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Geachte lezer,
Na weken uitsluitend verlenen van acute behandelingen wordt het gelukkig
weer tijd om de reguliere tandheelkundige behandelingen uit te voeren met
in achtneming van te nemen extra maatregelen om het risico van besmetting met het Corona-virus tegen te gaan. Zo ook behandelplanning waarin
het plaatsen en onderhouden van implantaten een onderdeel kan zijn,
waarvan de patiënt terecht mag rekenen op een fijn en duurzaam resultaat.
Helaas is de werkelijkheid in te veel gevallen anders.
Wij worden dagelijks geconfronteerd met ernstige problemen rond implantaten; in onze kliniek gaat het daarbij bijna altijd om peri-implantitis.
Dit is niet alleen voor de daarbij betrokken patiënt een vervelende diagnose
(men heeft vaak een aanzienlijke investering voor de implantologische
behandeling gedaan), maar ook voor degene die het implantaat heeft
geplaatst of die de prothetische voorziening heeft vervaardigd. Regelmatig
is er sprake van een situatie waarbij deze problemen te voorkomen zouden
zijn geweest.
Onze implantologen staan u en uw patiënten graag te woord met raad
en daad wanneer het gaat om veilig en duurzaam gebruik te maken van
implantaten voor de restauratieve behandeling.
In deze Paro-info zullen wij vier goede adviezen bespreken die complicaties
kunnen helpen voorkomen.
Zoals reeds bij u bekend is ons team versterkt met Sander van der Linde,
Msc. Implantoloog van de ACTA. Hij heeft zich aan u voorgesteld in onze
Paro-info van december jl. en heeft in januari een voordracht voor
verwijzers gegeven. Sander is voornemens zijn voordracht “Combineren
minischroeven met implantaatplaatsing” te herhalen voor collegae die er
in januari niet bij konden zijn. Verderop in deze Paro-info vindt u een
samenvatting en de leerdoelen van zijn voordracht. Wij zullen wanneer
de Covid-19 maatregelen dat toelaten bij u terugkomen met een nieuwe
datum waarop u zich kunt inschrijven.

Complicaties vermijden na het plaatsen
van implantaten? Houd dan in ieder geval
rekening met de volgende adviezen:
1:		Kies de patiënt nauwkeurig door te screenen op
risicofactoren voor peri-implantitis
- Parodontitis
		Patiënten met parodontitis hebben een hoger risico op het verkrijgen
van peri-implantitis. Het is zodoende niet verantwoord om implantaten te plaatsen bij een parodontis patiënt tenzij de parodontitis
volledig is behandeld en het parodontium stabiel is gebleken.
- Roken
		Het is aangetoond dat nicotine een reeks schadelijke effecten heeft
op het parodontium en de peri-implantaire weefsels. Rokers hebben
zodoende een aanzienlijk verhoogd risico op vroegtijdig verlies van
gebitselementen en op het ontstaan van peri-implantitis.
		Elke rokende patiënt dient hierover zorgvuldig te worden geïnformeerd
en dringend worden aanbevolen om te stoppen met roken ruim
voorafgaand aan een eventuele behandeling met gebitsimplantaten.

- Diabetes
		Chronische hyperglycaemie vertraagt de genezing en heeft negatieve
invloed op de gezondheid van parodontale en peri-implantaire
weefsels. Het is zodoende raadzaam pas te implanteren als een
		 diabetes-patiënt aanwijsbaar goed is gereguleerd doordat de HbA1c 		
		is genormaliseerd.

- Mondhygiëne en behandeltrouw
		Twee belangrijke voorwaarden voor een goed en duurzaam resultaat
van implantaatbehandeling is een optimale mondhygiëne en frequente
controlebehandelingen. Patiënten, die niet goed responderen op de
verstrekte begeleiding van mondhygiëne adviezen of niet bereid zijn
om blijvend voor nazorgbehandelingen terug te komen, zijn slechte
kandidaten voor implantaatbehandeling.
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Kies het juiste implantaat en plaats deze op de juiste plaats

- Dimensies
		Implantaten met een grote diameter ( 5mm of groter) hebben een
lager succespercentage dan implantaten met een diameter < 5 mm,
en bovendien een groter risico op recessie van de omringende mucosa.
Een verklaring kan zijn dat bij het prepareren van de grotere dimensies meer spongieus weefsel wordt verwijderd en daardoor onvoldoende doorbloeding over blijft voor de overgebleven dunne cortex.
Deze gaat vervolgens deels verloren met recessie als gevolg.

