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Samenvatting

Ontbrekende gebitselementen kunnen worden vervangen door middel van vaste (FDP) of 

uitneembare (RDP) implantaatgedragen prothesen. Een van de klinische criteria voor het 

succes van een tandheelkundige implantaatbehandeling is het intact blijven van het crestale 

bot rondom de implantaten. Tandwortelimplantaten kunnen zowel macro- (lengte, vorm, 

ontwerp) als microgeometrisch (oppervlakte-eigenschappen) verschillen. Deze verschil-

len kunnen tijdens en na de osseo-integratieperiode van invloed zijn op het crestale bot 

rondom het implantaat. Daarnaast spelen ook lokale anatomische kenmerken een rol, zo-

als de botdichtheid en de kwaliteit van de zachte weefsels. Het delicate evenwicht tussen 

crestaal botbehoud en crestaal botverlies wordt waarschijnlijk in balans gehouden door de 

biologische breedte. Deze weefselzone heeft de mogelijkheid om te gaan met de bacteriële 

lekkage die uitgaat van de microspleet tussen het implantaat en het abutment (IAI). Deze 

spleet kan, afhankelijk van het implantaat, onder, op of boven het crestale botniveau wor-

den geplaatst. In het verleden zijn de klinische consequenties van het veranderen van de 

IAI-positie bestudeerd. Dit is echter nog niet gedaan door implantaten te gebruiken die in 

macrogeometrisch opzicht gelijk zijn. Daarom vormt een gerandomiseerd klinisch onder-

zoek waarbij implantaten met de IAI op botniveau en daarboven onder dezelfde omstan-

digheden belast worden, de basis van dit proefschrift.

In hoofdstuk 2 wordt een systematisch literatuuroverzicht met een meta-analyse gegeven. 

De PICO-vraag was: P: patiënten met implantaten die reeds minimaal één jaar belast zijn, 

I: een implantaat geplaatst met prothetische aansluiting op botniveau C: een implantaat 

geplaatst met de prothetische aansluiting boven botniveau en O: de verandering van het 

crestale botniveau tussen plaatsing en na minimaal één jaar belasten. Is er een verschil van 

het crestale botniveau tussen deze beide typen implantaten? Het gemiddelde crestale bot-

verlies van de implantaten met de IAI op botniveau was 0,62 mm. Bij de implantaten met 

de connectie boven het botniveau bedroeg het verlies 0,85 mm. Binnen de beperkingen 

van dit onderzoek, blijken tandheelkundige implantaten met de prothetische aansluiting 

op botniveau significant minder crestaal botverlies te vertonen na één jaar belasten dan 

implantaten met de prothetische verbinding boven het crestale botniveau (P < 0.00001). 

Geen van deze implantaten heeft echter dezelfde macrogeometrische vorm of wordt op 

dezelfde manier belast.
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In hoofdstuk 3 wordt een prospectief, gerandomiseerd, klinisch onderzoek beschreven. 

De patiënten werden onderworpen aan in- en exclusiecriteria. Zij werden behandeld met 

minimaal twee implantaten: één implantaat met de IAI-connectie op (MC) en één met de 

IAI-connectie 2,5 mm boven het crestale botniveau (LC). De mesiale of distale positie van 

elk type implantaat werd gerandomiseerd en niet aan de patiënt verteld. De implantaten 

werden na een genezingsperiode van drie weken als brugpijler gebruikt waardoor ze even 

zwaar werden belast. Als primaire uitkomstmaat werden de veranderingen in het botniveau 

gemeten, alsmede die na één jaar belasten. 33 patiënten voldeden aan de inclusiecriteria. 

Er werden 39 Thommen SPI-ELEMENT LC-implantaten en 39 MC-implantaten geplaatst. Elke 

vaste gebitsprothese (FDP) werd ondersteund door één LC- en één MC-implantaat. De in-

traclass correlatietoets werd uitgevoerd bij de eerste en tweede onderzoeker van de rönt-

genfoto’s. De verandering in botniveau bedroeg aan de mesiale zijde van de MC-implantat-

en 0,990 (0,980-0,995; 95% CI) en 0,980 (0,962-0,990; 95% CI) aan de distale zijde van de 

MC-implantaten. 0,979 (0,959-0,989; 95% CI) en respectievelijk 0,988 (0,978-0,994; 95% CI) 

voor de mesiale en de distale zijde van de LC-implantaten. Het gemiddelde botverlies bij de 

MC-implantaten bedroeg 0,4 ± 0,4 mm. Het gemiddelde botverlies bij de LC-implantaten 

bedroeg 0,2 ± 0,5 mm. De gepaarde t-toets vertoonde een statistisch significant verschil (P 
< 0,05) aan tussen de MC- en LC-implantaten.

