
1

Oral-B® + Fixodent® at dentalcare.nl - De vertrouwde bron voor tandheelkundige professionals

Tandimplantaten en esthetiek

Auteur(s) cursus:  Charles J. Goodacre, DDS, MSD; Chad J. 
Anderson, MS, DMD

CE-credits: 1 uur

Doelgroep: Tandartsen, mondhygiënisten, 
tandartsassistenten, studenten tandheelkunde, studenten 
mondhygiëne, studenten tandartsassistent

Datum cursus online: 12-12-2005

Datum laatste revisie: 31-1-2019

Vervaldatum pagina: 30-1-2022

Kosten: Gratis

Methode: Zelfinstructie

AGD-onderwerpcode(s): Implantaten #690

Online Cursus: dentalcare.nl/nl-nl/professioneel-onderwijs-tandarts/voortgezette-professionele-
ontwikkeling/ce203
Disclaimer:  Disclaimer: Deelnemers moeten zich altijd bewust zijn van de gevaren van het gebruik van beperkte kennis bij het integreren van nieuwe 
technieken of procedures in hun praktijk. Bij de behandeling van patiënten mag alleen degelijke, op bewijzen gebaseerde tandheelkunde worden 
gebruikt

Verklaring openbaarmaking conflicterende belangen
• Dr. Goodacre meldt in verband met deze cursus geen conflicterende belangen.
• Dr. Anderson heeft consultancywerk gedaan voor P&G.

Inleiding

Deze continue-educatiecursus is bedoeld voor algemene tandartsen, mondhygiënisten en 
tandartsassistenten. Tandimplantaten bieden patiënten een middel om een of meerdere 
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Overzicht
Tandimplantaten worden al decennialang 
gebruikt om een of meerdere gebitselementen 
te vervangen op een manier die voldoet 
aan functionele en esthetische behoeften. 
Rapporten geven aan dat meer Amerikanen 
voor tandimplantaten als vervangingsoptie 
kiezen dan in het verleden. In deze cursus 
worden diverse categorieën van esthetische 
complicaties behandeld, waaronder: de 
morfologie van de omgeving; protocol voor 
de chirurgie en protocol voor genezing van 
de zachte weefsels; locatie voor implantaten; 
vorm van kroon/prothese en type abutment; 
gelaatsesthetiek; en verkleuring van protheses.

Leerdoelen
Na afronding van deze cursus moet de 
tandheelkundig beroepsbeoefenaar het 
volgende kunnen:

• De factoren bespreken die invloed hebben 
op de morfologie van de omgeving.

• Het protocol voor de chirurgie en protocol 
voor genezing van de zachte weefsels 
begrijpen.

• Het belang van een goede positionering van 
implantaten bespreken.

• Het gebruik van verschillende typen 
abutments begrijpen.

• De factoren begrijpen die invloed hebben 
op de vorm van de kroon.

• De relatie tussen implantaten en 
gelaatsesthetiek uitleggen.

• Stappen beschrijven om verkleuring van 
protheses te voorkomen.

Esthetiek van implantaten

Tandimplantaten bieden patiënten een middel 
om een of meerdere gebitselementen te 
vervangen op een manier die voldoet aan 
functionele en esthetische behoeften. Er zijn 
meerdere factoren die invloed kunnen hebben 
op het esthetische resultaat dat wordt bereikt 
met een enkele kroon, vaste partiële protheses 
en volledige protheses die zijn bevestigd aan 
wortelvormige implantaten. De volgende 
categorieën esthetische complicaties zijn 
onderscheiden:

1. Morfologie van de omgeving
2. Protocol voor de chirurgie en protocol voor 

genezing van de zachte weefsels
3. Locatie voor implantaten
4. Vorm van kroon/prothese en type abutment
5. Gelaatsesthetiek
6. Verkleuring van protheses

Morfologie van de omgeving
De morfologie van de omgeving wordt 
beïnvloed door de hoeveelheid beschikbaar bot 
(botvolume) en de vorm en locatie daarvan; de 
hoeveelheid aanwezig zacht weefsel gekoppeld 
aan het type, de vorm en locatie daarvan; 
en de kroonmorfologie van de natuurlijke 
gebitselementen.

Botvolume, -vorm en -locatie

Occlusale cervicale dimensie

De occlusale cervicale hoogte van de 
overgebleven botkam moet voldoende zijn om 
ruimte te bieden aan de kortste implantaten 
(7 millimeter). In de posterieure mandibula 
is ten minste 2 millimeter extra bot nodig 
om een veilige afstand tot het kanaal van 
de nervus alveolaris inferior te behouden. 
Daarom is de minimale occlusale cervicale 
bothoogte in de posterieure mandibula 9 
millimeter, terwijl 7 millimeter de minimale 
dimensie in de anterieure mandibula is. Er 
moet echter rekening mee worden gehouden 
dat korte implantaten (7–10 millimeter) 
hogere faalpercentages hebben dan langere 
implantaten. Recentelijk zijn implantaten korter 
dan 7 millimeter geïntroduceerd voor gebruik 
wanneer de dimensies van het beschikbare bot 
zeer beperkt zijn, maar er is momenteel een 
gebrek aan klinische gegevens over de lange 
termijn van een brede groep tandheelkundigen.
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In de maxilla is 7 millimeter bothoogte voldoende 
om plaats te bieden aan korte implantaten. Het 
gebruik van implantaten van 7–10 mm lang is 
echter een groter probleem in de maxilla dan 
in de mandibula, omdat het faalpercentage 
van implantaten in de maxilla hoger is. Daarom 
bedraagt de aanbevolen minimale occlusale 
cervicale botdimensie in de maxilla 13 mm.

