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Een steeds groter aantal implantaten 
wordt door tandartsen in de algemene 
praktijk geplaatst. Het voordeel hiervan 

is dat de patiënt niet naar een andere lo-
catie verwezen hoeft te worden. Hij kan in 
een vertrouwde omgeving behandeld wor-
den door een bekend team. Zolang de tand-
arts zijn capaciteiten en beperkingen kent 
en een goede behandelomgeving weet te 
creëren, is hier niets mis mee. Daarentegen 
zien we ook een toename van esthetisch 
onbevredigende resultaten of prothetisch 
onjuist geplaatste implantaten voorbijko-
men. Aangemoedigd en geënthousiasmeerd 
door enkel een aantal dagen cursus (veelal 
aangeboden door een implantaatfabrikant) 
wordt soms wel heel snel de implanteer-
boor ter hand genomen. 

De technische procedure van implanteren 
is vrij snel onder de knie te krijgen. Veel 
lastiger is het om vooraf een juiste inschat-
ting te maken van de complexiteit van de 
behandeling. Naast het opdoen van veel 
ervaring kan een goede diagnostische tool 
hierbij helpen. Net zoals we voor aanvang 
van een endodontische behandeling de 
moeilijkheidsgraad kunnen bepalen door 
middel van een ‘DETI-score’, zouden we dit 
ook meer moeten doen in de implantologie. 
De SAC-classificatie voor de implantologie 
biedt hiervoor de meeste houvast.1 In deze 
classificatie wordt onderscheid gemaakt 
tussen Straightforward, Advanced en Com-

plexe implantologiebehandelingen. De ver-
wachting is dat deze score mogelijk een 
steeds belangrijkere rol gaat krijgen binnen 
de tariefstructuur van de implantologie.

1. Beschikbare hoeveelheid botvolume
De eerste voorwaarde voor een succesvolle 
implantaatbehandeling is de aanwezigheid 
van voldoende bot om stabiliteit te geven 
aan een implantaat. Na verwijdering van 
een natuurlijk element zal resorptie van 
het omliggende bot optreden, in zowel ho-
rizontale als verticale dimensie. Door de 
smallere diameter van een implantaat ten 
opzichte van een natuurlijke wortel kan, 
ondanks enige resorptie, in veel situaties 
toch goed zonder een botopbouwproce-
dure een implantaat worden geplaatst. Dit 
geldt met name voor de zijdelingse delen. 
Zowel buccaal als linguaal is minimaal 
1mm resterend bot noodzakelijk. Dit bete-
kent dus dat het diasteem de breedte dient 
te hebben van een implantaat van accepta-
bele diameter, met daarbij opgeteld 2mm 
aan omliggend bot.2 Voor het plaatsen van 
bijvoorbeeld een 4,5mm breed implantaat 
is dan minimaal 6,5mm aan botbreedte 
noodzakelijk om zonder een aanvullen-
de botopbouw het implantaat te kunnen 
plaatsen. Het verdient echter onze voor-
keur een iets ruimere marge aan te hou-
den. Onze aanbeveling is om 3mm op te 
tellen bij de diameter van het te plaatsen 
implantaat. 

Een situatie waarbij voldoende botvolu-
me aanwezig is om zonder botopbouw-
procedure een implantaat te plaatsen mag 
worden gezien als een ’Straightforward’ 
behandeling. Situaties waarbij een bo-
topbouw plaats kan vinden in combinatie 
met het plaatsen van een implantaat in 
dezelfde zitting worden als ’Advanced’ 
beschouwd. In situaties waarbij er in ver-
ticale of horizontale zin te weinig botvo-
lume is om voldoende stabiliteit voor het 
implantaat te verkrijgen, zal eerst een so-
litaire botopbouwprocedure plaats moeten 
vinden. Omdat deze behandelingen veelal 
lastig zijn en een hogere mate van onvoor-
spelbaarheid kennen, vallen ze in de cate-
gorie ’Complex’. Ook een implantaat dat 
direct na extractie wordt geplaatst - een 
zogenaamde immediate placement - kun-
nen we in deze categorie plaatsen. Het ver-
krijgen van een perfecte plaatsing van een 
implantaat direct na extractie, waarbij ook 
nog voldoende primaire stabiliteit moet 
worden verkregen, maakt deze behande-
ling lastig.

