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Samenvatting
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De tandheelkundige implantologie heeft zich de laatste jaren snel ontwikkeld. Al sinds de 

introductie in de tandheelkunde, worden implantaten met succes geplaatst voor verankering 

van overkappingsprotheses en vaste brugconstructies in de edentate onderkaak en bovenkaak. 

De laatste jaren worden implantaten ook steeds vaker geplaatst ter vervanging van één of meer 

ontbrekende	elementen	in	het	front	en/	of	in	de	zijdelingse	delen	van	de	onder-	en	bovenkaak.	

Hoewel er een grote verscheidenheid bestaat aan de toepassing van implantaten binnen de 

restauratieve tandheelkunde, hebben alle behandelingen met implantaten uiteindelijk één 

gezamenlijk doel: het herstel en behoud van functie en esthetiek. 

Onafhankelijk	van	het	doel	waarvoor	de	implantaten	zijn	toegepast,	zullen	implantaten	altijd	enig	

effect	uitoefenen	op	de	omliggende	intra-orale	omgeving.	In	partieel	dentate	patiënten	kunnen	

implantaten zowel een effect hebben op de peri-implantaire harde en zachte weefsels als op 

de	harde	en	zachte	weefsels	van	de	buurelementen.	In	edentate	patiënten	kunnen	implantaten	

die zijn geplaatst ten behoeve van verbetering van het houvast van een overkappingsprothese 

tevens	een	 indirect	effect	uitoefenen	op	weefsels	 in	kaakregio’s	die	verder	weg	gelegen	zijn	

van de geplaatste implantaten. Implantaten die geplaatst zijn in het interforaminale gebied 

van de onderkaak kunnen bijvoorbeeld via de overkappingsprothese zowel een indirect effect 

uitoefenen op de zijdelingse delen van de onderkaak als op de bovenkaak. 

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek heeft zich gericht op de effecten van 

tandheelkundige implantaten op de harde en zachte weefsels in zowel edentate als partieel 

dentate	patiënten.	In	het	eerste	deel	van	dit	proefschrift	worden	de	resultaten	van	twee	studies	

beschreven die handelen over de indirecte effecten van tandheelkundige implantaten onder 

een overkappingsprothese in de edentate onderkaak op de resorptie in de zijdelingse delen van 

de onderkaak (hoofdstuk 2)	en	op	het	voorste	deel	van	de	edentate	bovenkaak (hoofdstuk3).	

In hoofdstuk 4 worden de effecten van tandheelkundige implantaten op de peri-implantaire 

harde weefsels beschreven. In het tweede deel van dit proefschrift worden de resultaten van 

een retrospectieve studie (hoofdstuk 5),	 een	 prospectieve	 studie	 (hoofdstuk 6)	 en	 een	 pilot	

studie (hoofdstuk 7)	beschreven	waarin	de	klinische	en	röntgenologische	parameters	van	twee	

naast	elkaar	geplaatste	implantaten	in	de	esthetische	zone	werden	geëvalueerd.	

In hoofdstuk 2 is een prospectieve studie beschreven waarin het effect van de behandeling 

met	 een	 overkappingsprothese	 op	 twee	 of	 vier	 IMZ	 (Dentsply	 Friadent)	 implantaten	 in	 het	
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interforaminale deel van de onderkaak op de kaakresorptie in de zijdelingse delen van de 

onderkaak	werd	geëvalueerd.	Zestig	edentate	patiënten	met	een	kaakhoogte	van	12	tot	18	mm	

namen	deel	aan	de	studie.	Dertig	patiënten	werden	behandeld	met	een	overkappingsprothese	

op	 twee	 implantaten	 (‘two-implant	 group’)	 en	 30	 patiënten	 werden	 behandeld	 met	 een	

overkappingsprothese	op	vier	 implantaten	(‘four-implant	group’).	Kort	voor	en	10	jaar	ná	de	

behandeling	werd	een	orthopantomogram	(OPT)	gemaakt.	Op	deze	OPTs	werd	de	bothoogte	

gemeten in de zijdelingse delen van de onderkaak. Proportionele gebiedsmetingen werden 

gebruikt om bilateraal de veranderingen in de hoogte van de processus alveolaris inferior te 

bepalen die gedurende deze periode van 10 jaar waren opgetreden. Verandering in de bothoogte 

werd	 weergegeven	 als	 een	 verandering	 in	 de	 ‘Posterior	 Mandibular	 Ridge	 Ratio’	 tussen	

beide	meetmomenten.	Uit	analyse	van	de	data	kwam	een	statistisch	significant	verschil	 in	

kaakresorptie tussen de twee behandelmethodes naar voren: gedurende de onderzoeksperiode 

van	10	jaar	was	de	 ‘Posterior	Mandibular	Ridge	Ratio’	afgenomen	met	gemiddeld	10%	in	de	