Ruimte in de tandboog

Soms kan de verticale bothoogte te groot 
zijn, waardoor de beschikbare ruimte om een 
ideale prothese te maken, beperkt is. Er dient 
voldoende ruimte beschikbaar te zijn waarin 
een kroon of prothese kan worden geplaatst 
met de vereiste esthetische en structurele 
vorm. De afstand van het occlusale vlak tot de 
edentate mucosa ter hoogte van de lijst van de 
botkam moet voldoen aan de volgende criteria:

• Voor enkele anterieure kronen moet er 
voldoende ruimte aanwezig zijn tussen 
de antagonist en het implantaat om een 
kroon te kunnen maken. Aangezien vele 
maxillaire anterieure kronen niet in lijn 
zijn met de lengteas van het implantaat, 
is er een tussenliggend abutment nodig 
om het verschil in hoek tussen die van 
het implantaat en de gewenste hoek van 
de kroon ten opzichte van het gezicht te 
creëren. Er moet voldoende ruimte zijn 
tussen het abutment en de antagonisten 
voor het type restauratie dat wordt gemaakt 
(afbeelding 1A, 1B, 2). De aanbevolen 
minimale ruimte voor metaal-keramische en 
geheel keramische kronen is één millimeter. 
Indien een maxillaire anterieure metaal-
keramische kroon wordt gemaakt waarbij 
metaal het linguale occluderende oppervlak 
vormt, kan minder dan één millimeter 
ruimte voldoende zijn.

• Er is minimaal 3-4 millimeter verticale 
ruimte vereist voor structurele integriteit bij 
enkele posterieure kronen en vaste partiële 
protheses. Voor het bereiken van een 
esthetisch resultaat zijn echter afmetingen 
groter dan 3-4 mm vereist (afbeelding 3A, 
3B). Indien er slechts minimale ruimte 
aanwezig is, kan in termen van morfologie 
en kleurdiepte/doorschijnendheid in 
porselein misschien niet het beste 

esthetische resultaat worden behaald. Er zijn 
misschien geheel metalen kronen/protheses 
nodig onder omstandigheden met minimale 
ruimte (afbeelding 4A, 4B).

• De afstand van het occlusale vlak tot de 
implantaten is belangrijk bij het plannen 
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omvat deze dimensie een ruimte van 2 
mm tussen de steg en het zachte weefsel 
voor toegang tijdens het toepassen van 
mondhygiëne.

Faciale linguale dimensie

De vereiste faciale linguale botdikte is 
gerelateerd aan de diameter van het te plaatsen 
implantaat. Aangezien de kleinst beschikbare 
implantaten een diameter van 3,25 mm hebben, 
moet de botdikte voldoende zijn om er een 
implantaat van deze grootte in te kunnen 
plaatsen. Het algemene oordeel is dat een 
faciale linguale dimensie van 6 millimeter de 
minimale dikte is waarin implantaten met een 
diameter van 3,25 en van 4 mm kunnen worden 

van compleet implantaat gedragen 
protheses (vaste volledige protheses en 
overkappingsprotheses) en de occlusale 
verticale afmeting moet worden bepaald 
met de gevestigde methodes (kleinst 
mogelijke spraakruimte, verticale dimensie 
in rust vs. beethoogte, esthetiek, fonetiek, 
en gelaatscontouren). Er moet 10–12 
millimeter verticale ruimte zijn voor 
volledige protheses gemaakt voor edentate 
patiënten (vaste volledige protheses of 
overkappingsprotheses) (afbeelding 5A, 
5B). De vereiste minimale ruimte voor 
overkappingsprotheses is ca. 8 millimeter 
(inclusief retentiemechanisme en de dikte 
van de protheses zelf). Wanneer een steg 
wordt gebruikt als retentiemechanisme 
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geplaatst. Voor implantaten met een grotere 
diameter (5 en 6 mm) is een minimale faciale 
linguale botdimensie van respectievelijk 7 en 8 
mm vereist. Deze minimale dimensies maken 
het plaatsen van implantaten zeer kritisch om 
botfenestratie/-dehiscentie tijdens plaatsing 
van het implantaat te vermijden. Er moet ook 
worden opgemerkt dat minimale faciale linguale 
dimensies het veranderen van de hoek van het 
implantaat in het bot niet toelaten, aangezien 
de bestaande hoek van het bot ten opzichte 
van het faciale linguale vlak de oriëntatie van de 
lengteas van het implantaat bepaalt.

Botvorm na resorptie

In de anterieure maxilla levert botresorptie 
meestal een edentate richel op waar het bot 
zich linguaal van de gewenste positie voor de 

gebitselementen bevindt. Deze relatie plaatst 
de implantaten linguaal van de faciale vlakken 
van vaste partiële protheses, wat esthetische 
uitdagingen in het cervicale aspect van de 
protheses oplevert (afbeelding 6). Daarbij heeft 
het overgebleven bot vaak een uitgewaaierde 
vorm, waardoor implantaten niet ideaal met 
elkaar in lijn kunnen staan1 (afbeelding 7).

Met naar faciaal overhellende implantaten 
wijken de interne implantaatschroefdraden 
waarmee andere componenten aan de 
implantaten zijn bevestigd, uiteen, waardoor het 
gebruik van gestandaardiseerde fabrieksmatig 
gemaakte abutments met een hoek of van 
op maat gemaakte abutments nodig is, zodat 
protheses tegelijkertijd op alle uiteen wijkende 
implantaten kunnen worden bevestigd. Dit 
proces vereist vaak meer tijd en daarmee 
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gepaard gaande laboratoriumkosten. 
Naast de productie-uitdagingen kunnen 
de overkappingsprotheses esthetische en 
fonetische uitdagingen hebben. De uitlijning 
van de implantaten kan het ook moeilijk 
maken om cervicale openingen met enkele 
kronen (afbeelding 8A, 8B) of de eenheden van 
een vaste partiële prothese (afbeelding 9) te 
vermijden.

