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In het veld van botweeftseltechniek, zijn er drie belangrijke richtingen: het onderzoek in 

osteoinductiviteit en biocompatibiliteit  van steiger, biomimetische gebruik van groeitfactoren, en 

dierenmodellen om het effect van oppervlakte modificatie van biomateriaal te studeren. Het doel 

van dit proefschrift is om wetenschappelijke hypothesis, die met de bovengenoemde 

onderwerpen gerelateerd zijn, te onderzoeken. 

 

In een ectopische rat model, was koraal hydroxiapatiet korrels bedekt met een laag van 

octacalciumfosfaat, waarin was BMP-2 opgenomen. Door dit procedure was de biocompatibiliteit 

en osteoinductiviteit van koraal hydroxyapatiet korrels aanzienlijk verbeterd. Om de 

botvullingsmaterialen te studeren, werd een nieuwe methode gebruikt in beaglehond.  

Roestvaststalen ligatuur werd toegepast om peri-implantitis te scheppen. Deze methode is sneller,  

effectiever en makkelijker dan het traditionele katoen ligatuur methode. Om het gebied van 

nieuw gevormd bot en overig materiaal van de bovengenoemde diermodellen te studeren, 

worden twee methoden regelmatig gebruikt. Beide methoden, namelijk handmatige planimetrie 

en punttellen methode, zijn op Cavalier ’s principe gebaseerd. We hebben deze twee methoden 

met hun nauwkeurigheid, precisie en efficiëntie vergeleken. De uitslaag leek dat beide methoden 

even precies waren. Punttellen-methode tentoonstelde hoger nauwkeurigheid en beter 

efficiëntie dan handmatige planimetrie methode. 


