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Bindweefseltransplantaten worden over het algemeen
uit het palatum gehaald. De transplantaten kunnen
met of zonder epitheel geprepareerd worden. Het zo-

genaamde subepitheliale bindweefseltransplantaat is zonder
epitheel en kan worden gebruikt om onder de gingiva of de
mucosa aan te brengen. Met behulp van een enkele incisie
wordt een soort envelop gecreëerd waarna de binnenbekle-
ding er met twee parallelle incisies uit wordt gehaald. Voor
het oogsten van een subepitheliaal bindweefseltransplantaat
is het gebied distaal van de laterale incisief tot aan de eerste
molaar het meest ideale gebied. Verder distaalwaarts is de
kans op het raken van de arterie palatinus major significant
en de kans op nabloeding groot (afbeelding 1-3).
Het vrij gingivatransplantaat is een transplantaat mét

epitheel. Na het vrijprepareren kan men kiezen of dit vrij gingi-
vatransplantaat met of zonder epitheel toegepast gaat wor-
den. Als het epitheel vervolgens verwijderd wordt, dan krijgt
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3-DELIGE SERIE
De invloed van de gingiva of de mucosa op de esthetiek begint steeds
meer aandacht te krijgen. In deel 1 van deze driedelige bijdrage is het
fenomeen altered passive eruption en de esthetische kroonverlen-
gingsprocedure aan bod gekomen (TP oktober 2014, pag. 4-8). In
deze en een volgende uitgave worden in deel 2 en 3 aan de hand van
een aantal casussen de verschillende indicaties van bindweefsel-
transplantaten besproken. Door middel van reconstructieve plas-
tische parodontale chirurgie kunnen bindweefseltransplantaten, met
name bij deficiënties van de gingiva en de mucosa, esthetische maar
ook functionele verbetering bieden.4

Afb. 1 Met behulp van twee parallelle incisies wordt een subepitheliaal
bindweefseltransplantaat verwijderd uit het gehemelte. De incisie loopt
van 12 tot 16.



het transplantaat een mat en wit uiterlijk (afbeelding 4-8).
Over het algemeen blijft het epitheel intact wanneer het trans-
plantaat op de gingiva of mucosa wordt aangebracht.

Persoonlijk geef ik de voorkeur aan het werken met een vrij
gingivatransplantaat. Er is sprake van een hoogwaardig, sta-
biel en goed te hanteren bindweefsel. Omdat in de meeste
gevallen niet meer dan 2 mm dik bindweefsel nodig is, zal de
wond nauwelijks bloeden.
Je zou verwachten dat de open wond na het prepareren van

een vrij gingivatransplantaat meer napijn geeft dan de geslo-
ten incisie bij het subepitheliale transplantaat. Mijn ervaring

is dat er nauwelijks verschil in napijn is – dit is in overeen-
stemming met de huidige literatuur.5 Als je de napijn aan het
gehemelte zoveel mogelijk wil beperken, is het verstandig een
dieptrekplaatje te laten vervaardigen en deze door de patiënt
tot 10-14 dagen na de ingreep te laten dragen (afbeelding 9).

Bij het subepitheliale bindweefseltransplantaat prepareert
men dieper, waardoor de kans op vaatletsel en dus de kans op
nabloeding toeneemt. Bovendien bevat dit type transplantaat
meer vetweefsel (te herkennen aan de gele kleur). Omdat dit
vetweefsel volledig resorbeert, kan het oogsten van vet weef-
sel beter vermeden worden. Het subepitheliale bindweefsel-
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Afb. 2 Het sub-
epitheliaal bindweef-
seltransplantaat met
een afmeting van 
± 8 mm x 30 mm. 
Afb. 3 Anatomie:
verloop van arterie
palatinus major.

Afb. 4 Met een mes-
je 15 wordt een vrij
gingivatransplantaat
verwijderd van het
palatum.

Afb. 5 Het wondbed
na verwijderen van
het transplantaat: er
is weinig bloeding
omdat er niet dieper
dan 2 mm is geïnci-
deerd.

Afb. 6 Op een steriel
cederhouten blokje
wordt het transplan-
taat bijgewerkt: het
epitheel wordt er met
een scherp mesje af
geschraapt.

Afb. 7 Na het verwij-
deren van de epi-
theellaag (0,3-0,5
mm) heeft het trans-
plantaat een wit en
mat uiterlijk. Met een
sterke loepbril en een
lamp kan goed wor-
den beoordeeld of al
het epitheel is wegge-
haald.