Bottransplantatie/distractieosteogenese

Wanneer de occlusale cervicale botdimensie, 

de faciale linguale dimensie of de botvorm 
deficiënt zijn, kan het nodig zijn om de 
bestaande botmorfologie te vermeerderen 
door bottransplantatie of het toepassen van 
distractieosteogenese.

Volume, vorm, type en locatie van zacht weefsel

Het bereiken van een ideale vorm van het 
zachte weefsel en hoogte van de interdentale 
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papil kan een uitdaging zijn bij het aanbrengen 
van implantaten in goed zichtbare edentate 
gebieden. Er kunnen interdentale zwarte 
ruimten aanwezig zijn (afbeelding 10, 11A, 
11B), het marginale weefsel kan dikker zijn 
dan de tandvleesrand rondom aangrenzende 
gebitselementen (afbeelding 12), de apicale 
begrenzing van het zachte weefsel kan een 
andere hoogte hebben dan aangrenzende of 
contralaterale natuurlijke gebitselementen, 
interdentale papillen hebben soms niet de 
meest gewenste vorm of hoogte (afbeelding 
11B), en recessie van het zachte weefsel 
kan leiden tot variaties in kroonlengte en/of 
blootliggend metaal (afbeelding 13A, 13B).

Wanneer bot interproximaal op de juiste 
hoogte aanwezig is, zal het zachte weefsel 
gewoonlijk de interdentale ruimten opvullen 
(afbeelding 14A, 14B). De afstand van de 
rand van het zachte weefsel tot het bot is 
belangrijk om de papillen tussen natuurlijke 
gebitselementen en implantaten aanwezig 
te houden. In een onderzoek werden 52 
anterieure maxillaire papillen bij 26 patiënten 
geëvalueerd om het effect van de approximale 
botrand op de aan- of afwezigheid van papillen 
tussen een implantaat en een aangrenzend 
gebitselement te bepalen.2 Een papil was 100% 
van de tijd aanwezig wanneer de afstand van 
het approximale contactpunt tot het bot 5 
millimeter of kleiner was. De papil was slechts 
50% van de tijd aanwezig wanneer de afstand 
van het contactpunt tot het bot gelijk aan of 
groter dan 6 millimeter was.

Ook de afstand van de rand van het zachte 
weefsel tot de onderliggende botrand 
grenzend aan de implantaten alsook de 
afstand van de tandvleesrand tot het bot op 
de natuurlijke gebitselementen grenzend aan 
de implantaten zijn gemeten. De metingen 
van het approximale bot tot de rand van de 
peri-implantaire mucosa bedroegen meestal 
5–7 millimeter. Wanneer de afstand tussen 
het bot en de gewenste interproximale hoogte 
van het aan implantaten grenzende zachte 
weefsel groter is dan 5–7 mm, grenzen er 
waarschijnlijk interdentale zwarte ruimten 
aan de implantaten.3 De metingen tussen de 
midfaciale rand van het zachte weefsel en het 
faciale bot van implantaten lag meestal in het 
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bereik van 3–4 millimeter. Wanneer de afstand 
tussen het midfaciale bot en de gewenste 
faciale locatie van het zachte weefsel groter is 
dan 3–4 millimeter, is het niet waarschijnlijk dat 
het zachte weefsel zich op de gewenste positie 
op het faciale vlak van de implantaatrestauratie 
bevindt. Deze informatie is nuttig bij het 
bepalen van de waarschijnlijkheid dat 
interdentale papillen de interdentale ruimten 
grenzend aan implantaatprotheses vullen en 
het faciale zachte weefsel zich op de gewenste 
apicale positie bevindt.

Het effect van het parodontale biotype 
(dik versus dun zacht weefsel) op de peri-
implantaire mucosa is ook beoordeeld.3 
Personen met dikke mucosa hadden grotere 
afstanden tussen het onderliggende bot en 
de rand van de peri-implantaire mucosa dan 
patiënten met dunne mucosa. Ten gevolge 
van deze gegevens leggen de auteurs voor dat 
papillen die aan implantaten grenzen, bij het 
behandelen van patiënten met dunne peri-
implantaire mucosa zelden opnieuw gecreëerd 
kunnen worden wanneer de afstand tussen 
de botkam en de gewenste hoogte van de 
interdentale papillen groter is dan 4 millimeter.

Kroonmorfologie van natuurlijk gebitselement

Wanneer de omtrekvorm van de faciale kroon 
van een natuurlijk gebitselement ‘driehoekig’ 
en niet ‘vierkant’ is, is er een veel groter verschil 
tussen de hoogte van de interdentale papil 
en de tandvleesrand in het midden van het 
gelaat (afbeelding 15A en 15B). Deze relatie 
levert een gingiva-architectuur op die qua 
vorm nogal gegolfd is. Het onderliggende 
bot volgt de gingivale morfologie. Daardoor 
worden esthetische uitdagingen uitvergroot 
na het verlies van gebitselementen bij 
patiënten met zeer gegolfd zacht weefsel. De 
botremodellering die het gevolg is van genezing 
na extractie resulteert in recontourering van 
het relatief lange interproximale bot. Dat leidt 
vaak tot cervicale openingen.Additionally, teeth 
that are triangular in form are more often 
associated with thin, delicate gingiva that is 
more susceptible to recession.

Protocol voor chirurgie en protocol 
voor genezing van de zachte weefsels

Bij het plaatsen van enkele tandimplantaten is 
het gebruik van een conventionele chirurgische 
flap met inbegrip van de interdentale papillen 
vergeleken met een aangepast ontwerp waarbij 
de twee interdentale papillen niet werden 
gescheiden.4 In het ontwerp met aangepaste flap 
bleef ten minste 1 millimeter van de papillen 
grenzend aan de natuurlijke gebitselementen 
behouden. Er werd een reductie in alveolair 
botverlies opgemerkt en door dit grotere behoud 
van bot zou een beter esthetisch resultaat 
kunnen worden bereikt.