- Hygiëne tijdens de operatie
		De kans op succes wordt vergroot door het risico op contaminatie te
minimaliseren door de chirurgische fasen van de implantaatbehandeling onder strikte steriele omstandigheden te laten plaats vinden.
		
Bovendien is het laten spoelen van de patiënt met een chloorhexidine
(0.12%) mondspoeling 3 dagen voorafgaande aan de ingreep een
zinvolle maatregel gebleken.
- Plaatsing van het implantaat
		Het implantaat dient ten opzichte van de buurelementen te worden
geplaatst in een vergelijkbare afstand als de natuurlijke gebitselementen. Is de afstand te klein dan wordt de interdentale reiniging
lastig, met als gevolg: een risico op verlies van bot bij het implantaat
en aanhechting bij het buurelement . Ook de vascularisatie in het
gebied tussen implantaat en tand of tussen twee implantaten verslechtert bij een te kleine afstand tussen beiden. Ook het risico op
		 het ontstaan van cariës in het buurelement wordt groter.
		
Het implantaat dient dezelfde inclinatie te hebben mesio-distaal en
bucco-linguaal als de natuurlijke tand. Wijkt de inclinatie af dan moet
deze met het abutment en de suprastructuur worden gecompenseerd.
Gevolg daarvan is vaak dat de plakverwijdering lastiger wordt.
		Aan de buccale zijde dient het alveolaire bot minimaal 2 mm dik te
zijn om voldoende doorbloeding te behouden en recessie van het bot
en de mucosa te voorkomen.
		Het is gunstig als het implantaat wordt omgeven door een 2 mm
zone van gekeratiniseerde gingiva. Is deze zone smaller of afwezig
blijkt het plakvrijhouden van suprastructuur moeilijker.
- Aansluiting van het abutment op de implantaatschroef
		De grens tussen de implantaatschroef en het abutment is microbiologisch een zwak punt. Zelfs een microscopische spleet zal gekoloniseerd worden door bacteriën, vooral wanneer door belasting de twee
structuren enigszins van elkaar gaan wijken.

Deze microlekkage is het meest uitgesproken bij extern verankerde
abutments en het minst bij intern verankerde abutments.
		Deze lekkage blijkt groter bij abutments gemaakt van zirkonium dan
bij titanium abutments.
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Besteed veel zorg aan de prothetische suprastructuur

- Juiste vormgeving
		Er zijn twee onontkoombare eisen aan de suprastructuur. Het moet
makkelijk zijn voor de patiënt om de suprastructuur plakvrij te houden
én er dient goede toegang te zijn voor professioneel onderzoek en
reiniging door tandarts en mondhygiënist.

		Voor solitaire implantaatkronen betekent dit dat de contour van de
kroon, de emergence profile, moet zijn zoals bij een natuurlijke tand.
In de zijdelingse delen is het wenselijk eerder te streven na het ranke
model van een tulp dan die van een paddenstoel. Een emergence
profile van < 30 graden blijkt uit grootschalig onderzoek optimaal.
		Bij bruggen en gekoppelde kronen dienen de interdentale ruimten

goed te reinigen te zijn. De zelfde aanbevelingen gelden voor de
emergence profile als voor de solitaire kronen zoals de figuren D, E, F.
		 Wanneer hier geen aandacht aan wordt gegeven, ontstaat de situatie
		 zoals in de figuren A, B, C met peri-implantaire mucositis.
		Voor implantaat gedragen prothesen is vastgesteld dat bij barconstructies meer plak en meer peri-impantitis wordt gezien dan bij
knoppen. Het meten van de pockets en het reinigen met de bar in
situ blijkt lastiger te zijn dan bij de knoppen. Wanneer voor de barconstructie om technisch mechanische redenen toch wordt gekozen
is het noodzakelijk om de bar te plaatsen in voldoende afstand van
de mucosa zodat meten en reinigen dagelijks door de patiënt en
periodiek door de professional mogelijk blijft.
		Het risico op het ontstaan van peri-implantitis blijkt uit onderzoek bij
rondom goed te reinigen implantaten 4% tegen 48% wanneer dat
niet het geval is.
- Vermijd overbelasting
		Er is onenigheid over het gevaar van overbelasting bij vrij eindigende
dummy’s aan implantaat gedragen kronen, en wat deze betekenen
voor het duurzaam behoud van het dragende implantaat.
		Wel zijn er wetenschappelijk onderzoeken die laten zien dat het
risico op fractuur van het implantaat toeneemt bij een kroonimplantaatratio van meer dan 2:1.
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Vergeet niet dat nazorg op implantaten levenslang is!!!

