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Summary

In the aesthetic zone, the tendency to place single-tooth dental implants immediately after extraction 

of a failing tooth, preferably combined with immediate provisionalization, is growing. This tendency is 

probably related to evolving society factors, with more demanding patients and a wish for direct result. 

Chapter 1 describes the background of immediate dental implant placement in a fresh extraction socket in 

the aesthetic zone and the shift towards the peri-implant hard and soft tissues instead of implant survival 

as outcome measure. The general aim of the research described in this thesis was to assess the treatment 

outcome of immediate dental implant placement in the aesthetic zone. The treatment outcome included 

outcome measures as changes in the hard and soft tissue peri-implant tissues, implant survival, aesthetic 

evaluation and patient reported outcome with a 1-year follow-up. 

A systematic review was performed to systematically assess the clinical outcome of immediately placed 

implants in the aesthetic zone (Chapter 2) after one year. Based on 43 studies reporting on immediate 

placement of single tooth implants in the aesthetic zone, a pooled analysis was done. Survival of 

immediately placed implants was excellent, being 97% after at least one year follow-up. A mean Marginal 

Bone Level (MBL) of 0.81±0.48 mm loss was reported for the peri-implant hard tissues. For the peri-implant 

soft tissues, a loss of Interproximal Mucosa Level (IML) 0.38±0.23 mm and a loss of Midfacial Mucosa Level 

(MML) of 0.54±0.39 mm were reported. Overall, immediate placement with immediate provisionalization of 

dental implants in the aesthetic zone results in excellent short-term treatment outcome in terms of implant 

survival and minimal change of peri-implant hard and soft tissue dimensions.

A randomized clinical trial is described in Chapter 3 assessing the outcome of single-tooth implants in the 

aesthetic zone in bony defects of <5 mm. In this study 40 patients with a failing tooth in the aesthetic zone 

were randomly assigned for immediate placement with immediate provisionalization (n=20) or immediate 

implant placement with delayed provisionalization (n=20). Follow-up was at 1 month and after 1 year after 

placement of the definitive crown. The primary outcome measure was MBL change. Apart from MBL, survival, 

soft tissue peri-implant parameters, aesthetic indexes and patient satisfaction were assessed. A MBL change 

after one year of 0.75±0.69 mm mesially and 0.68±0.65 mm distally for the immediate group and 0.70±0.64 

mm and 0.68±0.64 mm for the delayed group were found. Both study groups had a 100% survival rate. 

Recession of the peri-implant tissues for the immediate group were clinically acceptable after one year (IML 

of 1.00±0.58 mm and MML 0.95±0.62 mm). This randomized clinical trial showed that immediate placement 

and immediate provisionalization was non-inferior regarding MBL to immediate placement with delayed 

provisionalization. In addition no clinically relevant differences in other outcomes were observed. 

In Chapter 4 a randomized clinical trial is described assessing the outcome of single-tooth implants in the 

aesthetic zone in bony defects of ≥5 mm. In this study 40 patients with a failing tooth in the aesthetic zone 

were randomly assigned for immediate implant placement with delayed provisionalization (n=20) or delayed 

implant placement with delayed provisionalization (n=20). Follow-up was at 1 month and after 1 year after 

placement of the definitive crown. The primary outcome measure was MBL change. Other
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outcome measures were survival, soft tissue peri-implant parameters, aesthetic indexes and patient 

satisfaction. One year after definitive crown placement, MBL level loss was 0.49±0.46 mm mesially and 

0.49±0.46 mm distally mm for the immediate group and 0.45±0.41 mm and 0.68±0.64 mm for the delayed 

group. Recession of the peri-implant tissues was clinically acceptable after one year in both groups (IML 

0.15±0.16 versus 0.21±0.27 mm and MML 0.15±0.16 versus 0.34±0.55 mm). This randomized clinical trial 

showed that immediate placement with delayed provisionalization was non-inferior to delayed placement with 

delayed provisionalization in labial bony defects of ≥5 mm. In addition, no clinically relevant differences in 

other outcomes were observed.

The aim of the study described in Chapter 5 was to develop a method for reliable, reproducible buccal bone 

thickness (BBT) measurements on cone beam computed tomography (CBCT)-scans. A novelty is that this 

program, regularly used pre-operatively, was employed to measure the BBT (in mm), after implant surgery. 