Afb. 8 Een vrij gingi-
vatransplantaat waar-
bij het epitheel intact
is gelaten.
Afb. 9 Een dieptrek-
plaat als bescherming
van het gehemelte na
het verwijderen van
een transplantaat.
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transplantaat is daarnaast wat gladder en lastiger hanteer-
baar. Bij een patiënt met dun palatumweefsel is het praktisch
onmogelijk om een subepitheliaal bindweefseltransplantaat te
prepareren.

Inlaytransplantaat
Bij tandverlies treedt naast botverlies in de meeste gevallen
ook een verandering van de mucosa op. Een mucosadefect is
goed te behandelen door het aanbrengen van extra bindweef-
sel. Dit kan in verschillende fasen van de behandeling plaats-
vinden. Het aanbrengen van bindweefseltransplantaat kan
pre-implantologisch (direct na extractie) aangebracht wor-
den. Deze methode heet de socket-sealtechniek. Een andere
naam is een inlaytransplantaat. Het inlaytransplantaat kan ook
in een later stadium van de genezing worden aangebracht, als
er geen sprake meer is van een socket.

Als gebitselementen worden vervangen door brugwerk, 
kan het aanbrengen van bindweefsel helpen om de situatie

onder en rond het brugdeel (pontic) zowel esthetisch als
functioneel te verbeteren.

Onlaytransplantaat
Na het verwijderen van een gebitselement ontbreekt soms
een adequate zone van gekeratiniseerd weefsel. Als implanta-
ten geplaatst zijn in de afwezigheid van een zone van gekerati-
niseerd weefsel, is het poetsen langs het implantaat vaak erg
gevoelig en/of is het dragen van de prothese bovenop de
implantaten pijnlijk. Dit én een nieuw te plaatsen implantaat
in een zone zonder gekeratiniseerd weefsel is een reden om
een vrij bindweefseltransplantaat aan te brengen; deze kan 
op de mucosa of gingiva aangebracht worden. Dit heet een
onlaytransplantaat.
Een combinatie van een in- en een onlaytransplantaat is ook

mogelijk.
De dikte van bindweefseltransplantaten varieert. Afhanke-

lijk van de grootte of diepte van het defect varieert de dikte
tussen 0,7 mm bij recessiebedekking tot wel 6 mm bij een
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Afb. 10 Extractieal-
veole 11 en 12.
Afb. 11 Een implan-
taat geplaatst op
positie 11. De ruimte
rondom het implan-
taat en de alveole van
12 zijn gevuld met
niet-resorbeerbare
botkorrels.

Afb. 12 Het vrij bind-
weefseltransplantaat.
De zijkanten en de
plaats van de papil
zijn gedeëpitheliali-
seerd. Op de top van
het transplantaat is
het epitheel intact
gelaten.
Afb. 13 Het trans-
plantaat wordt ge-
past.

Afb. 14-15 Het trans-
plantaat is gefixeerd
met behulp van
mono-filamenthech-
tingen (6-0).



DECEMBER 2014 | TANDARTSPRAKTIJK  19

inlaytransplantaat. Voor het oogsten van een bindweefsel-
transplantaat dikker dan 3 mm is de tuberregio de aangewe-
zen plaats.3

Casus 1 (afb. 10-20)
Bij een patiënt bij wie element 11 en 12 verloren zijn, leidt het
plaatsen van twee implantaten tot een esthetisch compromis,
omdat het interdentale bot tussen twee implantaten veelal
(deels) ontbreekt. Daarom besluiten we om alleen een implan-
taat ter plaatse van 11 te plaatsen. Een kroon op de 11 met
een distale cantilever heeft een meer voorspelbare estheti-
sche uitkomst dan twee implantaten naast elkaar, omdat met
het aanbrengen van een overmaat aan mucosa de mogelijk-
heid aanwezig is om een papil tussen kroon en cantilever te
creëren. Daarnaast is het makkelijker om de anatomische
vormgeving van de laterale incisief aan te houden.
Direct na extractie plaats ik een implantaat op positie 11. 

