregen en ik je terloops over een tweede promotieplek 
heb verteld. Zo ging het balletje rollen en voordat we het wisten waren we beide promovenda 
bij het gouden implantologie promotoren trio (of  te wel jut en jul of  de tweeling ;-); in ieder 
geval dachten onze promotores altijd dat we wisten waar de ander uithing...)! Tijdens onze 
reis naar Amerika hebben we niet alleen een fantastische tijd in ons campertje en in Seattle 
gehad, maar hebben we elkaar ook door en door leren kennen. Ik ben heel blij dat ik deze 
tijd samen met jou heb mogen beleven en zoveel dingen met jou heb kunnen delen. De vele 
lunch- en koffiemomenten, gezellige avondjes en de vele congresbezoeken gecombineerd 
met citytrip waren altijd een welkome afleiding van de onderzoeks-/werkdrukte. Ook nog 
heel erg bedankt voor het meten van de talloze CBCT’s. Samen met jou was het een feestje 
in dat hok! Ik hoop dat we nog vele belevenissen met elkaar zullen maken! Ik ben dankbaar 
voor de vriendschap die we met elkaar hebben en vind het ontzettend bijzonder dat we 
elkaars paranimf  zijn!  

Lieve Lukie, Dick, Gerjette, Aniek en Wilmar. Heel erg bedankt voor jullie belangstelling 
en gewoon voor het feit dat jullie er zijn. Ik ben blij dat we weer meer contact met elkaar 
hebben! 

Lieve Opa en Oma, hartelijk dank voor jullie warme belangstelling en voor het feit dat jullie 
er altijd zijn! 

Lieve Jan, hartelijk dank voor je belangstelling voor mijn onderzoek en het feit dat je er bent.  

Lieve Mieke en Sjoerd, heel hartelijk bedankt voor jullie belangstelling, steun en hulp tijdens 
alle druktemomenten. Ik mocht altijd aanschuiven en kon altijd bij jullie terecht. Fijn dat jullie 
er altijd voor me zijn! Ik hoop dat we elkaar na het afsluiten van deze drukke periode weer 
eens wat vaker gaan zien.
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Lieve Mama en Papa, heel hartelijk bedankt dat jullie altijd voor me klaar staan en ik altijd bij 
jullie terecht kan! Zonder jullie steun was ik nooit aan dit avontuur begonnen en was mij dit 
allemaal niet gelukt. Mama, jij zorgde er altijd voor dat ik een bakje avondeten mee naar huis 
kon nemen, maar ook dat zoveel andere dingen geregeld werden. Papa, wij delen de liefde 
en passie voor ons prachtige vak en kunnen, tot frustratie van iedereen om ons heen, soms 
veel te lang over alle praktijkzaken praten. Het is fantastisch om samen met jou en mama de 
praktijk te hebben! Het is zo fijn te weten dat jullie mij altijd de vrijheid zullen geven te doen 
wat ik leuk vind en daarin onvoorwaardelijk zullen ondersteunen. Ik hou van jullie! 

Lief  broertje, lieve Nathan, wat ontzettend fijn dat jij er altijd voor me bent! Ik kan 
altijd met alles bij je terecht en daar ben ik je heel dankbaar voor! Je hebt tijdens de vele 
telefoongesprekken regelmatig alle frustraties en ergernissen over je heen gekregen. Ik hoop 
dat de gesprekken na het afsluiten van deze drukke periode weer iets positiever van aard 
zullen zijn. 
We zijn vier handen op één buik en delen de passie voor het reizen met elkaar. Wat hebben 
we samen al veel van de wereld ontdekt en ik hoop dat we nog vele reizen met elkaar zullen 
maken.
Ik hoop dat jij binnenkort je droom waar kunt maken en je passie voor het vliegen tot je 
beroep zult maken. Bedankt dat je mijn paranimf  wilt zijn! Ik hou van je!
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