Inter- and intra-observer reproducibility was assessed by repeated measurements by two examiners on 10 

CBCTs at 6 positions along the implant axis. Mean BBT measured by observers one and two was 2.42±0.50 mm 

and 2.41±0.47 mm, respectively. Interobserver intraclass correlation coefficient was 0.96 (95%CI 0.93-0.98) 

and an intraobserver intraclass correlation coefficient of 0.93 (95%CI 0.88-0.96) for observer one and an 

intraobserver intraclass correlation coefficient of 0.96 (95%CI 0.93-0.97) for observer two, respectively. From 

this study it can be concluded that CBCTs are suitable for reliable and reproducible measurements of buccal 

bone thickness at implants. 1 year after definitive crown placement, BBT at dental implants in the aesthetic 

zone measured on CBCT’s appears to be stable for immediate and delayed placed implants in the aesthetic 

zone, independent of the size of buccal bone defect prior to implant insertion and timing of provisionalization.

The purpose of the study described in Chapter 6 was to assess BBT using CBCTs and relate it to immediate 

and delayed placed implants in the aesthetic zone after 1 month and 1 year follow-up after definitive crown 

placement. BBT was measured with the approach described in chapter 5 on CBCTs of 80 patients divided in 

4 study groups according to the bony defect (<5 or ≥5 mm) and timing of implant placement (immediate or 

delayed). For the purpose of this study, the area of interest in the aesthetic zone was the upper 5 mm section 

buccal of the implant, beginning at the neck of the implant towards the apical direction and measured in 

steps of 1mm along the axis of the implant. BBT 1 year after placement of the definitive crown, varied for the 

immediate placed implants of study group 1 from 1.52±0.89 to 2.04±0.77 mm (i.e., at the level of the upper 5 

mm of the implant); for study group 2 from 1.08±0.55 to 1.44±±0.72 mm and for study group 3 from 1.00±0.47 

to 1.29±0.72mm. BBT varied from 0.71±0.28 to 0.92±0.57 mm for the delayed placed implants in study group 

4. BBT at dental implants in the aesthetic zone measured on CBCTs, appears to be stable for immediate and 

delayed placed implants after placement of the definitive crown, independent of the size of buccal bone 

defect prior to implant insertion and timing of provisionalization.

Chapter 7 includes the discussion and conclusion of the outcomes of the research performed in this thesis. 

The main conclusion is that immediate placement of dental implants in the aesthetic zone results in an 

excellent short-term treatment outcome in terms of survival, clinical outcome, aesthetic indexes and patient 

satisfaction. There is a need for long-term prospective studies with a follow-up of more >1 year.
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 Samenvatting

Bij enkeltandsvervanging in de esthetische zone bestaat de tendens om na extractie van een niet te 

behouden tand  een implantaat te plaatsen in de extractiealveole, bij voorkeur in combinatie met een 

tijdelijke kroon. Deze tendens past bij het huidige tijdsbeeld: veeleisende patiënten met de wens voor een 

direct resultaat. 

In hoofdstuk 1 wordt kort het hoe en waarom van het direct plaatsen van implantaten in de extractiealveole 

in de esthetische zone beschreven. Ook wordt aandacht geschonken aan de verschuiving in de 

uitkomstmaat voor het meten van succes van een implantaat, namelijk de verschuiving van het 

overlevingspercentage van implantaten als voornaamste  uitkomstmaat naar de conditie van de peri-

implantaire harde en zachte weefsels. 

Het doel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek was het evalueren van het behandelresultaat één 

jaar na het direct plaatsen van implantaten in de extractiealveole van een enkel element in de esthetische 

zone (enkeltandsvervanging). Als uitkomstmaten werden  veranderingen in de harde en zachte weefsel 

peri-implantaire weefsels, het  overlevingspercentage van de implantaten, een objectieve beoordeling van 

het esthetische resultaat en de beoordeling door de patiënt zelf gebruikt.

