
Zichtbaar vrijliggende implantaatwindingen als gevolg
van incorrect geplaatste implantaten kunnen in bepaal-
de gevallen weer hersteld worden door reconstructie-

ve chirurgie. 
Als een implantaat driedimensionaal goed geplaatst is

binnen de fysiologische ‘bony envelope’, dan zullen defecten
met een guided bone regeneration en bindweefseltransplanta-
ten voorspelbaar hersteld kunnen worden. ‘Driedimensionaal
goed gepositioneerd’ betekent in mesiodistale, buccolingua-
le/palatinale en apicocoronale zin (afbeelding A a-c).
Als het implantaat op of buiten deze grens gepositioneerd

staat, wordt chirurgisch corrigeren minder voorspelbaar. Vaak
is explantatie dan nog de enige optie (afbeelding A d-f). Soms
is het erg lastig te beoordelen waar de grens ligt van nog wel
of niet meer behandelen met transplantatiechirurgie.
De volgende casus maakt duidelijk hoe belangrijk het is om

een implantaat correct te plaatsen; herstelchirurgie is onvoor-
spelbaar en moet vaak meer dan éénmaal worden uitgevoerd.
Daarnaast is het technisch lastig voor de behandelaar en
uiterst vervelend voor de patiënt.

Casus 
Deze 24-jarige patiënte werd naar mij verwezen met vraag of
er nog iets te verbeteren zou zijn aan het doorschemeren van
het implantaat op positie 21. Het implantaat is ongeveer een
jaar eerder geplaatst. Het is behoorlijk naar buccaal gepositio-
neerd en ook geïnclineerd, met als gevolg dat niet lang na het
plaatsen een resorptie van het buccale bot is opgetreden. De
mucosa volgt en laat een voor de patiënt hinderlijk doorsche-
meren van het implantaat zien (afbeelding 1-3). Bovendien is
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RECONSTRUCTIEVE PLASTISCHE PARODONTALE CHIRURGIE 

Herstelchirurgie
rondom implantaten

Haakon Kuit (ACTA 1996) is tandarts-implantoloog en werkzaam in een
praktijk voor parodontologie en implantologie te Arnhem. Voorts is
hij verbonden als klinisch docent op de afdeling Orale functieleer
en implantologie aan het ACTA. Daarnaast verzorgt hij lezingen en
cursussen met name op het gebied van mucogingivale reconstruc-
tieve chirurgie en fronttandvervanging door implantaten. 
Eventuele vragen c.q. reacties kunnen via email: haakon@ppia.nl

Implantaten worden wel eens incorrect
geplaatst: zo kunnen ze te ver naar buc-
caal, te ondiep of in beweeglijke, niet-
gekeratiniseerde mucosa geplaatst wor-
den. Defecten of onvolkomenheden
rondom implantaten kunnen daarvan
het gevolg zijn. De defecten kunnen zo
ongunstig zijn dat het uiteindelijk leidt
tot het verlies van het implantaat. 
In een vorige editie van TP (december

2014, pag. 16-23) heb ik aan de hand
van casuïstiek beschreven en laten zien
wat zoal mogelijk is met bindweefsel-
transplantaten in geval van zachte-
weefseldefecten rond natuurlijke gebits-
elementen. Dezelfde chirurgische tech-
nieken kunnen in bepaalde gevallen toe-
gepast worden bij deze zachte-weefsel-
problematiek rondom implantaten. 
door Haakon Kuit

Afb. 1 De patiënte vertoont klinisch donkere doorschemering van het
implantaat op positie 21.
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er sprake van een forse deuk bij de marginale mucosa, goed
zichtbaar bij de hoge lachlijn van de patiënte (afbeelding 4-5).
Ik heb met de patiënte meerdere behandelopties bespro-

ken, waarbij explantatie en opnieuw beginnen voor mij de
meest voor de hand liggende en wellicht ook meest voorspel-
bare behandeling zou zijn. De patiënte wilde hier echter niets
van weten en vroeg of een reconstructie van het defect moge-
lijk was.

De buccopalatinale positionering van het
implantaat dient bij voorkeur binnen de

verbindingslijn van de buccale vlakken van
de buurelementen te liggen.