2. Anatomische risico’s
Voorafgaand aan de behandeling is het be-
langrijk om de anatomische risico’s van een 
implantaatbehandeling goed in te schatten. 
Goede (röntgen-) diagnostiek en kennis van 
anatomie en structuren is daarbij essenti-
eel. Een perforatie van de linguale cortex 
kan door beschadiging van de arterie (sub-)
lingualis een bloeding veroorzaken, waar-
bij de mondbodem omhoog kan komen en 
de patiënt zou kunnen stikken. Uiteraard 
moet ook rekening worden gehouden met 
de nervus alveolaris inferior (onderkaakze-
nuw), het foramen mentalis en structuren 
als de neusbijholte en radices van naastge-
legen elementen (figuur 2). Bij het oogsten 
van een botgraft speelt ook de morbiditeit 
van het donorgebied een rol. Indien een im-
plantaat geplaatst kan worden in een ana-
tomisch veilige zone kunnen we spreken 
van een laag risico. Situaties waarbij ge-
noemde structuren wel nauwer betrokken 
zijn, kunnen worden onderverdeeld in een 
gemiddeld en hoog risico. Een behande-
ling waarbij een autoloog botgraft uit de 
regio van de verstandskies geoogst moet 
worden, bijvoorbeeld om een defect nabij 
het foramen mentalis op te bouwen, kan 
gezien worden als een hoog-risico behan-
deling (figuur 3). Bij een hoog anatomisch 
risico kan de gehele behandeling direct als 
’Complex’ worden beschouwd.

De 5 factoren voor succes

Hoe lastig kan het zijn?

In deze editie van Vast en Zeker bespreken we stapsgewijs de vijf factoren 

die vooraf beoordeeld dienen te worden om de complexiteit van de 

implantaatbehandeling goed in te kunnen schatten. Ook voor een niet-implanterende 

tandarts is dit een overzichtelijke methode om zijn patiënt vooraf al enigszins te 

kunnen informeren over het te verwachten behandeltraject.

Frank Andriessen en David Rijkens

Figuur 1 - Situatie waarbij voldoende bot 
beschikbaar is bij de regio 23 maar niet bij 
de regio 24.

Figuur 2 - Afwijkende stand van de radix 
van de 15, wat het plaatsen van een 
implantaat op locatie 14 bemoeilijkt door 
beperking van de beschikbare ruimte.

Figuur 3 a,b,c,d,e - Situatie waarbij een autoloog botblokje uit het retromolaarge-
bied wordt gebruikt (a,b,c) om de kaak te verbreden en te verhogen (d). Situatie na 5 
maanden (e) toont een fraaie botkam met voldoende botbreedte. Na preparatie van de 
osteotomie is de goede doorbloeding van het bot duidelijk zichtbaar.  

3. Esthetische risico’s
De patiënt wenst uiteraard een behandel-
resultaat dat zo goed mogelijk overeen-
komt met een natuurlijke situatie. In de 
zijdelingse delen van de onderkaak speelt 
de esthetiek een minder grote rol dan in 
het bovenfront. Indien het gewenste eind-
resultaat niet naar verwachting is kan dit 
voor zowel patiënt als behandelaar erg on-
bevredigend zijn. Het is daarom verstandig 
vooraf een inschatting te maken van het 
te verwachten eindresultaat. Hiervoor kan 
het beste een esthetische risico-analyse 
gemaakt worden.3 In deze analyse worden 
medische factoren, rookgedrag, verwach-
tingen van de patiënt, mate van ontsteking 
en grootte van defect meegewogen. Zwaar 
rokende patiënten, (te) hoge verwachtin-
gen, verticale defecten, dunne biotypes 
en een hoge lachlijn kunnen beschouwd 
worden als hoge esthetische risico’s. Het is 
verstandig dit voorafgaand aan de behan-
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ESTHETIC RISK FACTORS* Low Medium High

Medical status Healthy patient and 
intact immune system Reduced immune system

Smoking habit Non-smoker Light smoker(< 10 
cig/d)

Heavy smoker (> 10 
cig/d)

Patient’s esthetic expectation Low Medium High

Lip line Low Medium High

Gingival biotype Low-scalloped, thick Medium-scalloped, 
medium-thick High-scalloped, thin

Shape of tooth crowns Rectangular Triangular

Infection at implant site None Chronic Acute

Bone level at adjacent teeth 5 mm to contact point 5.5 to 6.5 mm to 
contact point 7 mm to contact point

Restorative status of neighboring teeth Virgin Restored

Width of edentulous span 1 tooth (≥ 7 mm 1 tooth (< 7 mm) 2 teeth or more 

Soft-tissue anatomy Intact soft tissue Soft-tissue defects

Bone anatomy Alveolar crest without Horizontal bone Vertical bone

of alveolar crest bone deficiency deficiency deficiency

deling met de patiënt te bespreken om de 
verwachtingen bij te stellen en waar nodig 
gedrag (roken) aan te passen.