Het ontwerp van tandwortelimplantaten lijkt invloed te hebben op de stabiliteit van het im-

plantaat. Implantaatstabiliteit is belangrijk voor het langetermijnsucces van het implantaat. 

Na het plaatsen wordt de stabiliteit in eerste instantie verkregen doordat het implantaat 

macromechanische retentie ondervindt in het kaakbot. Na een paar dagen vindt er echter 

botresorptie plaats rondom het implantaat. Daardoor neemt mechanische retentie af. Deze 

afname wordt later gecompenseerd doordat het kaakbot vergroeit met het implantaat: 

osseo-integratie. De afname aan mechanische retentie en het proces van osseo-integratie 

verlopen echter niet gelijktijdig, waardoor de stabiliteit van het implantaat tijdelijk mind-

er groot is. Deze verandering is te meten met een resonantiefrequentie-analyse (RFA). In 

hoofdstuk 4 wordt een onderzoek beschreven waarbij patiënten minimaal twee implantat-

en kregen: één implantaat met de IAI op (MC) en één met de IAI-verbinding 2,5 mm boven 

het crestale botniveau (LC). De RFA werd bepaald door de Implant Stability Quotient (ISQ) 

te meten. De metingen werden gedaan direct na het implanteren (T1), twee weken na de 

ingreep (T2), bij het plaatsen van de FDP (T3) en ten slotte na 12 weken (T12). Er werden in 

totaal 76 SPI-ELEMENT implantaten geplaatst bij 32 patiënten: 38 MC- en 38 LC-implantat-

en. De LC-implantaten vertoonden een significante daling van de ISQ in week 2 van 2,2 ± 3,6 
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ISQ (P < 0,001). ISQ waarden waren significant verschillend tussen week 3 en week 12 en 

tussen week 0 en 12, met respectievelijk gemiddelde verschillen van 4,2 (P < 0,001) en 2,8 

ISQ (P < 0,001). MC- implantaten vertoonden ook een significante verandering van ISQ van 

2,3 ± 3,7 ISQ in week 2 (P < 0,01), maar ook in T12 in vergelijking met T3 van 2,9 ± 4,9 ISQ (P 
< 0,01). MC-implantaten vertoonden hogere ISQ-waarden vergeleken met LC-implantaten 

in de weken 0, 2, 3 en 12, met gemiddelde verschillen van 3,8 ± 5,5 ISQ (P < 0,01), 3,8 ± 6,1 

ISQ (P < 0,01), 3,7 ± 6,7 ISQ (P <0,01), 2,3 ± 5,8 ISQ (P < 0,05). Een statistisch significante 

daling in ISQ-waarden is bij beide typen waargenomen, met het laagste punt in week 2. De 

ISQ-waarden lagen hoger bij de MC-implantaten gedurende het gehele proces van genezing 

en osseo-integratie.

De dikte van de zachte weefsels voor het implanteren is van invloed op de biologische 

breedte rondom het implantaat en daardoor mogelijkerwijs op het crestale botbehoud. 

In hoofdstuk 5 wordt de crestale botverandering onderzocht bij LC- en MC-implantaten. 

Patiënten kregen in deze gerandomiseerde klinische studie minstens twee implantaten: één 

met de IAI op (MC), en één met de IAI 2,5 mm boven het crestale botniveau (LC). De weef-

seldikte werd gemeten met behulp van een pocketsonde bij de linguale lap na het wegklap-

pen van de buccale lap. De patiënten werden in twee groepen verdeeld op basis van de 

gemeten weefseldikte: groep A (dikte ≤ 2 mm) en groep B (dikte > 2 mm). Aan deze studie 

deden 33 patiënten en 78 implantaten mee. Iedere patiënt kreeg van elk type minstens 

één implantaat: Groep A (MC), 17 implantaten met een gemiddelde kaakbotverandering 

van -0,6 ± 0,1 mm; Groep B (MC), 20 met een gemiddelde kaakbotverandering van -0,2 ± 

0,1 mm; Groep A (LC), 15 met een gemiddelde kaakbotverandering van -0,1 ± 0,1 mm; en 

Groep B (LC), 22 met een gemiddelde kaakbotverandering van -0,2 ± 0,1 mm. Een gepaarde 

t-toets voor groep A (MC) en B (MC) liet een statistisch significant verschil zien (P = 0,003). 

Er was geen statistisch significant verschil tussen groepen A (LC) en B (LC) (P = 0,518). Dit 

betekende dat als de weefseldikte rondom een MC-implantaat meer dan twee millimeter 

bedroeg, er aanzienlijk minder crestaal bot verdween dan wanneer de weefseldikte kleiner 

was dan twee millimeter. Bij de LC- implantaten was het verschil statistisch niet significant. 