In hoofdstuk 2 wordt de uitkomst van een systematische literatuurstudie naar de klinische uitkomst van 

direct geplaatste implantaten in de esthetische zone beschreven. Gebaseerd op 43 aan de kwaliteitscriteria 

voldoende studies, waarin enkeltandsvervanging met direct geplaatste implantaten in de esthetische 

zone werd beschreven, werd een gepoolde analyse uitgevoerd. Het overlevingspercentage van de in deze 

regio direct geplaatste implantaten was uitstekend: 97% na ten minste één jaar follow-up. Het gemiddelde 

verlies aan Marginaal Bot Niveau (MBN) bedroeg van 0,81 ± 0,48 mm, het gemiddelde verlies van het 

Interproximale Mucosa Niveau (IMN) bedroeg 0,38 ± 0,23 mm en het gemiddelde verlies van het Midfaciale 

Mucosa Niveau (MMN) 0,54 ± 0,39 mm. Op basis van de uitkomsten van de systematische literatuurstudie 

werd geconcludeerd, dat het direct plaatsen bij enkeltandsvervanging in combinatie met een directe 

tijdelijke kroon in de esthetische zone resulteert in uitstekende kortetermijn resultaten. De resultaten 

betreffen zowel de conditie van de peri-implantaire harde en zachte weefsel als het overlevingspercentage 

van de implantaten. De beschikbare gegevens waren onvoldoende om een uitspraak te doen over een 

objectieve beoordeling van het te bereiken esthetische resultaat en de tevredenheid van de patiënt.

In hoofdstuk 3 wordt een gerandomiseerde klinische studie in de esthetische zone beschreven naar 

het behandelresultaat van enkeltandsvervanging bij direct geplaatste implantaten in botdefecten van 

<5 mm. In dit onderzoek werden 40 patiënten met een niet te behouden tand in de esthetische zone at 

random in 2 groepen ingedeeld. Één groep: het direct plaatsen van een implantaat in de extractiealveole 

met daarop direct een tijdelijke kroon (n=20) of één groep: het direct plaatsen van een implantaat in 

de extractiealveole met daarop een conventionele tijdelijke voorziening (partiele plaatprothese; n=20). 

Een veelheid aan uitkomstmaten werd één maand en één jaar na het plaatsen van de definitieve kroon 

gemeten. De primaire uitkomstmaat was verandering in het MBN. Naast MBN, waren de uitkomstmaten het 

overlevingspercentage van de implantaten, de conditie van de zachte peri-implantaire weefsels, de
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uitkomst van esthetische indexen en de mate van patiënttevredenheid. Één jaar na het plaatsen van de 

definitieve kroon werd een MBN verlies van 0,75 ± 0,69 mm mesiaal en 0,68 ± 0,65 mm distaal van het 

implantaat gemeten in de directe tijdelijke kroon groep en een verlies van 0,70 ± 0,64 mm mesiaal en 0,68 

± 0,64 mm distaal in de groep die eerst was voorzien van een conventionele tijdelijke voorziening. Geen 

enkel implantaat is in beide groepen verloren gegaan. Ook de mate van recessie van de peri-implantaire 

weefsels één jaar na het plaatsen van de definitieve kroon bij de directe groep lag op een klinisch 

aanvaardbaar niveau (IMN 1,00 ± 0,58 mm, MMN 0,95 ± 0,62 mm). Deze gerandomiseerde klinische 

studie toonde aan, dat het direct plaatsen van een implantaat met daarop direct een tijdelijke kroon niet 

onderdoet voor de uitkomst van het direct plaatsen van een implantaat met daarop een conventionele 

tijdelijke voorziening wat betreft verandering in het MBN. Ook in de andere uitkomstmaten werden geen 

klinisch relevante veranderingen gemeten.

In hoofdstuk 4 wordt een gerandomiseerde klinische studie in de esthetische zone beschreven aangaande 

het behandelresultaat van solitair direct geplaatste implantaten in alveoles met botdefecten ≥ 5mm. In dit 

onderzoek werden 40 patiënten met een niet te behouden tand in de esthetische zone gerandomiseerd 

in 2 groepen: Of direct plaatsen van een implantaat in de extractiealveole (n=20) of het conventioneel 

plaatsen van het implantaat na een genezingsperiode van 3 maanden (n=20). Wederom werd een 

veelheid aan uitkomstmaten één maand en één jaar na het plaatsen van de definitieve kroon bepaald. 

De primaire uitkomstmaat was verandering in het MBN. Naast MBN, werden als uitkomstmaten het 

overlevingspercentage van de implantaten, de conditie van de zachte peri-implantaire weefsels, de 

uitkomst van esthetische indexen en de mate van patiënttevredenheid bepaald. Eén jaar na het plaatsen 

van de definitieve kroon bedroeg het MBN verlies 0,49 ± 0,46 mm mesiaal en 0,49 ± 0,46 mm distaal voor 

de directe implantaat groep en 0,45 ± 0,41 mm en 0,68 ± 0,64 mm voor de conventionele implantaat groep. 