De resterende ruimte rondom het implantaat vul ik op met
niet-resorbeerbare botkorrels. Ook de alveole van 12 wordt

met dit materiaal opgevuld teneinde resorptie zoveel moge-
lijk te beperken. 
Het zachte-weefseltekort wordt aangevuld met een bind-

weefseltransplantaat vanuit de tuberregio. Het epitheel wordt
gedeeltelijk van het bindweefseltransplantaat verwijderd. 
Van het bindweefsel onder de flap en de papil is het epitheel
eveneens verwijderd. Met mono-filamenthechtingen (Prolene
6-0) fixeer ik vervolgens het transplantaat, waarbij adaptatie
van de wondranden zo nauwkeurig mogelijk uitgevoerd wordt
(afbeelding 10-15).
De genezing verloopt zonder complicaties en na ongeveer

drie maanden wordt de tweedefasechirurgie uitgevoerd. Er is
een teveel aan ‘soft tissue’weefsel, en dat is juist de bedoeling:
zo kan een tijdelijke kroon het mucosale gedeelte conditione-
ren tot een ideale vorm. Het teveel aan weefsel stelt mij in
staat een papil te creëren. Het eivormige ponticgedeelte lijkt
als het ware vanuit de diepte te komen. Op deze manier is er
sprake van een optimale, stabiele uitgangssituatie voor een
definitieve kroon op het implantaat (afbeelding 16-20).
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Afb. 16-17 De klini-
sche situatie drie
maanden postopera-
tief: er is een teveel
aan mucosa ontstaan
- een ideale uitgangs-
positie voor het con-
ditioneren met behulp
van een pontic.

Afb. 18 Met behulp
van een tijdelijke
kroon met distale
cantilever (pontic)
wordt de mucosa
geconditioneerd.

Afb. 19-20 Een idea-
le uitgangssituatie
voor de definitieve
kroon met cantilever
is gecreëerd.
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Afb. 21-22 Na verlies
van 21 en 22 is een
soft-tissuedefect (4,5
mm in verticale zin)
duidelijk zichtbaar. Er
is sprake van een
hoge lachlijn en de
situatie zoals die nu
ontstaan is, is voor de
patiënt niet accepta-
bel.

Afb. 23-24 Gebits-
model van de begin-
situatie en gebits-
model met wax-up
door de tandtechni-
cus.

Afb. 25 Aan hand
van de wax-up wordt
een mock-up in de
mond gepast. Na een
kroonverlengingspro-
cedure bij 13-11 en 23,
blijft een soft-tisue-
defect over van onge-
veer 2,5 mm.
Afb. 26 Het bind-
weefseltransplantaat
(inlay-onlay) wordt
op het wondbed en
onder de buccale en
palatinale flap aange-
bracht.
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Casus 2 (ab. 21-38)
Een patiënt wordt naar ons verwezen met de vraag of nog iets
gedaan kan worden aan de situatie die is ontstaan na verwij-
dering van elementen 21 en 22 (afbeelding 21-22). Als gevolg
van een periapicale ontsteking van beide wortels is een
enorm botdefect ontstaan, met als gevolg een soft tissue-
defect in horizontale en verticale zin (het verticale defect
meet ongeveer 4,5 mm). De optie om het defect met een
botopbouw en implantaat te behandelen, ziet de patiënt niet
zitten. Aangezien er ook sprake is van andere tandheelkundi-
ge problematiek (diepe beet, slijtage, steilstand van boven-
front, etc.) zijn aan de patiënt meerdere behandelopties voor-
gelegd. 
Na uitgebeid uitleg over de voor- en nadelen van de diverse

opties wordt uiteindelijk aan de hand van een functionele
analyse met wax-up/set-up gekozen voor een beetverhoging. 

De beet verhoog ik met behulp van table-tops van composiet.

Hierdoor ontstaat er ruimte in het front voor een conventione-
le brug 13-11-23. 
Aan de hand van de wax-up op het model wordt in de mond

een mock-up geplaatst waardoor duidelijk wordt hoe groot
het defect is bij een optimaal verloop van de tandvleesguirlan-
des (afbeelding 23-25). Na een kroonverlenging bij elementen
13, 12 en 11 resteert er nog een verticaal defect van ongeveer
2,5 mm.

Om het defect definitief op te bouwen maak ik een grote
partial thickness flap. Hierbij laat ik het periost op het onder-
liggend bot intact teneinde met de goede bloedvoorziening
een ideaal wondbed voor de aanhechting van het bindweef-
seltransplantaat te verkrijgen. Alleen ter plaatse van het bot-
defect wordt vervolgens een full thickness envelop geprepa-
reerd. (Hierbij wordt de mucosa-flap volledig met periost en 
al van het bot weggeschoven.) Het botdefect vul ik met be-
hulp van niet-resorbeerbare botkorrels aan, waarna het
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Afb. 27-28 Het
transplantaat en de
flap zijn gefixeerd met
mono-filamenthech-
tingen (6-0).

Afb. 29-30 De tijde-
lijke brug wordt 
teruggeplaatst, waar-
bij het cervicale ge-
deelte van de pontics
21 en 22 worden
ingekort in verband
met de verticale aug-
mentatie van de mu-
cosa.

