
B ij het vervaardigen van een brug op 
implantaten in de zijdelingse delen 
komt regelmatig de vraag naar boven 

hoeveel implantaten - als nieuwe - noodza-
kelijk zijn. Vroeger hanteerde men de re-
gel dat voor elk te vervangen element een 
implantaat teruggeplaatst moest worden. 
Er waren zelfs behandelaars die van me-
ning waren dat een molaar vervangen zou 
moeten worden door twee implantaten.1 
Inmiddels is bekend dat het plaatsen van 
twee implantaten met een 3-delige brug-
constructie in de zijdelingse delen meestal 
een betrouwbare keuze is.  Voordelen hier-
van zijn de lagere kosten en een betere rei-
nigbaarheid.

Nieuwe inzichten
In 2008 verscheen in het NTvT een artikel 
met aanbevelingen voor de orale implan-
tologie. 2 Hierin werd geadviseerd om, op 
basis van de toen bekende literatuur,  voor 
elke te vervangen (pre-)molaar een im-
plantaat te plaatsen. Als het de vervanging 
van meer dan drie elementen betreft kan 
men overwegen een vierdelige brug op drie 
implantaten te vervaardigen, aldus de au-
teurs. De afgelopen jaren zijn de inzichten 
over de noodzakelijke hoeveelheid implan-
taten behoorlijk veranderd. Het vervangen 
van meerdere verloren elementen door 
evenveel implantaten wordt vaak als over-
treatment gezien met onnodig hoge kosten 
voor de patiënt. Bekend is inmiddels dat 
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Afbeelding 2: Een gebroken implantaat 
met een smalle diameter

Afbeelding 4: Gescheurd implantaat (zie 
pijltjes) veroorzaakt door overbelasting

Afbeelding 3a en 3b: Implantaat geplaatst in een kaak met extreme verticale resorptie. 
Een zeer lange kroon is het resultaat.

Afbeelding 5: Gebroken abutment door 
overbelasting

een driedelige brug op twee implan-
taten  een betrouwbare behandelop-
tie is.3

Osseointegratie / overbelasting
Maar hoe zit het dan met een vierde-
lige of een vijfdelige brug?  Zijn hier-
voor twee implantaten ook voldoen-
de? Een concreet antwoord hierop is 
lastig te geven omdat vele factoren 
meewegen. Allereerst is natuurlijk 
een goede osseointegratie van het 
implantaat van groot belang.  Hoe-
wel onderhevig aan veel discussie 
blijkt deze verbinding tussen bot en 
het implantaat zeer sterk te zijn. Os-
seointegratie blijkt moeilijk te ver-
breken door overbelasting. Bewijs 
dat overbelasting leidt tot botverlies 
(met als voorwaarde dat de patiënt 
een goede mondhygiëne heeft) ont-
breekt vooralsnog.4-6. Een te hoge 
belasting zal in de meeste gevallen 
leiden tot breuk van het implantaat, 
abutment, abutmentschroef of scha-
de aan de brug zelf en niet tot ver-
breking van de osseointegratie. 7,8

Factoren die meespelen
Voor de bepaling van de hoeveelheid 
implantaten die nodig zijn voor een 
brug zijn diverse factoren van be-
lang. Bij het opstellen van het be-
handelplan dienen deze factoren en 

hun invloed per patiënt individueel 
te worden bepaald. De volgende fac-
toren zijn van belang:

1. Diameter van de implantaten
Een van de belangrijkste factoren 
is de diameter van het implantaat. 
Implantaten met een bredere diame-
ter zijn immers sterker dan smalle 
implantaten en zullen minder snel 
breken. 9 Tevens blijkt uit onderzoek 
dat er behoorlijke sterkteverschillen 
bestaan tussen verschillende mer-
ken en ontwerpen implantaten. 10 
Daarbij speelt het ontwerp van de 
connectie tussen het abutment en 
het implantaat een belangrijke rol. 
11, 12Zo blijken implantaten met een 
interne connectie  sterker te zijn dan 
implantaten met een externe con-
nectie. 13