In beide onderzoeksgroepen bleek de mate van recessie van de peri-implantaire weefsels op een klinisch 

aanvaardbaar niveau te liggen (IMN 0,15 ± 0,16 versus 0,21 ± 0.27 mm en MMN 0,15 ± 0,16 versus 0,34 

± 0.55 mm). In deze gerandomiseerde klinische studie werd aangetoond, dat de uitkomst van het direct 

plaatsen van een implantaat in een extractie alveole niet onderdoet voor het conventioneel plaatsen van 

het implantaat in geval van een labiaal botdefect ≥5 mm. Ook in  de andere uitkomstmaten werden geen 

klinisch relevante verschillen gemeten.

Het doel van de in hoofdstuk 5 beschreven studie was het ontwikkelen van een methode om betrouwbaar 

en reproduceerbaar de buccale botdikte (BBD) te kunnen meten met behulp van zogenaamde 

cone beam computed tomography (CBCT). Aangetoond werd dat middels het daartoe ontwikkelde 

computerprogramma inderdaad de BBD (in mm) ter plaatse van het implantaat kan worden gemeten. De 

inter- en intra-observator reproduceerbaarheid werd bepaald op basis van herhaalde metingen door twee 

onderzoekers, namelijk op 6 posities buccaal langs de implantaat as op 10 CBCTs. De gemiddelde BBD 

gemeten door onderzoekers één en twee bedroeg, respectievelijk, 2,42 ± 0,50 mm en 2,41 ± 0,47 mm. De 

interobserver intraclass correlatiecoëfficiënt bedroeg 0,96 (95% BI 0,93-0,98). De intra-observer intraclass 

correlatiecoëfficiënt bedroeg 0,93 (95% BI 0,88-0,96) voor onderzoeker één en 0,96 (95% BI 0,93-0,97) 
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voor onderzoeker twee. Uit deze studie werd geconcludeerd dat CBCTs geschikt zijn voor het betrouwbaar 

en reproduceerbaar meten van de BBD ter plaatse van implantaten.

Het doel van de in hoofdstuk 6 beschreven studie was: om de buccale botdikte (BBD) te meten met behulp 

van CBCTs en de BBD te relateren aan direct en conventioneel geplaatste implantaten in de esthetische 

zone tijdens één maand en één jaar follow-up. BBD werd gemeten op CBCTs met het in hoofstuk 5 

beschreven en geteste softwareprogramma bij 80 patiënten verdeeld in 4 studiegroepen na leiding 

van het botdefect na extractie(<5 or ≥5 mm) en het tijdstip van plaatsen (direct of conventioneel). Het 

aandachtsgebied in de esthetische zone was de eerste 5 mm labiaal van het implantaat, te beginnen bij de 

hals van het implantaat en werd gemeten met een interval van 1 mm parallel aan de as van het implantaat. 

BBD (in mm) variëerde voor direct geplaatse implantaten van studiegroep 1 van 1.52±:0.89 tot 2.04±0.74 

mm ter plaatse van de bovenste 5 mm van het implantaat; voor studiegroep 2 van 1.08±0.58 tot 1.44±0.72 

mm en voor studiegroep 3 van 1.00±:0.47 tot 1.29±:0.72 mm. De BBD variëerde van 0.71±0.28 tot 0.92±0.57 

mm voor de conventioneel geplaatste implantaten in studiegroep 4. BBD bij enkeltandsvervanging in 

de esthetische zone is stabiel voor direct en conventioneel geplaatste implantaten en onafhankelijk van 

de grootte van het buccale botdefect vóórafgaand aan het implanteren en het tijdstip van de tijdelijke 

voorziening.

De overkoepelende discussie en conclussies uit dit promotieonderzoek worden beschreven in hoofdstuk 

7. De belangrijkste conclusie is, dat bij enkeltandsvervanging in de esthetische zone het direct plaatsen 

van tandheelkundige implantaten in een extractiealveole resulteert in uitstekende kortetermijn resultaten 

(1-jaars resultaten). Wat betreft het overlevingspercentage van de implantaten, de conditie van de peri-

implantaire zachte en harde weefsels, de uitkomst van de esthetische indexen en de tevredenheid van 

de patiënt. Of deze techniek ook op de lange termijn leidt tot goede uitkomsten, moet nog nader worden 

onderzocht.
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