‘two-implant	group’	en	6%	in	de	‘four-implant	group’	(p<0.05).	Er	werd	geen	verband	gevonden	

tussen de kaakresorptie in de zijdelingse delen van de onderkaak en peri-implantair marginaal 

botverlies. Mogelijke verstorende factoren zoals marginaal botverlies, leeftijd, geslacht, hoogte 

van	de	mandibula	aan	het	begin	van	de	studie	en	het	aantal	jaren	dat	een	patiënt	edentaat	was,	

hadden geen significant effect op de kaakresorptie. Geconcludeerd werd dat gedurende een 

periode	van	tien	jaar	de	kaakresorptie	in	de	zijdelingse	delen	van	de	onderkaak	bij	patiënten	

met	een	overkappingsprothese	op	twee	implantaten	gering	groter	was	dan	bij	patiënten	met	

een overkappingsprothese op vier implantaten. 

In het onderzoek beschreven in hoofdstuk 3 werd naast het indirect effect van implantaten op 

de resorptie van de zijdelingse delen in de onderkaak beschreven in hoofdstuk 2 ook het effect 

van een overkappingsprothese in de edentate onderkaak op de kaakresorptie in het voorste 

deel	van	de	bovenkaak	geëvalueerd.	Het	doel	van	de	 in	dit	hoofdstuk	beschreven	studie	was	

om het effect van een overkappingsprothese op twee of vier implantaten in de onderkaak te 

vergelijken met het effect van een conventionele prothese in de onderkaak op de resorptie in 

de	zijdelingse	delen	van	de	onderkaak	(‘Posterior	Mandibular	Ridge	Ratio’)	en	op	de	resorptie	

van	het	voorste	deel	van	de	edentate	bovenkaak	(‘Anterior	Maxillary	Ridge	Ratio’)	gedurende	

een	periode	van	10	jaar.	 In	totaal	namen	120	patiënten	deel	aan	de	studie.	Dertig	patiënten	
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werden	behandeld	met	een	overkappingsprothese	op	twee	implantaten	(‘two-implant	group’),	

30	 patiënten	 werden	 behandeld	met	 een	 overkappingsprothese	 op	 vier	 implantaten	 (‘four-

implant	group’)	en	60	patiënten	werden	behandeld	met	een	conventionele	volledige	prothese	

(‘conventional	denture	group’).	Alle	patiënten	droegen	een	volledige	 conventionele	prothese	

in	de	bovenkaak.	Op	OPTs,	die	kort	voor	en	10	jaar	ná	de	behandeling	waren	gemaakt,	werden	

proportionele gebiedsmetingen uitgevoerd om zo veranderingen in de hoogte van zowel 

de processus alveolaris inferior als het voorste deel van de processus alveolaris superior 

te bepalen. Gedurende een periode van 10 jaar, vertoonden de resultaten geen statistisch 

significante	verschillen	tussen	de	groepen	met	betrekking	tot	de	‘Posterior	Mandibular	Ridge	

Ratio’	en	de	‘Anterior	Maxillary	Ridge	Ratio’	(p>0.05).	Er	werd	geen	verband	gevonden	tussen	

de resorptie van de zijdelingse delen van de edentate onderkaak en de resorptie van het voorste 

deel van de edentate bovenkaak. De data vertoonden een grote variabiliteit onder de individuele 

patiënten.	Op	 basis	 van	 de	 resultaten	werd	 geconcludeerd	 dat	 er	 geen	 verschil	 kon	worden	

aangetoond	in	resorptie	van	het	voorste	deel	van	de	edentate	bovenkaak	tussen	patiënten	die	

waren	behandeld	met	een	overkappingsprothese	op	implantaten	in	de	onderkaak	en	patiënten	

met een volledige conventionele prothese. Daarnaast bleek ook geen verschil te bestaan in 

de	mate	van	resorptie	van	de	zijdelingse	delen	van	de	onderkaak	tussen	patiënten	die	waren	

behandeld	met	een	overkappingsprothese	op	implantaten	en	patiënten	die	waren	behandeld	

met een volledig conventionele prothese. 