- Frequente controles
		Aanwezigheid van gebitsimplantaten is verbonden met een aanzienlijk risico op het ontwikkelen van peri-implantitis.
		De 10 jaar “overleving” van implantaten is onder voorwaarde van
systematische frequente nazorg 98%. Wanneer er geen of slechts
incidenteel sprake is van nazorg laten onderzoekcijfers een “overleving”
van 80-90% zien.

		Patiënten met implantaten dienen jaarlijks minimaal 2 keer voor een
nazorgbehandeling te komen. Bij patiënten met een voorgeschiedenis
van parodontitis, of met een dentitie waar persisterende verdiepte
ontstoken pockets aanwezig zijn is de aanbevolen frequentie voor
nazorgbehandeling 3 tot 4 keer per jaar. Daarbij dienen zowel de
diepte van de pockets en de bloeding na sonderen te worden gecontroleerd als ook een grondige professionele reiniging van de implantaten en de overige gebitselementen te worden uitgevoerd.
- Optimale mondhygiëne
		Het blijkt mogelijk met zowel een hand- als een elektrische tandenborstel een sufficiënte plakverwijdering uit te voeren. Interdentale
reiniging hoort daarbij dagelijks met interdentale borsteltjes (ragers)
- en wanneer dat door ruimtegebrek niet mogelijk is met stokers te
worden uitgevoerd. Gebruik van flossdraad (implantaatfloss) kan
worden toegepast mits de implantaatschroef niet gedeeltelijk buiten

het bot ligt. In dat geval is er een risico op rafelen van de flossdraad
en het achterlaten van rafels. Deze rafels kunnen een vreemd lichaam
reactie veroorzaken met acute ontsteking en een fors botverlies als
gevolg.

- Behandeling van peri-implantaire mucositis
		Peri-implantaire mucositis wordt gezien als een voorstadium
op peri-implantitis en behandeling daarvan is dus de laatste
kans om peri-implantitis te voorkomen. De meest efficiënte
behandeling daarvan is begeleiding tot een dagelijkse optimale
plakverwijdering en frequente professionele reiniging van het
betreffende implantaat en de overige gebitselementen.
3 tot 6 maandelijks afhankelijk van het bereikte niveau van de
mondhygiëne en of er wel of geen genezing van de mucositis
waarneembaar is. Zie de afbeeldingen hierboven.
- Behandeling van peri-implantitis
		Peri-implantitis vraagt in principe dezelfde behandelstappen
als parodontitis. Echter zijn de behandelresultaten onvoorspelbaarder. R
 isicofactoren beheersen, - zoals het stoppen met
		roken, de bloed-suiker optimaliseren, de conditie van het
parodontium optimaliseren en de mondhygiëne te begeleiden
tijdens professionele behandelingen- zijn zinvolle stappen. Het
submuceus reinigen van de implantaten blijkt helaas minder
goede resultaten op te leveren dan het subgingivaal reinigen
van gebitselementen; dit komt voornamelijk door de vele
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Onderwerp lezing:

Combineren minischroeven 			
met implantaatplaatsing
Spreker: Sander van der Linden Msc. implantologie en prothetiek (NVOI),
Msc. Specialized Orthodontics
Abstract
Verlies van elementen in de onderkaak resulteert vaak in overeruptie van
antagonisten in de bovenkaak en mesiale kanteling van de buurelementen.
Voor implantaatplaatsing hebben we voldoende mesiodistale en interocclusale
ruimte nodig. Wat kunnen we doen om dit prothetische probleem te
voorkomen, zonder uitgebreide vaste orthodontische apparatuur?
Gebruik van minischroeven kan hier een antwoord op geven.
retentieplaatsen op het oppervlak van de min of meer ruwe schroefdraad. Niet zelden komt dit ook door de vorm van de suprastructuur
die minder goed toegang tot de reiniging geeft.
		Resectieve of regeneratieve chirurgie kan een toegevoegde waarde
hebben wanneer de bovengenoemde risicofactoren onder controle
zijn en de chirurgische behandeling door een frequente en strikte
nazorg wordt gevolgd.
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Leerdoelen
• Indicaties minischroeven
• Intruderen molaren
• Molaren oprichten
• Wat te doen bij agenesie laterale incisieven?
• Verschillende behandelmethodes
U kunt eventueel een patiëntencasus voorleggen, ter bespreking.
Zou u dat dan van tevoren willen laten weten?
Gegevens graag op een memory stick om met uw collega’s te kunnen delen.
Wij zullen wanneer de Covid-19 maatregelen dat toelaten bij u terugkomen
met een nieuwe datum, waarop u zich kunt inschrijven.
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