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van de papil bepalen. Bij afwezigheid van 
ondersteunend bot is het vaak onmogelijk 
om goede papilvulling te krijgen.4,5 Tech-
nieken zoals orthodontische extrusie - 
waarbij op natuurlijk wijze het botniveau 
en de mucosa meer naar coronaal wordt 
verplaatst -  kunnen dan een goede implan-
tologische voorbehandeling zijn.6,7

Hoe beoordeel ik dit objectief?

Het esthetisch 
eindresultaat van de 

behandeling
Over smaak valt niet te twisten. Over esthetiek natuurlijk wel. Als behandelaars kennen 

we allemaal het moment waarop de patiënt voor het eerst het eindresultaat ziet. In 

de ogen van de patiënt is het mooi of niet mooi, vaak gebaseerd op de kleur van de 

kroon, de vorm en de kroonlengte. Als behandelaar zullen we genuanceerder het 

eindresultaat moeten beoordelen. In deze editie van “’Vast en Zeker’’ zullen we de 

meest gebruikte evaluatiemethode in de implantologie behandelen: de zogenaamde 

PinkEstheticScore en de WhiteEstheticScore.

Frank Andriessen en David Rijkens

PES WES

Afbeelding 1. De aspecten waarop de PES/WES score beoordeelt.

De punten waarop de PES/WES score beoordeelt

PES/WES
In de literatuur kom je verschillende scores 
tegen die het eindresultaat van de mucosa 
rondom de implantaatkroon objectief be-
oordelen. In 2005 kwam Fürhauser met 
de eerste zogenaamde Pink Esthetic Sco-
re (PES) en in 2007 introduceerde Meijer 
de Implant Crown Index.1,2Belser kwam in 
2009 met de vereenvoudigde  PES/WES 
score. Bij deze score wordt aan de hand 
van tien parameters - vijf voor de kroon 
en vijf voor de omliggende mucosa - een 
eindscore behaald met een maximum van 
20 punten.3

PES: Pink Esthetic Score
De PES bestaat uit de volgende parame-
ters, waaraan een score van 2, 1, of 0 wordt 
toegeschreven:

1. Mesiale papil
2. Distale papil
3. Curvature van de faciale mucosa
4. Niveau van de faciale mucosa
5. Wortel curvature/ Kleur en textuur van 
gingiva 

Mesiale en distale papil hoogte
De eerste twee scores zijn voor de mesiale 
en distale papil. Voor een volledig aanwe-
zig papil wordt een score van 2 gegeven. 
Een gedeeltelijk aanwezige papil scoort 1, 
en bij volledige afwezigheid wordt de score 
0 gegeven. 

De positie van het aanwezige bot onder de 
papil en bij de buurelementen zijn belang-
rijke factoren die de uiteindelijke hoogte 

PES: Pink Esthetic Score  WES: White Esthetic Score 

1. Mesiale papil 0   1   2  1. Vorm van de tand 0   1   2 

2. Distale papil 0   1   2  2. Outline/volume 0   1   2 

3. Curvature van de faciale mucosa 0   1   2  3. Kleur (hue/value) 0   1   2 

4. Hoogte van de faciale mucosa 0   1   2  4. Oppervlakte textuur 0   1   2 

5. Wortel curvature/ Kleur en textuur van 
gingiva 

0   1   2  5. Translucentie / karakterisatie 
 

0   1   2 

0 = grote afwijking                1 = kleine afwijking             2 = geen afwijking 

Maximale score: 10  Maximale score: 10 
 

Afbeelding 2. De 
mesiale papil roand de 
kroon op het implantaat 
(21) is goed ingegroeid. 
De distale papil is 
echter lager dan aan de 
contralaterale zijde.
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Curvature van de faciale mucosa: 
emergence profile
De curvature van de faciale mucosa, ook 
wel het emergence profile genoemd, wordt 
vergeleken met het natuurlijke element 
aan de contralaterale zijde. Het resultaat 
wordt beoordeeld als gelijk (score 2), een 
klein beetje afwijkend (score 1) of duidelijk 
anders (score 0). Zoals omschreven in een 
eerdere ‘’Vast en Zeker’’ kan het emergence 
profile worden verbeterd door gebruik te 
maken van een tijdelijke kroon.8

Hoogte van de faciale mucosa
Ook de hoogte van de faciale mucosa 
wordt beoordeeld door deze te vergelijken 
met hetzelfde element aan de contralatera-
le zijde. Bij een score 2 is dit niveau iden-
tiek, bij een score 1 is er sprake van een 
klein verschil (<1mm) en bij een score 0 is 
er een groot verschil (>1mm).

Vele factoren, zoals het biotype, de posi-
tionering van het implantaat en het inter-
proximale botniveau, spelen een belang-
rijke rol voor de uiteindelijke hoogte van 
de faciale mucosa van het implantaat. Bij 
een te diep of te ver naar buccaal geplaatst 
implantaat zal het bot verdwijnen en een 
recessie het gevolg zijn.9,10

