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Beste lezer,

Voor de eerste keer richt ik het woord tot u via de Paro-Info. Een oude 
traditie van de Parodontologische Kliniek Den Haag die wij heel graag 
willen voortzetten. Het is een tijd van schakelen. Na 33 jaar 
Parodontologische Kliniek onder leiding van collega Vangsted, neem ik 
samen met praktijkmanager Wendy Kloek het roer over. Wij willen 
uiteraard de kwaliteit die u van ons gewend bent voortzetten, en dat doen 
wij met een deels nieuw team. In deze paro-Info ziet u een casus van onze 
nieuwste collega Simone Cortellini die u stap voor stap meeneemt door 
een voortand vervanging. Ik wens u veel leesplezier en hoop u verder in 
het jaar weer eens persoonlijk te mogen verwelkomen in onze kliniek.

Ilara Zerbo, chef de clinique 

Pre-implantologie
Een 25-jarige gezonde man presenteert zich met pijn aan de 21 (foto 1). 
Tien jaar eerder is dit element na een trauma endodontisch behandeld, 
8 jaar later heeft de 21 een apexresectie ondergaan. Nu is een verticale 
wortelfractuur ontstaan en dient het element geëxtraheerd te worden. 
Door het uitgebreide ontstekingsproces en botdefect zichtbaar op de CBCT 
(foto 2) is een immediaat implantaat (Type 1) niet geïndiceerd. In dergelijke 
gevallen is beter om de initiële genezingfase af te wachten en na 6-8 weken 
(Type 2) het implantaat in combinatie met een botopbouw te plaatsen. 
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Plaatsen implantaat en botopbouw
De flap wordt geopend met een crestale incisie met een verticale ontspanning 
incisie ter hoogte van de 23 zodat het vestibulaire botdefect is zichtbaar is. 
Het implantaat wordt op een prothetisch geleide positie geplaatst om het 
verschroeven van de kroon mogelijk te maken (foto 3-4). Daarna wordt de 
botopbouw uitgevoerd met GBR- “guided bone regeneration” techniek: een 
combinatie van autoloog bot en kunstbot worden door middel van een 
collageen membraan over het bot-defect gepositioneerd. Titanium pinnetjes 
worden gebruikt om het membraan te stabiliseren voor een voorspelbaar 
resultaat (foto 5). De wond wordt gesloten met een coronale verplaatsing van 
de vestibulaire flap (foto 6-6a).
Tijdens een genezingsperiode van minimaal 4 maanden wordt een composiet 
etsbrug als tijdelijke vervanging gebruikt. Duidelijk zichtbaar is het mucogingivale 
defect met een concaaf aspect van de vestibulaire mucosa en lichte coronale 
verplaatsing van de mucogingivale grens ten gevolge van de botopbouw  
(foto 7-8). Niet alleen esthetisch maar ook functioneel is het belangrijk om dit 
te corrigeren. 
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Tweede fase en gingivale correctie
In dit geval is gekozen voor een zogenoemde “palatale eiland techniek” 
gecombineerd met het plaatsen van de abutment. Een punch incisie iets 
palatinaler dan de implantaat positie wordt gemaakt. 
Twee verticale incisies naast de papillae en een horizontale palatinale 
ontspanning worden uitgevoerd en zowel vestibulair als palatinaal wordt de 
flap getunneld om deze te kunnen mobiliseren (foto 9). Een bindweefsel-
transplantaat wordt geoogst en vestibulair aangebracht voor weefselverdikking 
(foto 10). De flap wordt in vestibulo-apicale richting verplaatst en de 
tijdelijke abutment wordt gepositioneerd (foto 11). Direct daarna gaat de 
patiënt naar de tandarts voor het maken van de tijdelijke kroon. 

Manipuleren gingiva en prothetiek 
Belangrijk is dat deze apicaal ruimte aan de gingiva geeft om te kunnen 
herstellen (foto 12-12a). Pas na 4 weken kan de tandarts beginnen met de  
kroon apicaal uit te bouwen tot de juiste lengte (foto 13-13a). 
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De tijdelijke kroon blijft vier maanden in de mond. Nu kan de definitieve 
kroon worden gemaakt voor het beste esthetisch resultaat. Allerlaatst de 
controle 1 jaar later (foto 14-15).
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 Wist u dat:

n   Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat grote apicale  
ontstekingen een dunne (<1 mm) vestibulaire botplaat risicofactoren 
zijn bij immediaat implanteren.

n   Het stabiliseren van de membraan met pinnetjes vergroot de positieve 
prognose van de botopbouw

n   Na een botopbouw is bijna altijd mucogingivale correctie nodig,  
zowel voor esthetische als functionele doelen

n   Dit vaak nodig is om rond het implantaat minstens 2 mm aangehechte 
vaste gingiva te creëren om betere bescherming te bieden

n   Het juiste gebruik van een bindweefselgraft kan de meeste gingivale 
concaviteiten oplossen