In hoofdstuk 4 wordt een prospectieve studie beschreven waarin gedurende 5 jaar de marginale 

botveranderingen rond implantaten onder een overkappingsprothese in de onderkaak 

werden	 geëvalueerd.	 Speciale	 aandacht	 ging	 daarbij	 uit	 naar	 de	 invloed	 van	 de	 overgang	

van ruw naar glad implantaatoppervlak en de locatie van de microspleet tussen implantaat 

en abutment op het marginale botniveau. Gedurende een periode van vijf jaar werden de 

marginale	 botveranderingen	 in	 120	 patiënten	 (240	 implantaten)	 geëvalueerd	 die	 optreden	

rond	 implantaten	met	 een	 titanium	plasma	spray	 coating	 (TPS)	die	waren	geplaatst	 in	het	

interforaminale	 gebied	 van	 de	 onderkaak.	 Vijftig	 patiënten	werden	 behandeld	met	 twee	 ITI	

implantaten	(Straumann)	met	een	gladde	nek	van	3.8	mm	(‘ITI-group’)	40	patiënten	werden	

behandeld	met	 twee	 IMZ	 implantaten	 (Dentsply	 Friadent)	met	 een	 gladde	 nek	 van	 2.0	mm	

(‘IMZ[2.0]-group’)	 en	 30	 patiënten	 werden	 behandeld	 met	 twee	 IMZ	 implantaten	 (Dentsply	
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Friadent)	met	een	gladde	nek	van	1.3	mm	(‘IMZ[1.3]-group’).	De	ITI	implantaten	werden	middels	

een één-fase techniek geplaatst, waarbij de overgang van glad naar ruw op botniveau gelegen 

was. De IMZ implantaten werden eveneens middels een één-fase techniek geplaatst waarbij de 

microspleet tussen het abutment en het implantaat op gelijke hoogte met het botniveau werd 

gepositioneerd. Het gevolg van deze plaatsing van de IMZ implantaten was dat de overgang 

van	ruw	naar	glad,	respectievelijk,	2.0	mm	en	1.3	mm	onder	het	botniveau	lag	bij	patiënten	van	

de	‘IMZ[2.0]-group’	en	de	‘IMZ[1.3]-group’.	De	marginale	botveranderingen	werden	gemeten	op	

gestandaardiseerde	röntgenfoto’s.	Zes,12,	18,	30,	42,	54	en	66	maanden	na	het	implanteren	

werden	 röntgenologische	 data	 van	 alle	 patiënten	 verzameld.	 Op	 moment	 van	 belasten	 (6	

maanden	na	plaatsen)	bleek	het	 in	alle	groepen	niet	uitzonderlijk	 te	 zijn	dat	het	marginale	

botniveau ter hoogte van de gladde nek en, met betrekking tot de IMZ implantaten, binnen 1 mm 

van de microspleet gelegen was. Na vijf jaar belasten van de implantaten, was het gemiddelde 

marginale	 botverlies	 respectievelijk	 1.1	mm,	1.3	mm	en	1.2	mm	voor	 de	 ITI,	 IMZ[2.0]	 en	 de	

IMZ[1.3]	implantaten.	Op	basis	van	de	resultaten	werd	geconcludeerd	dat	zowel	de	locatie	van	

de overgang van ruw naar glad oppervlak als de locatie van de microspleet tussen abutment 

en implantaat geen doorslaggevende factoren zijn met betrekking tot het marginale botniveau 

rond in de sterk geresorbeerde humane edentate onderkaak geplaatste implantaten.