De afstand tussen CM/CEJ van buurele-
menten en de implantaatschouder moet
circa 3-3,5 mm bedragen (bij een tissue

level implantaat 1,0-1,5 mm).

De afstand tussen implantaatrand en buur-
element moet minimaal 1 mm bedragen.

Beter is 1,5-2 mm.

CORRECTE PLAATSING IMPLANTAAT IN DRIE DIMENSIES

Afb. a-c  Regels voor het correct driedimensionaal plaatsen van een implantaat.
Afb. d-f  Een implantaatcasus waarbij de implantaten buiten de fysiologisch bot-envelop geplaatst zijn.
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Afb. 2-3 Vanaf inci-
saal is het horizontale
defect goed te zien.

Afb. 4-5 Bij het 
lachen is het forse
defect goed zichtbaar.
Dit vindt de patiënte
buitengewoon sto-
rend.
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Aangezien er sprake was van een gezonde mucosa, het
implantaatoppervlak nog niet bloot lag en er geen pocket
dieper dan 2 mm te sonderen viel, heb ik de wens van de
patiënt ingewilligd, waarbij ik haar overigens geen enkele
garantie op het slagen van de behandeling heb gegeven.

Behandeling
Allereerst verwijder ik het cervicale gedeelte van de etsbrug



die als tijdelijke voorziening diende. Het implantaat is nog
geheel bedekt (afbeelding 6-7).
Het uitgangspunt is om middels een tunnelflap zo min mo-

gelijk invasief te werken. Met microchirurgisch instrumenta-
rium maak ik een tunnel van distaal 11 tot distaal 22, het peri-
ost, dat direct op het implantaat aanligt, zo goed als mogelijk
intact latend (afbeelding 8-9). Vervolgens oogst ik een subepi-
theliaal bindweefseltransplantaat uit het palatum dat ik met
een hechting in de tunnel trek. Met monofilament 6-0 hechtin-
gen wordt het transplantaat gefixeerd. Het peri-implantaire
mucosale complex verplaats ik daarna coronaalwaarts,
gebruikmakend van de composiet contactpunten van de ets-
brug. Zo bereik ik een volledige bedekking van het transplan-
taat en bovendien kan hiermee enige postoperatieve retractie
van het weefsel worden gecompenseerd (afbeelding 10-12). 

Het postoperatieve beleid bestaat uit tweemaal daags
spoelen met een chloorhexidinespoelmiddel en de eerste 14
dagen niet poetsen of aanraken van het operatiegebied.
De genezing ziet er na tien dagen goed uit en na de hechtin-

gen verwijderd te hebben herstel ik het cervicale gedeelte van
de etsbrug weer met composiet (afbeelding 13-14). De patiën-
te mag nu stoppen met het spoelen. Zij krijgt voor de volgen-
de twee weken een ultrazachte postoperatieve borstel mee.
Daarna mag zij weer met haar eigen borstel aan de slag
Na 3 maanden zie ik de patiënte terug en het weefsel ziet er

dan al veel beter uit. De donkere doorschemering is nauwe-
lijks nog zichtbaar. Wel is er nog sprake van een horizontaal
defect ten opzichte van de buurelementen (afbeelding 15-16).
Met behulp van een zogenaamde roll-flaptechniek (een tech-
niek waarbij een klein gedeelte bindweefsel gesteeld van pala-
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Afb. 6-7 Met een
diamantboortje wordt
het cervicale gedeelte
van de etsbrug ver-
wijderd om ruimte 
te maken voor de
zachteweefselrecon-
structie.

Afb. 8+9 Met micro-
chirurgisch instru-
mentarium wordt een
split-thickness tun-
nelflap gemaakt

Afb. 10-12 Een sub-
epitheliaal bindweef-
seltransplantaat
wordt vanuit het
palatum in de tunnel
gebracht en daar met
speciale hechttech-
niek gefixeerd. 
De composiet con-
tactpunten worden
gebruikt om het mu-
cosale complex met
hechtingen in corona-
le richting te houden. 
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tinaal naar buccaal geklapt wordt), kan ik het nog aanwezige
horizontale defect opdikken (afbeelding 17). 
Het implantaat blijkt dan zover naar buccaal geïnclineerd

dat er te weinig ruimte en te veel spanning aanwezig is om het
bindweefsel in de geprepareerde ruimte te schuiven. Hierdoor
is er buccaal toch een kleine inscheuring opgetreden die ik
liever had willen voorkomen. 
Een direct aan de stoel vervaardigde tijdelijke voorziening

(tijdelijk abutment met composietkroon) plaats ik vervolgens
verschroefd. De aanwezigheid van deze kroon leidt tot de
vorming van een natuurlijke zachte-weefselarchitectuur
(afbeelding 18-19). 