Wortelcurvature/ kleur en textuur van 
gingiva
De laatste parameter omvat drie punten, 
namelijk de wortelcurvature en de kleur 
en textuur van de gingiva. De convexiteit 
van de wortelcurvature wordt gescoord als 
aanwezig, gedeeltelijk aanwezig of afwe-
zig. Met convexiteit wordt de prominentie 
van de mucosa zoals bij de aanwezigheid 
van een radix bedoeld. De kleur van de 
mucosa alsmede de textuur van de muco-
sa weerspiegelen de gezondheid van het 
weefsel en de aan- of afwezigheid van ont-
steking. Een grijze doorschemering van 
een titanium abutment kan een negatieve 
invloed hebben op de parameter kleur. Bij 
een score 2 zijn alle drie de scores min of 
meer gelijk aan het element aan de con-
tralaterale zijde. Bij een score 1 is er aan 
twee voorwaarden voldaan. Bij een score 
0 is er aan geen enkele, of aan slechts één 
voorwaarde voldaan.
Diverse technieken zijn voorgesteld om de 
oorspronkelijke curvature te behouden. 
Een voorbeeld hiervan is de socket-shield 
techniek. Bij deze techniek wordt het buc-
cale gedeelte van de radix behouden waar-
na het implantaat achter dit ‘shield’ wordt 

geplaatst. Met deze lastige techniek wordt 
resorptie van het buccale bot voorkomen 
waardoor de mucosa zijn oorspronkelijke 
niveau behoudt.11

De kleur van de mucosa wordt mede be-
paald door het onderliggende abutment. 
Het gebruik van zirconia blijkt een po-
sitieve invloed te hebben op de kleur van 
de mucosa.12 Bekend is dat zirconia abut-
ments zwakker zijn dan titanium abut-
ments. Een juiste patiëntenselectie en 
goede indicatie is dan ook vereist alvorens 
gebruik te maken van zirconia.13,14,15

Met een totaalscore van 10 voor de PES 
is het meest optimale behandelresultaat 
behaald. Een score 6 wordt over het alge-
meen als klinisch acceptabel gezien.

WES: White Esthetic Score 

De WES richt zich op het zichtbare gedeel-
te van de restauratie en bestaat uit 5 para-
meters:

1. Vorm van de tand
2. Outline/volume van de klinische kroon
3. Kleur, welke bestaat uit de hue en de 

value
4. Oppervlakte textuur
5. Translucentie / karakterisatie.

Aan elk van deze vijf parameters wordt een 
score van 2, 1, of 0 gegeven. De meest op-
timale kroon kan een score van 10 punten 
behalen. Voor beoordeling van de parame-
ters wordt het contralaterale element ter 
vergelijking gebruikt. Ook nu wordt een 
score van 6 als klinisch acceptabel gezien.

Kortom, de hoogst mogelijke PES/WES 
score is 20. Een score van 20 geeft een bij-
na identieke situatie van zowel de mucosa 
als de klinische kroon vergeleken bij het 
natuurlijke element aan de contralaterale 
zijde.

Conclusie
De hierboven beschreven PES/WES-in-
dex vormt een goede en objectieve manier 
om het esthetisch eindresultaat te scoren. 
Deze waarden kunnen erg nuttig zijn bij 
het doen van vergelijkend onderzoek tus-
sen verschillende behandelmethodes. In de 
dagelijkse praktijk kan deze index vooral 
behulpzaam zijn om gestructureerd alle 
punten los van elkaar te beoordelen. Zo 
kan worden bezien of en op welk vlak nog 

verbetering van het eindresultaat mogelijk 
is. 
Ook blijkt dat de beoordeling van patiën-
ten over de esthetiek afwijkt van die van 
de tandartsen. Laatstgenoemden zijn over 
het algemeen kritischer dan de patiënten 
zelf.16,17

Uiteindelijk is een hoge eindscore voor de 
PES/WES dus geen enkele garantie voor 
een tevreden patiënt. De PES/WES kent 
namelijk de beperking dat aan ieder onder-
deel dezelfde ‘zwaarte’ is gehangen. Bij een 
nagenoeg perfect eindresultaat met enkel 
de totaal verkeerde kleur kroon hebben we 
een eindscore van 18 v/d 20 punten, maar 
een zeer ontevreden patiënt. Afbeeldingen 
8 en 9 laten het eindresultaat zien van een 
behandeling die nauwelijks punten weet te 
scoren en waarbij we dus kunnen spreken 
van een ‘mislukking’.  De patiënt is echter 
op leeftijd, medisch gecompromitteerd, wil 
geen autologe botopbouw en heeft een lage 
lachlijn. Na vele jaren met een partiële pro-
these te hebben rondgelopen, is de patiënt 
nu zeer tevreden en is de behandeling voor 
de patiënt dus wel degelijk geslaagd.  Bij 
iedere behandeling is het van groot belang 

de patiënt vooraf in te 
lichten over het te be-
halen eindresultaat. 
In sommige situaties 
zullen de verwachtin-
gen bijgesteld moeten 
worden. In een latere 
editie van ‘Vast en Ze-
ker’ zullen we dan ook 
aandacht besteden aan 
de zogenoemde esthe-
tic risk analyse.
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Afbeelding 3. De hoogte van de 
faciale mucosa rond de kroon op 
het implantaat (12)  is gelijk aan de 
natuurlijke situatie.

Afbeelding 4. De hoogte van de 
faciale mucosa (21) is gelijk als dat 
van het element aan de contralate-
rale zijde.

Afbeelding 7. De PES-score is in dit 
geval hoog, de WES zal echter lager 
scoren  De kleur van de kroon (11) 
wijkt iets af van het buurelement: de 
translucentie is te hoog en vorm iets 
te breed.

Afbeelding 5 en 6. Situatie direct na 
plaatsing van de kroon. Er is sprake 
van een grijze doorschemering. Door 
de lage lachlijn van de patiënt is dit 
niet storend.

Afbeelding 8 en 9. Situa-
tie waarbij de patiënt zal 
spreken over een ‘’lange 
kroon’’, terwijl er in wer-
kelijkheid sprake is van 
een bot- en tandvlees-

probleem. In de tweede 
foto de lage lachlijn van 

de patiënt. Door de juiste 
kleur, vorm en textuur van 
de kroon is het eindresul-
taat voor de patiënt toch 

bevredigend