Afb. 31 De situatie
drie maanden post-
operatief. Duidelijke is
te zien dat de trans-
plantatie goed is aan-
geslagen en dat een
teveel aan mucosa-
weefsel is gebleven.
Afb. 32 Met een
door het  laboratori-
um vervaardigde
tweede tijdelijke brug
wordt het pontic-
gedeelte geconditio-
neerd.

periost wordt weer teruggelegd nadat het hoog in de omslag-
plooi voorzichtig is gekliefd. 
Ik prepareer vanuit het palatum een inlay-onlaytransplan-

taat dat ik met mono-filamenthechtingen aan de binnenzijde
van de palatinale en buccale zijde fixeer. Op de bovenkant van
de crest blijft het onlaygedeelte liggen; de beide flaps kunnen
hierdoor spanningsloos gesloten worden, waarmee tevens
een verbreding van enkele millimeters wordt behaald.
Vervolgens wordt op basis van de wax-up een tijdelijke brug

geplaatst (afbeelding 23-30).

Na een genezingsperiode van ongeveer drie maanden wordt
door het laboratorium een tijdelijke brug vervaardigd, waarbij
de pontics (brugdelen) de gingiva kunnen conditioneren
(afbeelding 31-33).

De definitieve brug plaats ik uiteindelijk vier maanden na con-
ditionering van de gingiva. Alleen de lange en scherpe papil-

len die de patiënt ooit had, konden niet met het bindweefsel
gecreëerd worden. Dit detail hebben we met behulp van een
minimale hoeveelheid roze porselein gecorrigeerd (afbeel-
ding 34-37).

Belangrijke factoren 
• Niet iedere patiënt is geschikt om dit soort reconstructieve
chirurgie te ondergaan. Als er sprake is van bijvoorbeeld
een slechte mondhygiëne, (actieve) niet-behandelde paro-
dontitis, roken of een slecht gereguleerde diabetes mellitus,
dan is transplantaatchirurgie een contra-indicatie.

• Bij de chirurgie zal de microchirurgische benadering een
betere, snellere wondgenezing en mogelijk een stabieler
resultaat op langere termijn geven. Dit betekent dat gebruik-
gemaakt zal moeten worden van speciaal microchirurgisch
instrumentarium, fijne mono-filamenthechtingen (bij voor-
keur vanaf 5-0 en hoger) en gewerkt zal moeten worden met
vergroting in de vorm van een loepbril of een microscoop.
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Afb. 33 Het cervicale
niveau van de pontics
21 en 22 ligt na con-
ditionering op gelijke
hoogte als de natuur-
lijke pijlerelementen
11 en 12. 
Afb. 34 Bij de defini-
tieve preparatie wordt
het ponticgedeelte op
de plaats van de stift-
markering met een
diamantboortje nog
meer eivormig ge-
maakt. 

Afb. 35 De klinische
situatie is gereed voor
definitieve afdruk.
Afb. 36 De definitie-
ve brug wordt gepast;
de eivormige pontics
zijn goed te zien en
worden beoordeeld
op pasvorm.

Afb. 37 De definitie-
ve brug drie maanden
na plaatsing. De lange
papillen konden niet
met bindweefsel
bereikt worden. Op
verzoek van de pa-
tiënt is dit detail in
porselein uitgevoerd.

• De postoperatieve fase is een belangrijke fase. De patiënt
zal zich met name in de eerste twee weken aan enkele
leefregels moeten houden. Zo mag de wond niet aangeraakt
of gepoetst worden. En zacht dieet gedurende de eerste
zeven dagen is van belang voor een ongestoorde genezing.
De patiënt dient bovendien 2-maal daags te spoelen met een
chloorhexidinespoelmiddel. Na twee weken worden de
hechtingen verwijderd en in de meeste gevallen is de wond
dan zodanig genezen dat er weer voorzichtig gepoetst kan
worden. Een speciale postchirurgische borstel is daarbij
aanbevolen. Na gemiddeld drie maanden kan het eindresul-
taat beoordeeld worden.

In mijn volgende bijdrage zal ik ingaan op het pre- en per-
implantologisch inlay-transplantaat en op transplantaten ten
behoeve van postimplantologische zachte-weefseldefecten.

De bij dit artikel behoren referenties kunnen worden opgevraagd via

<redactie-tp@planet.nl>

NB

Verschillende indicaties en technieken voor recessiebedekkende

chirurgie zijn eerder uitgebreid in TP beschreven door collega

Guido Rhemrev.
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