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U
it de literatuur 
blijkt dat roken 
de wondgene-
zing na implan-

teren op korte ter-
mijn en de overleving 
van implantaten op 
lange termijn niet 
ten goede komt.1-8 
Dit gegeven wordt 
inmiddels door be-
handelaren in de 
mondzorg alge-
meen herkend en 
onderkend. Met 
enige regelmaat 

vormen de rokende 
patiënten dan ook weer het mid-

delpunt van discussie in vakbladen en op 
congressen. Waar we als behandelaars een 
zo optimaal mogelijk behandelresultaat 
met een zo hoog mogelijk succespercenta-
ge willen behalen, lijken onze rokende pa-
tiënten hier voor ons gevoel niet altijd aan 
mee te willen werken. In plaats van een op-
geheven vingertje mag van ons uitleg van 
de risico’s verwacht worden. In deze editie 
van Vast en Zeker zullen we proberen die-
per in te gaan op de, voor zover bekende, 
verstorende werkingsmechanismes van ro-
ken op de implantaatbehandeling en over-
leving.

Normale wondgenezing
Direct na het plaatsen van een implantaat 
komt het genezingsproces van zowel het 
bot als de weke delen op gang. Uit de en-
dotheelcellen van de beschadigde bloedva-
ten komen factoren vrij die ervoor zorgen 

dat bloedplaatjes zich samen gaan klon-
teren. Na het samenklonteren worden de 
bloedplaatjes geactiveerd, waardoor ze uit 
elkaar vallen en vele stoffen afgeven die 
zorgen voor vasoconstrictie (vaatvernau-
wing). Ook zorgt dit voor een versnelde sa-
menklontering van nieuwe bloedplaatjes, 
waarmee uiteindelijk stolling optreedt. Uit 
de bloedplaatjes komen verder groeifacto-
ren vrij die het reparatie- en genezingspro-
ces bevorderen. Als de bloedstolling com-
pleet is, start de ingroei van bloedvaten 
in het stolsel (angionese). Ook dit proces 
wordt gestimuleerd door de vrijgekomen 
groeifactoren.

Het effect van roken
Roken zorgt voor zowel lokale als syste-
mische effecten in de mond. Doordat de 
verbranding van tabak onvolledig is, ko-
men vele toxische stoffen als nicotine, vrije 
radicalen, teer en aldehyden vrij. Van de 
in totaal 4.000 verschillende stoffen uit 
tabaksrook worden de meeste direct geab-
sorbeerd in de mondholte zonder de lon-
gen en de bloedbaan te bereiken.9-11

Bij rokers vindt verstoring van het gene-
zingsproces plaats doordat de nicotine uit 
sigarettenrook in de bloedbaan zorgt voor 
lokale vasoconstrictie in het wondgebied.12  
De bloedtoevoer, en dus de benodigde aan-
voer van voedingsstoffen zoals zuurstof in 
het wondgebied, wordt daarom vertraagd. 
Ook vindt er door de aanwezigheid van 
nicotine een verstoorde aggregatie van de 
bloedplaatjes plaats, waardoor de kans 
op goede genezing afneemt en de kans op 
wondinfectie toeneemt.13 Zie afbeelding 1.

Verhoogde kans op infectie
Tijdens de chirurgische ingreep kunnen bacteriën in het 
wondgebied terechtkomen. Normaal gesproken worden 
deze tijdens de genezing door middel van een ontstekings-
proces opgeruimd. Hierbij worden zogenoemde mononu-
cleaire cellen (monocyten, macrofagen, neutrofielen, lym-
focyten en plasmacellen) naar de betreffende plek gevoerd 
middels chemotaxis. Bij chemotaxis migreren cellen zich 
automatisch van een plek met een hoge concentratie cel-
len naar een plek waar deze lager is. Juist deze chemotaxis 
is bij rokers verstoord. Ook de werking van onder andere 
de neutrofielen zelf is verstoord. Door deze verstoringen 
worden bacteriën minder goed en minder snel opgeruimd, 
hetgeen de genezing vertraagt en de kans op wondinfectie 
vergroot.14 

Tevens is er bij rokers sprake van verminderde productie 
van immunoglobulinen. Deze antistoffen worden geprodu-
ceerd door lymfocyten (witte bloedcellen) en zorgen voor 
herkenning en neutralisatie van lichaamsvreemde eiwitten 
zoals bacteriën en virussen. Een tekort aan immunoglobuli-
nen kan de wondgenezing verstoren.15-21

Verstoorde osseo-integratie
Een aantal dagen na de implantaatplaatsing begint de her-
stelfase. Direct rondom het implantaat wordt het bloedstol-
sel vervangen door bindweefsel en bot. Dit gebeurt onder 
andere door de activiteit van bindweefselvormende cellen, 
zogenaamde fibroblasten. Bekend is dat bij rokende pati-
enten de activiteit van deze fibroblasten minder is, hetgeen 
optimale botvorming rondom het implantaat in de weg zou 
kunnen staan.12

Gevolgen op langere termijn
Ook op lange termijn kan roken het behoud van implan-
taten in de weg staan. Zo blijkt uit vele onderzoeken dat 
bacteriële plaque sneller groeit op epitheliale cellen van ro-
kers. 22,23

Daarnaast kunnen de verminderde productie van immu-
noglobulines en een verstoorde werking van polymorfe nu-
cleaire granulocyten (PMN) en macrofagen de instandhou-
ding van een gezond parodontium in de weg staan. Andere 
onderzoeken laten zien dat de aanwezigheid van A. actino-
mycetemscomitans, P. Gingivalis, en T. Forsythensis signifi-
cant groter is bij rokers. Deze pathogene bacteriën worden 
vaak gezien rondom implantaten met peri-implantitis.24 Zie 
afbeelding 2.