Beoordeling resultaat
Na ongeveer drie maanden is het bindweefsel geheeld/her-
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steld en is het eerste resultaat van de behandeling goed te
beoordelen. Dit is ook het moment dat eventueel geplande
restauratieve handelingen vervolgd kunnen worden. Ik maak
een individuele afdruk van de situatie (afbeelding 20-21).
Omdat ik het proces voor een langere periode wil vervolgen

voordat een definitieve kroon vervaardigd zal worden, kies ik
ervoor het laboratorium een hoogwaardige tijdelijke compo-
sietkroon te laten vervaardigen. Deze tijdelijke kroon zet ik
verschroefd voor onbepaalde tijd vast. Het schroefgat camou-
fleer ik met een composietvulling zo goed als mogelijk (afbeel-
ding 22-24).

Uit beeld
Patiënte is vervolgens gedurende 1,5 jaar uit beeld geweest in
verband met werkzaamheden in het buitenland. Recent meld-

Afb. 13-14 Het klini-
sche beeld 10 dagen
postoperatief.

Afb. 15-16 Het klini-
sche beeld 3 maan-
den postoperatief.
Hierbij is nog een
horizontaal defect
waar te nemen.

Afb. 17 Door middel
van een roll-flap
wordt het defect aan
de buccale zijde her-
steld.

Afb. 18-19 Een aan
de stoel vervaardigd
tijdelijk abutment met
kroon wordt ver-
schroefd geplaatst.



de zij zich weer voor het afronden van de in 2013 gestarte
behandeling. Het weefsel is volledig gematureerd en ziet er
stabiel en gezond uit. Voor de patiënte is een significante ver-
betering bereikt: ze zegt weer voluit te kunnen lachen (afbeel-
ding 25-26).

Vervolg behandeling/definitieve restauratie
Binnenkort zal de definitieve kroon vervaardigd en geplaatst
worden. Hierbij zal waarschijnlijk gekozen worden voor een
individueel cad-camvervaardigd abutment (titanium met
zirkoonoxide) met een veneerrestauratie. Dit doe ik om het
cementeren zo goed mogelijk gecontroleerd te laten verlopen.

Conclusie
In deze casus heeft de behandeling goed uitgepakt, zeer u
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waarschijnlijk omdat het implantaat nog bedekt was met een
gezonde mucosa na de plaatsing. Het implantaatoppervlak
was niet verontreinigd en ik kon, ondanks een heel dunne
mucosa, een verdikking van de mucosa tot stand brengen met
behulp van een bindweefseltransplantaat.
Natuurlijk speelt de patiëntselectie bij dit soort behandelin-

gen een grote rol. De patiënte in deze casus is jong en gezond;
de potentie van een genezing zonder complicaties is daardoor
hoog.  
Feit blijft wel dat er geen bot aan de buccale zijde aanwezig

is. Of en hoe het mucosale weefsel in de toekomst zal veran-
deren zal de tijd moeten uitwijzen. En uiteraard is het beter
dit soort herstelbehandelingen te voorkomen. Daarom wil ik
nogmaals het belang van het correct plaatsen van een implan-
taat benadrukken.

Afb. 20-21 Het klini-
sche beeld 2 maan-
den na de tweede-
fase-ingreep.

Afb. 22-24 Na een
individuele implan-
taatafdruk wordt een
laboratoriumvervaar-
digde tijdelijke kroon
geplaatst. Het
schroefgat wordt met
composiet gecamouf-
leerd.

Afb. 25-26 1,5 jaar
na plaatsing van de
tijde-lijke kroon. Het
weefselbeeld is mooi
en stabiel van kleur
en textuur. Er is een
sig-nificante verbete-
ring opgetreden ten
opzichte van de be-
gin-situatie.
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