Hoe langer het gebied edentaat is geweest, 
hoe waarschijnlijker dat er een discrepantie 
van zacht weefsel zal zijn door botresorptie en 
gelijktijdige veranderingen in de contour van 
het zachte weefsel. Daarom wordt over het 
algemeen gevonden dat de nadruk eerder moet 
worden gelegd op het behoud van de vorm 
van zacht weefsel dan op het restaureren van 
verloren weefsel. Methodes voor het behouden 
van de vorm en locatie van zacht weefsel zijn 
onder andere onmiddellijke plaatsing van een 
implantaat en onmiddellijke plaatsing van een 
tijdelijke restauratie wanneer deze procedures 
geïndiceerd zijn.

Onmiddellijke plaatsing van een implantaat 
en het plaatsen van een tijdelijke kroon na 
extractie van een gebitselement hebben 
succesvolle resultaten in de maxillaire 
esthetische zone laten zien en de papillen 
bleven behouden.5 Het werd het meest 
voorspelbaar geacht wanneer de afstand 
van de vrije tandvleesrand tot de alveolaire 
botrand 3 millimeter aan het faciale vlak van 
het te extraheren gebitselement is en 4,5 
millimeter aan de interproximale vlakken van 
de aangrenzende gebitselementen, aangezien 
de esthetiek van het zachte weefsel bij grotere 
afmetingen waarschijnlijk tekortschiet.

Er is een techniek gerapporteerd waarbij de 
papil tussen aangrenzende enkele implantaten 
behouden kan blijven.6 Dit behoud van papillen 
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tussen de implantaten behelst afwisselend 
onmiddellijke plaatsing van een implantaat en 
plaatsing van een tijdelijke kroon, waarbij de een 
volgt op de botintegratieperiode van de ander. 
Het proces bestaat uit extractie van een van de 
twee gebitselementen, onmiddellijke plaatsing 
van het implantaat, en vervolgens het bevestigen 
van een tijdelijke restauratie met het gewenste 
profiel zoals het uit het zachte weefsel treedt. Op 
deze manier blijft het zachte weefsel rondom het 
implantaat op zijn normale locatie behouden. 
Na zes maanden wordt de procedure herhaald 
voor het aangrenzende gebitselement, waarbij de 
papil tussen implantaten behouden blijft.

Het is belangrijk impressies voor implantaten te 
maken waarin de bestaande positie van de peri-
implantaire mucosa wordt vastgelegd, zodat kro-
nen en vaste partiële protheses kunnen worden 
gemaakt met vormen die de vorm van het zachte 
weefsel ondersteunen of verbeteren. Het is ook 
belangrijk om de impressies te maken nadat 
volledige genezing heeft plaatsgevonden, zodat 
er verder geen veranderingen in de mucosa zul-
len optreden die het esthetische resultaat nega-
tief beïnvloeden nadat een restauratie is gemaakt 
of geplaatst. De hoeveelheid recessie van zacht 
weefsel die plaatsvindt na chirurgie voor het 
verbinden van abutments is gemeten in een één 
jaar durend prospectief onderzoek.7 De auteurs 
geven aan dat er over het algemeen ongeveer 
1 millimeter recessie kan worden verwacht na 
chirurgie voor het verbinden van abutments. 
Aangezien het grootste deel van de recessie bin-
nen de eerste drie maanden plaatsvond, stelden 
de auteurs voor om na chirurgie voor het verbin-
den van abutments drie maanden te wachten 
alvorens de definitieve impressie te maken.

Locatie voor implantaten
Wanneer implantaten goed incisaal cervicaal, 
occlusaal cervicaal en faciaal linguaal worden 
gepositioneerd, lopen de restauratiecontouren 
mooier over van de ronde vorm van het 
implantaat in de gewenste vorm van het 
gebitselement. Deze overgangscontouren 
maken het mogelijk dat het vervangende 
kunstelement een normaal profiel bezit 
wanneer het uit het zachte weefsel treedt. Een 
juiste positionering voor implantaten bevordert 
ook de ontwikkeling van de normale vorm en 
locatie van het zachte weefsel.

Locatie voor enkele kronen

Het implantaat moet om esthetische redenen 
mesiaal distaal in de edentate ruimte worden 
gecentreerd (afbeelding 1A). Centreren van 
het implantaat faciliteert de ontwikkeling 
van normaal proximaal emergence profile, 
staat betere morfologische replicatie van het 
contralaterale gebitselement toe en verhindert dat 
het vervangende gebitselement gekanteld in de 
tandboog staat (afbeelding 16A, 16B).

Faciaal linguaal moet het implantaat in het midden 
van de edentate ruimte of enigszins richting 
faciaal worden geplaatst. Een positie die iets 
meer richting faciaal ligt, kan soms voordelig zijn 
wanneer de bestaande botdimensies dat toelaten 
(afbeelding 1A), want wanneer het implantaat 
wordt gecentreerd, kan de kroon een deficiënte 
cervicale contour krijgen (afbeelding 17A, 17B) 
of moet porselein het faciale zachte weefsel bij 
de kroon overlappen om de gewenste cervicale 
kroonmorfologie te creëren (afbeelding 18A, 
18B). Bij overlapping van het zachte weefsel 
wordt mondhygiëne moeilijker en ontstaat er een 
esthetisch nadeel indien de positie van het zachte 
weefsel apicaal zou terugtrekken.