In	 tegenstelling	 tot	 implantaten	 die	 zijn	 geplaatst	 in	 edentate	 patiënten	 (hoofdstukken	 2,	

3	 en	 4),	 reageren	 in	 partieel	 dentate	 patiënten	 implantaten	 niet	 alleen	met	 de	 omliggende	

peri-implantaire harde en zachte weefsels, maar ook met de harde en zachte weefsels van 

buurelementen	 en/of	 naast	 gelegen	 implantaten.	 Wanneer	 twee	 implantaten	 naast	 elkaar	

worden geplaatst in de esthetische zone, is vooral de regio tussen de twee implantaten 

interessant. Anders dan bij de papil tussen een implantaat en een element, wordt een 

inter-implantaire papil niet ondersteund door een natuurlijk parodontium. Het doel van 

de retrospectieve studie beschreven in hoofdstuk 5 was het evalueren van de klinische en 

röntgenologische parameters en het esthetische resultaat van twee naast elkaar geplaatste 

implantaatgedragen	 kronen	 in	 de	 esthetische	 zone.	 Tien	 patiënten	 die	 volgens	 hetzelfde	

protocol waren behandeld met twee implantaatgedragen kronen in de esthetische zone 

werden	geïncludeerd	 in	 de	 studie.	 Bij	 alle	 patiënten	was	het	 noodzakelijk	 om	voorafgaande	

aan het implanteren de processus alveolaris te corrigeren middels een augmentatie met 
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autoloog	bot.	De	volgende	parameters	werden	geanalyseerd:	implantaatoverleving,	marginaal	

botniveau,	verticale	afstand	tussen	het	contactpunt	en	de	botpiek,	papil	index,	pocketdiepte,	

patiënttevredenheid	en	de	mening	van	de	professional.	Tijdens	een	follow-up	periode	van	3	tot	

9	jaar	was	de	implantaatoverleving	100%.	De	inter-implantaire	botpiek	bleek	significant	meer	

apicaal te zijn gelegen dan de botpiek tussen een implantaat en zijn buurelement. Bovendien 

werd	in	slechts	één	van	de	10	gevallen	een	complete	opvulling	van	de	approximale	ruimte	tussen	

twee implantaten waargenomen, terwijl een papil tussen een implantaat en zijn buurelement 

in	 70%	 van	 de	 gevallen	 aanwezig	 was.	 Daarnaast	 beoordeelden	 patiënten	 het	 esthetische	

resultaat van hun implantaatgedragen kronen en de omliggende mucosa in alle gevallen als 

acceptabel, terwijl de tandheelkundige professional 6 kronen als een acceptabel en 4 kronen 

als	een	onacceptabel	resultaat	beoordeelde.	Uit	deze	studie	kwam	naar	voren	dat	het	moeilijk	

is om een acceptabel esthetisch resultaat volgens de huidige maatstaven van tandheelkundige 

professionals te bereiken met twee implantaatgedragen kronen in de esthetische zone, waarbij 

voorafgaand aan het implanteren de processus alveolaris is opgebouwd met een autoloog 

bottransplantaat.

In een poging om de peri-implantaire harde en zachte weefsels te behouden en op die 

manier implanteren in de esthetische zone meer voorspelbaar te maken, heeft de industrie 

een	 implantaat	 met	 een	 gewelfd	 platform	 ontworpen.	 Met	 zijn	 approximale	 welvingen,	

is het uiteindelijke doel van dit implantaat om de botremodellering rond implantaten te 

minimaliseren. Het doel van de vergelijkende gerandomiseerde klinische studie beschreven in 

hoofdstuk 6	was	de	evaluatie	van	de	klinische	en	röntgenologische	parameters	 in	patiënten	

met twee implantaatgedragen kronen in de esthetische zone, behandeld met twee implantaten 

met	een	gewelfd	platform	(test	groep)	of	met	twee	implantaten	met	een	vlak	platvorm	(controle	

groep).	Veertig	patiënten	werden	at	random	toegewezen	aan	één	van	de	twee	studiegroepen,	

namelijk	 een	 ‘scalloped	 implant	 group’:	 20	 patiënten	 die	 werden	 behandeld	 met	 twee	

implantaten	met	een	gewelfd	platform	(NobelPerfect	Groovy,	Nobel	Biocare)	naast	elkaar	en	

een	‘flat	implant	group’:	20	patiënten	die	werden	behandeld	met	twee	implantaten	met	een	vlak	

platform	 (NobelReplace	 Groovy,	 Nobel	 Biocare)	 naast	 elkaar.	 Klinische	 en	 röntgenologische	

onderzoeken	werden	uitgevoerd	gedurende	een	follow-up	periode	van	één	jaar.	De	‘scalloped	

implant	 group’	 vertoonde	 significant	 meer	 marginaal	 botverlies	 (‘scalloped’;	 2.7±1.4mm,	
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‘flat’;	 0.9±0.8	mm)	 en	meer	 resorptie	 van	 de	 inter-implantaire	 botpiek	 (‘scalloped’;	 1.8±1.4,	