ROKEN EN IMPLANTOLOGIE
De eerste studie die roken als een risico voor implantaten aan-
merkte werd gepubliceerd in 1993.12 Sindsdien zijn er veel stu-
dies verschenen over de invloed van roken op het succes van de 
implantaatbehandeling. In veel gevallen wordt het roken niet 
als een absolute contra-indicatie gezien maar wel als extra ri-
sicofactor.4,25,28

Samenvattend blijkt uit de beschikbare literatuur dat: Ro-
ken een negatieve invloed heeft op de implantaatbehandeling. 

een contra-indicatie?

Implanteren bij 
rokers

Frank Andriessen en David Rijkens

Afbeelding 1: Verstoorde wondgenezing na een botopbouw bij een 
patiënt die rookt.

Afbeelding 2: Aanwezigheid van pus en bloeding bij een implantaat op 
positie 16. Het implantaat is slechts 5 jaar geleden geplaatst en kan als 
verloren worden beschouwd. De patiënt rookt een pakje sigaretten per 
dag.
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optreedt heftiger is in de bovenkaak. Men 
denkt dat in de onderkaak de tong moge-
lijk bescherming biedt tegen lokale effec-
ten van de sigarettenrook en nicotine.34

Roken met name een risico is als er uit-
gebreide botopbouwen plaats moeten vin-
den en als er sprake is van een slechte bot-
kwaliteit.27

Implantaten die geplaatst zijn in een bo-
venkaak waarbij een sinuslift heeft plaats-
gevonden bij rokers twee keer zo vaak ver-
loren gaan als bij niet rokers.35

Bij mensen die roken en reeds een ge-
schiedenis hebben met parodontitis is er 
een 3,5 -4,5 x hogere kans op peri-implan-
titis.26  

Algemeen wordt geaccepteerd dat er een 
strikter nazorgprogramma noodzakelijk is 
om bij deze patiënten eventuele peri-im-
plantaire ontstekingen in vroeg stadium 
te constateren. Ook wordt aanbevolen om 
patiënten van tevoren op de risico’s van 
het roken te wijzen.28 Als er ook een botop-
bouw plaats moet vinden dient er nog kri-
tischer naar de patiënt te worden gekeken.

Conclusie
Roken vergroot de kans op verstoorde 
genezing direct na implantaatplaatsing. 
Ook bij een goed geïntegreerd implan-
taat kan roken goed behoud van gezond 
bot en mucosa in de weg staan.  Stoppen 

met roken is en blijft dus het beste ad-
vies. In de praktijk staan echter niet alle 
patiënten hier voor open. Soms lukt het 
wel de patiënt een aantal weken voor en 
na de ingreep sterk te laten minderen.  In 
veel gevallen vormt roken geen absolute 
contra-indicatie voor implantologie. Wel 
is het noodzakelijk de verhoogde risico’s 
vooraf goed met de patiënt te bespreken 

en eventueel op te nemen in een informed 
consent. Uiteraard is strikte nacontrole 
van groot belang.  In een situatie waarbij 
uitgebreide botreconstructies nodig zijn, 
of wanneer er sprake is van extra medi-
sche risico’s, kan het verstandig zijn voor 
een alternatieve behandeling te kiezen als 
de patiënt niet wil of kan stoppen met ro-
ken.
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Afbeelding 3: Aanwezigheid van een zeer fors botdefect bij een implantaat in de 
bovenkaak. De patiënt was een zware roker en had een matige mondhygiëne. Het 
implantaat kon helaas niet meer behouden blijven (Afbeelding 4).

Bij rokers sprake is van meer botverlies en 
peri- implantitis rondom de implantaten 
dan bij niet rokers.1-8

Er meer implantaten verloren gaan bij ro-
kers ten opzichte van niet rokers.25

Hoe meer iemand rookt,  des te hoger zijn 
de risico’s.28, 29  
Bij rokers meer implantaatverlies plaats-
vindt in de maxilla dan in de mandibula, 
en dat dit meestal gebeurt na het vrijleg-
gen van de implantaten (abutmentchirur-
gie).27, 30-33, 36 37 Waarschijnlijk is de slech-
tere botkwaliteit in de bovenkaak meer 
gevoelig voor de negatieve effecten van het 
roken.33 Een verklaring die men noemt is 
dat de vasoconstrictie die door de nicotine 

Afbeelding 4