Wanneer een implantaat linguaal van het 
faciale linguale midden van de aangrenzende 
gebitselementen wordt geplaatst, kan het nodig 
zijn de kroon substantieel te laten overlappen 
met het faciale zachte weefsel (zoals dat 
gebeurt met bepaalde pontics van vaste partiële 
protheses) om een normale cervicale vorm te 
bereiken. Als alternatief kan er een horizontaal 
verzonken ovale vorm (vergelijkbaar met 
een ovale pontic) worden ontwikkeld die het 
zachte weefsel op een meer esthetische wijze 
ondersteunt (afbeelding 19A, 19B, 19C).

Wanneer een implantaat te ver naar faciaal 
wordt geplaatst, levert dat ernstige esthetische 
uitdagingen op die vaak niet kunnen worden 
overwonnen (afbeelding 20A, 20B). Het kan zijn 
dat het implantaat moet worden verwijderd, 
botgroei de kans moet krijgen om op te treden, 
en een ander implantaat vervolgens op een 
gunstigere positie moet worden geplaatst.
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De incisale cervicale/occlusale cervicale 
locatie van het implantaat wordt grotendeels 
bepaald door de locatie van bestaand bot, 
aangezien de bovenkant van het implantaat 
chirurgisch wordt geplaatst op ongeveer het 
niveau van het bot of enigszins apicaal van 
de botkam. De incisale cervicale/occlusale 
cervicale locatie wordt ook bepaald door 
de esthetische behoefte om een overgang 
te creëren van de ronde vorm en kleinere 
diameter van het implantaat naar de grotere 
diameter van de kroon die een specifieke 
geometrische dwarsdoorsnedevorm moet 
hebben. Doorgaans zijn implantaten 
apicaal van de glazuur-cementgrens van 
natuurlijke buurelementen geplaatst, om 
de vereiste veranderingen in morfologie 
enigszins geleidelijk te laten plaatsvinden. 
Aanvankelijk werd aanbevolen implantaten 
in de esthetische zone 4 millimeter of meer 
apicaal van de glazuur-cementgrens van 
buurelementen te plaatsen.8 Op deze locatie 
bevinden de implantaten zich echter ver 
onder de botkam. Bij de botheling volgend 
op het plaatsen van het implantaat kunnen 
vervolgens veranderingen in de vorm van het 
interproximale bot ontstaan die een negatieve 
invloed hebben op de hoogte van het zachte 
weefsel en kunnen verhinderen dat het zachte 
weefsel de interdentale ruimten zal vullen. 
Daarom wordt, wanneer de hoogte van het 
aangrenzende bot op een normaal incisaal 
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cervicaal niveau ligt, een afstand van ongeveer 
2 mm apicaal van de glazuur-cementgrens van 
buurelementen aanbevolen (afbeelding 21).

In de anterieure maxilla is het vaak nodig op 
maat gemaakte abutments te fabriceren om 
een overgang te creëren van de hoek tussen de 
lijn van de lengteas van het implantaat en de 
gewenste lijn van de lengteas voor de kroon. 

Wanneer dit nodig is, is het belangrijk dat het 
implantaat/de implantaten incisaal cervicaal 
zo worden geplaatst dat een op maat gemaakt 
metalen abutment kan worden gebruikt en 
dat dit niet zichtbaar zal zijn. Anders zijn er 
misschien keramische abutments nodig om het 
zachte weefsel een acceptabele kleur te geven.

Houd er rekening mee dat de bestaande 
botmorfologie kan verhinderen dat implantaten 
op de gewenste locaties worden geplaatst. Er 
kan bottransplantatie/distractieosteogenese 
nodig zijn voordat de positionering van een 
implantaat acceptabel kan zijn.

Locatie voor vaste partiële protheses

Wanneer meerdere implantaten in de 
esthetische zone worden geplaatst voor de 
ondersteuning en retentie van vaste partiële 
protheses, moeten de implantaten mesiaal 
distaal worden geplaatst, zodat zij onder de 
individuele eenheden van de prothese zullen 
worden gecentreerd. Wanneer de implantaten 
niet onder de prothese-eenheden worden 
gecentreerd, zullen de cervicale kroonvormen en 
interdentale ruimten er qua vorm niet normaal 
uitzien. Als deze abnormale vorm bij het praten 
of glimlachen zichtbaar is, levert dat een 
esthetisch nadeel op (afbeelding 22A, 22B).

Faciaal linguaal moeten de implantaten 
in het midden van de edentate ruimte of 
enigszins richting faciaal worden geplaatst 
wanneer de bestaande botafmetingen dat 
toelaten. Wanneer de implantaten worden 
gecentreerd, kunnen de protheses deficiënte 
cervicale contouren krijgen, of kan het nodig 
zijn om porselein het faciale zachte weefsel 
te laten overlappen om de gewenste cervicale 
morfologie te creëren. Zoals is gesteld bij 
enkele kronen, maakt overlapping van het 
zachte weefsel mondhygiëne moeilijker, en 
levert het een esthetisch minpunt op indien 
de positie van het zachte weefsel apicaal zou 
terugtrekken.

Wanneer de implantaten linguaal van het 
faciale linguale midden van buurelementen 
worden geplaatst, kan het zijn dat de prothese-
eenheden het faciale zachte weefsel moeten 
overlappen om een normale cervicale vorm te 
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bereiken. (Dit gebeurt ook zo bij pontics van 
op natuurlijke gebitselementen bevestigde 
vaste partiële protheses.) Als alternatief kan 
er een horizontaal verzonken ovale vorm 
(vergelijkbaar met een ovale pontic) worden 
ontwikkeld die het zachte weefsel op een meer 
esthetische wijze ondersteunt.

Om biomechanische redenen worden 
implantaten soms enigszins versprongen (van 
het midden afwijkend) ten opzichte van elkaar 
geplaatst. Door de faciale of linguale offset van 
één implantaat kan de prothese faciale linguale 
krachten beter weerstaan. Dit type uitlijning 
wordt vaker gebruikt bij posterieure protheses 
waar de hefboomkrachten groter zijn en de 
esthetiek minder doorslaggevend is. Meer 
naar buiten geplaatste implantaten moeten 
echter nog steeds buiten de normale perifere 
contouren van de overliggende prothese-
eenheden gehouden worden.