‘flat’;	 1.0±0.9	 mm)	 dan	 de	 ‘flat	 implant	 group’.	 Er	 bestonden	 geen	 significante	 verschillen	

tussen	 de	 groepen	met	 betrekking	 tot	 de	 papil	 index	 en	 de	 patiënttevredenheid.	 Op	 basis	

van de resultaten werd geconcludeerd dat één jaar na het plaatsen van de implantaten meer 

botverlies rond gewelfde implantaten dan rond vlakke implantaten was opgetreden. Bovendien 

kwam uit dit onderzoek naar voren dat het met beide implantaatontwerpen moeilijk is om een 

voorspelbaar	en	harmonieus	esthetisch	eindresultaat	te	creëren,	vooral	met	betrekking	tot	de	

peri-implantaire	mucosa.	Echter,	patiënten	waren	zeer	tevreden	met	het	esthetische	resultaat	

van hun implantaatgedragen kronen, onafhankelijk van het toegepaste implantaatontwerp. 

Als de twee ontbrekende buurelementen een centrale en een laterale bovenincisief zijn, dan 

is het niet ongebruikelijk dat er onvoldoende ruimte aanwezig tussen enerzijds de twee 

implantaten en anderzijds de implantaten en hun buurelementen. Dit ruimteprobleem zou 

mogelijk kunnen worden opgelost met het plaatsen van één enkel implantaat ter plaatse van 

de	centrale	incisief	en	hierop	een	kroon	met	daaraan	vast	een	dummy	ter	vervanging	van	de	

laterale	incisief	te	vervaardigen.	Om	deze	hypothese	te	exploreren	werd	een	vergelijkende	pilot	

studie uitgevoerd (hoofdstuk 7)	waarin	tot	één	jaar	na	de	plaatsing	van	de	definitieve	kroon	

de	condities	van	de	harde	en	zachte	peri-implantaire	weefsels	werden	beoordeeld	in	patiënten	

met	een	ontbrekende	centrale	en	laterale	bovenincisief.	Deze	patiënten	werden	behandeld	met	

een	 implantaatgedragen	 kroon	met	 een	 dummy	 of	met	 twee	 solitaire	 implantaatgedragen	

kronen.	In	de	‘Implant-cantilever	group’	werden	vijf	patiënten	behandeld	met	één	implantaat	

ter	plaatse	van	de	centrale	incisief	(NobelReplace	Groovy	Regular	Platform,	Nobel	Biocare).	In	de	

‘Implant-implant	group’	werden	vijf	patiënten	behandeld	met	twee	implantaten	naast	elkaar:	

op	de	positie	van	de	centrale	incisief	(NobelReplace	Groovy	Regular	Platform,	Nobel	Biocare)	

en	op	de	positie	van	de	laterale	incisief	(NobelReplace	Groovy	Narrow	Platform,	Nobel	Biocare).	

Implantaatoverleving,	pocketdiepte,	papil	index,	marginaal	botniveau	en	patiënttevredenheid	

werden beoordeeld gedurende een follow-up periode van een jaar. De resultaten lieten zien dat er 

geen implantaten verloren waren gegaan. De gemiddelde pocketdiepte was vergelijkbaar tussen 

de	twee	groepen.	Zowel	voor	de	approximale	ruimtes	tussen	de	solitaire	implantaatgedragen	

kronen	als	tussen	de	implantaatgedragen	kroon	en	de	dummy	waren	de	scores	van	de	papilindex	

laag. Daarnaast was het marginaal botverlies minimaal en vergelijkbaar tussen de groepen. De 
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patiënttevredenheid	was	 in	beide	groepen	zeer	hoog.	Binnen	de	beperkingen	van	deze	pilot	

studie	werd	geconcludeerd	dat	de	harde	en	zachte	weefselveranderingen	bij	patiënten	met	een	

ontbrekende centrale en laterale bovenincisief gedurende een jaar van functionele belasting 

vergelijkbaar	zijn	tussen	patiënten	behandeld	met	een	implantaatgedragen	kroon	voorzien	van	

een	dummy	en	patiënten	behandeld	met	twee	solitaire	implantaatgedragen	kronen.

In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 8)	worden	de	resultaten	en	conclusies	van	de	voorgaande	

hoofdstukken met elkaar vergeleken en bediscussieerd. 