Het effect van een vaste implantaatgedragen constructie op de OHRQoL werd onderzocht 

in hoofdstuk 6. Er is een gebrek aan bewijs dat de OHRQoL verschilt bij patiënten met een 

enkelzijdig verkorte tandboog (Kennedyklasse II) en met een enkelzijdige tandboogonder-

breking (Kennedyklasse III). Daarom werden Kennedyklasse II- en III-patiënten behandeld 

met tandimplantaten en een FDP. De OHRQoL werd gemeten met behulp van de Oral Health 
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Impact Profile-14 (OHIP-14NL) vragenlijst bij de intake (T1), twee weken na de operatie (T2) 

en na één jaar belasten (T3). De gemiddelde OHIP-score op T1 was 6,5 ±1,2; op T2 2,4 ± 1,0 

en op T3 0,9 ± 0,3. Er was een statistisch significant verschil tussen T1 en T2 (P = 0,002) en 

T1 en T3 (P < 0,001), maar niet tussen T2 en T3 (P = 0,407). De OHIP-score bij Kennedyklasse 

II-patiënten daalde van 4,8 ± 3,2 op T1 naar 1,5 ± 2,0 op T2 en naar 1,1 ± 1,8 op T3. De score 

van de Kennedyklasse III-patiënten daalde van 8,9 ± 9,6 op T1 naar 3,6 ± 8,9 bij T2 en naar 

0,8 ± 2,2 op T3. De OHRQoL veranderde positief bij de patiënten in beide groepen.

 

Tijdens mijn postacademische training in de orale implantologie heb ik voor al mijn implan-

tologiepatiënten de chirurgische en de prothetische behandelfase gepland. Als onderdeel 

van deze planning moest ik een keuze maken uit een van de implantaatsystemen die in onze 

kliniek voorhanden waren. Naast mijn eigen voorkeur was er geen protocol of leidraad die 

de keuze bepaalde. De resultaten van de bovengenoemde studies stellen ons in staat een 

aantal vragen te beantwoorden. Onduidelijk is of deze resultaten over tien jaar nog geldig 

zijn. Daarvoor moeten de patiënten over een nog langere periode gevolgd worden.

• Implantaten waarbij de implantaat-abutmentovergang (IAI) óp het crestale botniveau 

ligt, laten een statistisch significant verschil zien in crestaal botverlies (P < 0,05) 

vergeleken met macrogeometrisch identieke implantaten waarbij de implantaat-

abutmentovergang 2,5 mm bóven het crestale botniveau ligt.

• Het in week 3 belasten van twee verblokte implantaten in de (pre)molaarstreek is een 

voorspelbare behandeloptie als de torquewaarden boven 10 Ncm liggen.

• Twee weken na implantaatplaatsing is er sprake van een statistisch significante daling 

van de ISQ-waarden van 2,2 bij de implantaten met de IAI bóven botniveau. Dit is een 

daling van 2,3 bij implantaten met de IAI op botniveau. 

• Na osseo-integratie wordt er een statistisch significant hogere implantaatstabiliteit 

gezien ten opzichte van de stabiliteit onmiddellijk na plaatsing.

• Het patroon van ontwikkeling van de ISQ waarden is bij beide typen implantaten gelijk. 

Slechts de hoogte van de waarden is statistisch significant verschillend. 

• Er is een hoge correlatie tussen de ISQ waarde van het implantaat direct na plaatsen en 

de hoogte van de torquewaarden van hetzelfde implantaat. Op grond van deze initiële 

torquewaarden werden 91% van de implantaten na een genezingsperiode van drie 

weken belast.
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• Als de mucosadikte vóór het plaatsen van het implantaat meer dan 2 mm bedraagt, 

is er statistisch significant minder crestaal botverlies dan bij implantaten waarbij de 

mucosadikte vooraf 2 mm of minder bedraagt. Dit geldt voor implantaten met de IAI 

óp botniveau. Bij implantaten met de IAI 2,5 mm bóven het botniveau is dit verschil 

statistisch niet significant. 

• Bij gedeeltelijk tandeloze patiënten verandert de mondgezondheid gerelateerde 

levenskwaliteit (OHRQoL) positief als ze worden behandeld met implantaten en een 

FDP.

• Bij Kennedyklasse II- of III-patiënten verbetert de mondgezondheid gerelateerde 

levenskwaliteit (OHRQoL) in gelijke mate door de implantaatbehandeling. 

• Er is een verschil in OHRQoL bij patiënten met een Kennedy II- of III-klasse voor 

aanvang van de behandeling.