Wanneer de implantaten te ver naar faciaal 
worden geplaatst, zorgt dat voor ernstige 
esthetische uitdagingen die kunnen leiden tot 
de noodzaak om een of meer implantaten te 
verwijderen, botgroei de kans te geven om 

plaats te vinden, en vervolgens de implantaten 
op een gunstigere locatie te plaatsen.

Zoals bij enkele kronen moet er rekening 
mee worden gehouden dat de bestaande 
botmorfologie kan verhinderen dat implantaten 
op de gewenste locatie worden geplaatst. Er kan 
bottransplantatie/distractieosteogenese nodig 
zijn voordat de positionering van een implantaat 
acceptabel kan zijn. Bovendien, wanneer 
bottransplantatie of distractie niet wordt ingezet 
of niet het gewenste resultaat kan opleveren, 
kan het nodig zijn om de ontbrekende zachte 
weefsels opnieuw te creëren met behulp van 
tandvleeskleurige keramische materialen ter 
hoogte van het cervicale aspect van de prothese.

De mesiale distale afstand tussen aangrenzende 
implantaten kan invloed hebben op de 
aanwezigheid van een interdentale papil. 
Wanneer radiografische metingen van alveolair 
botverlies werden verricht bij 36 patiënten 
die twee aangrenzende implantaten hadden, 
bedroeg het gemiddelde alveolaire botverlies 
tussen implantaten met meer dan 3 millimeter 
tussenruimte 0,45 millimeter.9  Wanneer de 
implantaten een tussenruimte van 3 millimeter 
of minder hadden, bedroeg het gemiddelde 
alveolaire botverlies 1,04 millimeter. Daarom 
is voorgesteld dat 3 millimeter bot of meer 
behouden moet blijven tussen aangrenzende 
implantaten om alveolair botverlies te 
minimaliseren, in het bijzonder in esthetische 
zones.

Locatie voor volledige protheses

Implantaten die overkappingsprotheses 
ondersteunen/vasthouden, worden over het 
algemeen in de hoektand- en premolaarstreken 
van de mond geplaatst; deze moeten 
gecentreerd onder de prothese-elementen 
of enigszins linguaal van het midden van 
de prothese-elementen worden geplaatst. 
Wanneer de implantaten anterieur van de 
gebitselementen worden geplaatst (afbeelding 
23A, 23B) of substantieel posterieur van de 
gebitselementen, moet de prothesebasis 
worden vergroot zodat het implantaat en 
het retentiemechanisme eronder passen. 
Door de afmetingen van de vergrote basis 
heeft een patiënt meer tijd nodig om aan de 
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nieuwe prothese te wennen. Hierdoor kan deze 
aanpassing een uitdaging zijn.

Het te ver naar faciaal of linguaal plaatsen van 
implantaten heeft nog een ander negatief aspect. 
Bij implantaten die niet mooi in lijn staan, worden 
meestal pogingen gedaan om de hoeveelheid 
overcontourering van de harsbasis te reduceren. 
Bij dit proces blijven vaak slechts dunne 
harslagen over het retentiemechanisme over. 
Dunne harslagen breken makkelijker.

Bij vaste volledige protheses (op meerdere 
implantaten geschroefde volledige protheses) 
moeten de implantaten onder de gewenste 
locaties voor de prothese-elementen worden 
geplaatst (afbeelding 5A). Deze locaties maken 
het mogelijk een normale prothesevorm met 
cervicale contouren te ontwikkelen die de faciale 
zachte weefsels ondersteunen en er ordentelijk 
esthetisch uitzien. De lengteassen van de implan-

taten moeten idealiter met elkaar in lijn zijn en 
de lengteassen moeten door het linguale aspect 
van de anterieure gebitselementen van de proth-
ese en de occlusale vlakken van de posterieure 
gebitselementen uittreden. Op deze locaties kun-
nen de schroefgaten (nodig om de prothese op 
de implantaten te bevestigen) in gebieden wor-
den geplaatst waar ze minimale impact op het 
esthetische resultaat hebben. De gaten kunnen 
worden gevuld met esthetisch gekleurde vullin-
gen van composiethars die een minimale impact 
hebben op de esthetiek van de prothese-ele-
menten. Om biomechanische redenen moeten 
de implantaten ook in overeenstemming met de 
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gewenste boogkromming worden geplaatst, zodat 
de gebogen uitlijning van de implantaten ten min-
ste een anteroposterieure dimensie van 10 mil-
limeter heeft (afbeelding 24).

Vorm van kroon/prothese en type 
abutment

Het is belangrijk dat een enkele kroon of de 
eenheden van een vaste partiële prothese uit de 
peri-implantaire mucosa treden met een vorm die 
de vorm van de ontbrekende gebitselementen 
repliceert en ook een optimale omgeving biedt 
voor de vorm van het zachte weefsel. Wanneer 
het implantaat zich onder de randen van de peri-
implantaire mucosa bevindt, kunnen de kronen 
een zodanige vorm krijgen dat zij uit het zachte 
weefsel treden met de gewenste diameter en 
vorm van de omtrek. De peri-implantaire mucosa 
zal zichzelf modelleren naar de vorm die door de 
kroon of eenheid van de vaste partiële prothese 
wordt gecreëerd. Indien het interproximale bot 
een voldoende hoogte heeft (5 mm apicaal van 
het approximale contactpunt wanneer er dik zacht 
weefsel aanwezig is en 4 mm apicaal van het 
contactpunt wanneer het zachte weefsel dun is), 
zal het zachte weefsel de interdentale ruimte ook 
vullen.