4. Complexiteit van de behandeling
De mate van complexiteit hangt vooral sa-
men met de uitgebreidheid van planning 
en het aantal ingrepen dat nodig is om tot 
het beoogde eindresultaat te komen. Een 
‘Straightforward’ solitaire vervanging van 
een eerste molaar in de onderkaak met 
voldoende bothoogte, -breedte en ruimte, 
vraagt om relatief minder planning en kan 
als laag-complex worden beschouwd. Situa-
ties waarbij direct na extractie een implan-
taat geplaatst wordt of waarbij aanvullend 
een botopbouw moet worden uitgevoerd 
vragen een veel uitgebreidere planning en 
meer voorbereiding. Ook een orthodontisch 
voortraject, met alle bijbehorende afspra-
ken, verhoogt de complexiteit. Deze behan-
deltrajecten kunnen dan ook als gemiddeld 
tot hoog complex worden gezien.

5. Risico op complicaties
Elke chirurgische ingreep brengt een be-
paald risico op complicaties met zich mee. 
Deze complicaties kunnen klein en voor-
bijgaand maar ook groot en langdurig zijn, 
met alle consequenties van dien. Indien de 
te verwachten complicaties, zoals bijvoor-
beeld irritatie van een hechtdraad of het 
loskomen van een healing abutment, door-
gaans geen grote gevolgen voor het eind-
resultaat met zich mee brengen, spreken 

we van een laag complicatierisico. Dit is 
meestal van toepassing op situaties waar-
bij geen botopbouwprocedure noodzake-
lijk is. Bij het uitvoeren van een aanvullen-
de botopbouw is het risico op complicaties 
groter (gemiddeld complicatierisico), 
omdat er na plaatsing doorgaans minder 
stabiliteit van het implantaat is. Er is ook 
een grotere kans op infectie en dehiscen-
tie door een langere behandelduur (figuur 
5). Het aanbrengen van een elders geoogst 
botgraft kan door de relatief hogere kans 
op afstoting worden beschouwd als een 
hoog complicatierisico omdat verlies van 
de graft grote consequenties met zich mee-
brengt voor de gehele vervolgbehandeling.

Conclusie
Voordat je aan een implantologiebehan-
deling begint dient de moeilijkheidsgraad 
te worden ingeschat. Deze kan worden be-
paald door de volgende factoren vooraf te 
beoordelen:
• Beschikbare hoeveelheid botvolume;
• Anatomische risico’s;
• Esthetische risico’s;
• Complexiteit van de behandeling;
• Risico op complicaties.
Indien een van deze factoren een hoog ri-
sico of complexiteit met zich meebrengt, 
kan worden uitgegaan van een hoge moei-
lijkheidsgraad. Het is belangrijk de patiënt 
goed te informeren over het behandeltra-
ject, mogelijke complicaties en het te ver-
wachten eindresultaat.

Figuur 4 - immediate placement: directe 
plaatsing van een implantaat na extractie.

Figuur 5 - Dehiscentie van de gingiva na 
het uitvoeren van een uitgebreide botop-
bouw en plaatsing van 2 implantaten.

Frank Andriessen is werkzaam 

als tandarts-implantoloog bij het 

Tandheelkundig Centrum Wilhel-

minapier (www.tand-implant.nl) 

te Rotterdam. David Rijkens is 

werkzaam als tandart-implanto-

loog bij Mondzorg Velsen (www.

mondzorgvelsen.nl), Mondzorg 

Kudelstaart (www.mondzorgku-

delstaart.nl) en Tandartspraktijk 

Prakken te Emmen. 

Zij zijn daarnaast beiden cursus-

leider en docent van de Master-

Class Implantologie van het ACTA 

www.acta-de.nl.

Tabel 1 - Esthetische risico-analyse
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produkten. 
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Een gasveer beweegt 
12° naar links, rechts, 
voor en achter. Hierdoor 
ondervinden uw benen 
geen druk meer en wordt 
de bekkenfunctie gecor-
rigeerd.
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CONTRAST AM
Aan de stoel (6 x 3ml spuitjes,  

6% HP, 6 x 3ml spuitjes 
FastDam, 6 borstels en tips).
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MONDWATER
Mondwater voor onderhoud 
van het gebit in handige 
doseerfles.

FASTDAM
Isolatiesysteem voor  

zachte mondweefsels 
(4 x 3ml spuitjes).

CONTRAST PM PLUS
Thuisbleken (4 x 3ml spuitjes
in 10%, 15% of 18% CB).

TANDPASTA
Dagelijkse whitening voor  

tanden met direct resultaat.

TEETH  
WHITENING PEN
1 whitening pen (met 3%  
carbomide peroxide).  
Eenvoudig in gebruik,  
alleen geschikt vanaf 12 jaar.
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