In situaties waarbij hoge krachten te 
verwachten zijn, zoals bij een grote 
brug in de zijdelingse delen, heeft 
het gebruik van smalle implantaten 
met een diameter van < 4.0mm dus 
niet direct de voorkeur. Vanwege de 
grote vraag naar smalle implantaten 
richten fabrikanten zich momenteel 
op het versterken van deze implan-
taten. Dit wordt gedaan door aan-
passingen door te voeren van hun 
connecties of materiaal waarvan het 
implantaat wordt gemaakt. 14, 15

2. Lengte van de implantaten
Vroeger werden bij voorkeur implan-
taten geplaatst met een lengte van 
minimaal 12mm tot wel 16 mm. In-
middels is men hier behoorlijk op te-
ruggekomen en worden in de meeste 
situaties implantaten geplaats met 
een lengte van 8-12mm. Ook kortere 
implantaten zijn tegenwoordig ver-
krijgbaar en korte termijn studies 
(!) laten veelbelovende resultaten 
zien. Langetermijn resultaten over 
de prestaties van deze korte implan-
taten (<9mm) ontbreken vooralsnog. 
16-19

Bij patiënten met forse verticale re-
sorptie kunnen korte implantaten 
soms uitkomst bieden, omdat een 
sinuslift of een lastige verticale bo-
topbouw hiermee kan worden ver-
meden. In deze situaties moet dan 
vaak wel een lange klinische kroon 
worden vervaardigd om dit vertica-
le verlies te compenseren. Een lange 
kroon met een kort implantaat bete-
kent ook een langere hefboom waar-
door de krachten op de kroon-im-
plantaatverbinding groter worden. 20 
Bij een dergelijk lange hefboom ko-
men de grootste krachten terecht op 
de verbinding tussen het implantaat 
en de kroon, met een mogelijk breuk 
als gevolg. 21, 22 Om dit te voorkomen 
wordt dan ook geadviseerd om in 
deze situaties met lange klinische 
kronen enkel korte brugconstructies 
te vervaardigen. 23

3. Botsituatie
Hoewel niet bewezen, lijkt ook de 
botsituatie van belang. Als er spra-
ke is van een grote botaugmentatie, 
sinuslift, of een slechte botkwaliteit 
kan het soms verstandig zijn meer-
dere implantaten te plaatsen. 24 

4. Knarsgewoonten / bruxisme
Als vanzelfsprekend spelen ook de 
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krachten die de patiënt op de constructie 
uitoefent een grote rol. Deze krachten kun-
nen enorm zijn bij klemmers en knarsers. 
Bij deze patiëntencategorie is er dus een 
grotere kans op technische complicaties 
zoals loslaten,of zelfs het breken van de 
suprastructuur.25 Bij mensen met extreme 
parafuncties is het dan ook verstandig bre-
dere implantaten te gebruiken en eventu-
eel te kiezen voor minder lange brugcon-
structies. Bij extreme bruxisten kan zelfs 
gekozen worden om één implantaat per te 
vervangen element te plaatsen.26

Conclusies
Globaal gezien kan men voor de zijdelingse 
delen de volgende vuistregel aanhouden:

• Eén kroon: één implantaat 
• Twee kronen: twee implantaten 
• Driedelige brug: twee implantaten
• Vierdelige brug: twee implantaten
• Vijfdelige brug: drie implantaten
• Zesdelige brug: drie implantaten of vier 

implantaten (twee driedelige bruggen) 

Uiteraard moet rekening worden gehou-
den met de besproken risicofactoren zoals 
lengte en diameter van het implantaat, bot-
kwaliteit, lengte van de klinische kroon en 
de te verwachten belasting op het implan-
taat. Voor iedere  patiënt moeten deze fac-
toren individueel worden afgewogen om 
tot het meest voorspelbare behandelplan 
te komen.
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