Wanneer de peri-implantaire mucosa de 
interdentale ruimte niet zal vullen, kan het zijn 
dat de contouren van de cervicale kroon moeten 
worden vergroot om de interdentale zwarte 
ruimte te reduceren. Het kan ook nodig zijn 
tandvleeskleurig keramiek te gebruiken om de 
interdentale ruimte te sluiten en het ontbrekende 
zachte weefsel te simuleren.

Wanneer het implantaat zich slechts een beetje 
onder de rand van het zachte weefsel bevindt 
en de weefselhoogte daardoor minimaal is, is 
het een grotere uitdaging om de overgang van 
de restauratie van de ronde diameter van het 
implantaat naar de vorm van een natuurlijk 
gebitselement te creëren. Deze moet ook over 
een kortere afstand plaatsvinden, waardoor een 
grotere overgangshoek moet worden ontwikkeld 
aan het cervicale aspect van de kroon. Wanneer 
een implantaat zich dicht bij de rand van het 
zachte weefsel bevindt, levert dat nog een 
uitdaging op: eventueel cervicaal metaal dat in 
de kroon aanwezig is op de plaats waar het aan 

het implantaat is bevestigd, kan zichtbaar zijn.

In de anterieure maxilla is het vaak nodig op 
maat gemaakte abutments te fabriceren om 
een overgang te creëren van de hoek tussen de 

lijn van de lengteas van het implantaat en de 
gewenste lijn van de lengteas voor de kroon. 
Wanneer dit nodig is, is het belangrijk dat het 
implantaat/de implantaten incisaal cervicaal 
zo worden geplaatst dat een op maat gemaakt 
metalen abutment kan worden gebruikt en 
dat dit niet zichtbaar zal zijn. Anders zijn er 
misschien keramische abutments nodig om het 
zachte weefsel een acceptabele kleur te geven 
wanneer een metalen abutment door de mucosa 
heen zichtbaar zou zijn.

De basis van implantaat gedragen 
overkappingsprotheses en het cervicale aspect 
van vaste volledige gebitsprotheses moeten 
vormen hebben die de faciale zachte weefsels 
ondersteunen en tegelijk toegang bieden voor 
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het toepassen van mondhygiëne.

Gelaatsesthetiek
Faciale ondersteuning

Vaste partiële protheses die worden 
bevestigd op implantaten, moeten de 
lip op dezelfde manier ondersteunen als 
protheses die worden bevestigd op natuurlijke 
gebitselementen. Bij volledig edentate 
patiënten moeten de prothese-elementen 
en -basis de faciale zachte weefsels goed 
ondersteunen in overeenstemming met de 
criteria die worden gebruikt voor conventionele 
volledige gebitsprotheses. De klinische en 
laboratoriumstappen die vereist zijn voor het 
lokaliseren van de meest geschikte posities 
voor prothese-elementen, zijn dezelfde 
als die worden gebruikt bij conventionele 
volledige gebitsprotheses (esthetiek, relaties 
tussen gebitselementen en lippen, fonetiek, 
anatomische oriëntatiepunten, beethoogte en 
spanningsloze ruimte (neutrale zone)).

Een van de tekortkomingen die kunnen 
optreden bij vaste volledige gebitsprotheses 
is een gebrek aan voldoende ondersteuning 
voor de faciale zachte weefsels, aangezien het 
cervicale aspect van de prothese geen ran-
dextensies heeft die vergelijkbaar zijn met die 
van een volledige prothese. Voor een goede 
faciale ondersteuning kan een grotere proth-
esebasis nodig zijn, waardoor het gebruik van 
een implantaat gedragen overkappingsproth-
ese nodig is in plaats van een vaste volledige 
gebitsprothese.

Lachlijn
Het is belangrijk om te bepalen hoeveel van 
de gebitselementen en het zachte weefsel 
zichtbaar is tijdens een maximale lach. Zoals 
bij conventionele enkele kronen en vaste 
partiële gebitsprotheses vergroot het tonen 
van aanzienlijke hoeveelheden zacht weefsel 
de esthetische moeilijkheden van enkele 
implantaatkronen en implantaat gedragen 
vaste partiële protheses. Bij vaste volledige 
protheses kunnen patiënten zodanig lachen 
dat de grens van de prothese zichtbaar zou 

zijn. Dat levert een ongewenst esthetisch 
resultaat op. Daarom moet een implantaat 
gedragen overkappingsprothese worden 
gebruikt.

Verkleuring van protheses

Bij compleet implantaat gedragen 
protheses voor edentate patiënten 
kan het retentiemechanisme voor 
overkappingsprotheses en het onderliggende 
metalen framewerk voor vaste volledige 
protheses door de harslaag van de 
prothesebasis heen zichtbaar zijn. Dit levert 
een ongewenst esthetisch resultaat op. 
Idealiter moet het retentiemechanisme 
voor overkappingsprotheses zo worden 
gepositioneerd dat het niet door het zichtbare 
gedeelte van de prothesebasis heen kan worden 
gezien, de juiste positionering van prothese-
elementen niet verstoort en de prothesebasis 
niet te veel vergroot.

Aangezien implantaat gedragen 
overkappingsprotheses kunnen breken 
onder occlusale belasting wanneer de bases 
relatief dun zijn, worden soms verstevigende 
metalen frames gebruikt. Deze frames 
kunnen de prothese verkleuren, en bij één 
onderzoek over maxillaire implantaat gedragen 
overkappingsprotheses werd opgemerkt dat 
drie patiënten niet tevreden waren met het in de 
prothese bereikte esthetische resultaat omdat 
het verstevigende metalen frame van de basis 
een grijze kleur door de harsbasis heen liet 
schijnen.10

Hetzelfde type verkleuring kan optreden 
door het metalen framewerk van een vaste 
volledige prothese, die de overhangende roze 
kunstharslaag van de prothesebasis verkleurt 
(afbeelding 25A, 25B). Ook lekkage tussen de 
harslaag en het metaal van de prothesebasis na 
verloop van tijd kan vlekken opleveren.

De zichtbaarheid van het metaal door de 
harslaag heen en de verkleuring door lekkage 
kunnen worden gereduceerd of geëlimineerd 
door een opake kunsthars te hechten aan het 
metalen framewerk van een vaste volledige 
prothese of het verstevigende frame van een 
overkappingsprothese voordat de harsbasis aan 
de prothese wordt verwerkt.
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Voorbeeldcursustoets
Voor het behalen van Continue-educatie-credits voor deze cursus moet de online toets worden 
voltooid. Ga naar:  dentalcare.nl/nl-nl/professioneel-onderwijs-tandarts/voortgezette-professionele-
ontwikkeling/ce203/toets

1. Er zijn categorieën van esthetische complicaties vastgesteld met enkele kronen, 
vaste partiële protheses en volledige protheses die zijn bevestigd aan wortelvormige 
implantaten. Dit zijn onder andere _______________. 
A. morfologie van de omgeving
B. protocol voor chirurgie en protocol voor genezing van de zachte weefsels
C. verkleuring van protheses
D. Alle bovenstaande. 

2. Ongeveer hoeveel recessie kan over het algemeen worden verwacht na chirurgie voor 
het verbinden van abutments? 
A. 1 millimeter
B. 1,5 millimeter
C. 2 millimeter
D. 2,5 millimeter 

3. Implantaten die overkappingsprotheses ondersteunen/vasthouden worden vaak in de 
hoektand- en premolaarstreken van de mond geplaatst. 
A. Waar
B. Niet waar 

4. 4. De klinische en laboratoriumstappen die vereist zijn voor het lokaliseren van de 
meest geschikte posities voor prothese-elementen voor vaste partiële protheses zijn niet 
dezelfde als de stappen die worden gevolgd bij conventionele volledige protheses. 
A. Waar
B. Niet waar 

5. _______ is de aanbevolen minimale occlusale cervicale botdimensie in de maxilla om 
implantaten te kunnen plaatsen. 
A. 6 mm
B. 7 mm
C. 10 mm
D. 13 mm 

6. De vereiste faciale linguale botdikte is gerelateerd aan de diameter van het te plaatsen 
implantaat. 
A. Waar
B. Niet waar

7. 7. Het kan nodig zijn om de bestaande botmorfologie te vermeerderen door 
bottransplantatie of het toepassen van distractieosteogenese wanneer er een 
deficiëntie is in de _______________. 
A. occlusale cervicale botdimensie
B. faciale linguale dimensie

https://www.dentalcare.nl/nl-nl/professioneel-onderwijs-tandarts/voortgezette-professionele-ontwikkeling/ce203/toets
https://www.dentalcare.nl/nl-nl/professioneel-onderwijs-tandarts/voortgezette-professionele-ontwikkeling/ce203/toets
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C. botvorm
D. Alle bovenstaande. 

8. De auteurs leggen voor dat papillen die aan implantaten grenzen, bij het behandelen 
van patiënten met dunne peri-implantaire mucosa ____________ opnieuw gecreëerd 
kunnen worden wanneer de afstand tussen de botkam en de gewenste hoogte van de 
interdentale papillen groter is dan 4 millimeter. 
A. altijd
B. vaak
C. zelden
D. nooit 

9. 9. Gebitselementen die een vierkante vorm hebben, worden vaker in verband gebracht 
met dun, kwetsbaar tandvlees, dat vatbaarder is voor recessie. 
A. Waar
B. Niet waar 

10. Hoe langer het gebied edentaat is geweest, hoe waarschijnlijker dat er een discrepantie 
van zacht weefsel zal zijn door botresorptie en gelijktijdige veranderingen in de 
contour van het zachte weefsel. 
A. Waar
B. Niet waar 

11. De zichtbaarheid van het metaal door de harslaag heen en de verkleuring door lekkage 
kunnen worden ____________ door een opake kunsthars te hechten aan het metalen 
framewerk van een vaste volledige prothese of het verstevigende frame van een 
overkappingsprothese voordat de harsbasis aan de prothese wordt verwerkt. 
A. geëvalueerd
B. gereduceerd of geëlimineerd
C. gemaximaliseerd
D. Geen van bovenstaande. 

12. Methodes voor het behouden van de vorm en locatie van zacht weefsel zijn onder 
andere ____________ wanneer deze procedures geïndiceerd zijn. 
A. onmiddellijke plaatsing van een implantaat
B. onmiddellijke plaatsing van een tijdelijke restauratie
C. Beide bovenstaande. 
D. Geen van bovenstaande. 

13. Wanneer implantaten goed incisaal cervicaal, occlusaal cervicaal en faciaal linguaal 
worden gepositioneerd, _______________. 
A. bevordert dat de ontwikkeling van een normale vorm van het zachte weefsel
B. lopen de restauratiecontouren mooier over van de ronde vorm van het implantaat in de 

gewenste vorm van het gebitselement
C. bevordert dat de ontwikkeling van een normale locatie van het zachte weefsel
D. Alle bovenstaande. 

14. Zoals bij conventionele enkele kronen en vaste partiële gebitsprotheses, ____________ 
het tonen van aanzienlijke hoeveelheden zacht weefsel (____________) de esthetische 
moeilijkheden van enkele implantaatkronen en implantaat gedragen vaste partiële 
protheses.
A. verkleint
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B. heeft ... geen invloed op
C. vergroot
D. Geen van bovenstaande.

15. Onderzoekers hebben voorgesteld om na chirurgie voor het verbinden van abutments 
____________ te wachten alvorens de definitieve impressie te maken.
A. drie weken
B. een maand
C. drie maanden
D. zes maanden
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