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Serendipiteit

Het is allemaal begonnen met een toevalsbevinding. In 1952 ontdekte Per-Ingvar  Brånemark 

het principe van verankering van titanium celkamers in bot. Hij noemde het fenomeen 

osseo integratie. In 1965 werden door hem de eerste titanium implantaten bij een patiënt in 

de mond geplaatst. Sinds de jaren 1980 wordt er als onderdeel van de tandheelkundige zorg 

steeds vaker geïmplanteerd. 

Calamiteit

Hoewel de implantaten een valide en succesvolle behandeloptie zijn gaan vormen, zijn deze 

niet vrij van complicaties. De biologische complicaties hiervan, de zogenoemde peri-im-

plantaire ziektes vormen een belangrijk bedreiging voor het behoud van de implantaten. 

De  peri-implantaire ziektes zijn ontstekingsprocessen in de weefsels rondom implantaten. 

Er worden naar analogie in de parodontologie twee processen onderscheiden: peri-implan-

taire mucositis en peri-implantitis (respectievelijk gingivitis en parodontitis). Peri-implan-

taire mucositis is een reversibele ontsteking van de peri-implantaire mucosa. Bij peri-im-

plantitis is er naast de ontsteking van de zachte peri-implantaire weefsels ook sprake van 

botafbraak rond het implantaat.

 Onderzoek laat zien dat hoewel de prevalentie lastig te bepalen is, toch kan worden 

aangenomen dat de gemiddelde prevalentie van peri-implantaire mucositis ongeveer 43% 

is, terwijl de gemiddelde prevalentie van peri-implantitis rond de 22% is. Als belangrijkste 

risico factoren voor het ontstaan van peri-implantaire ziektes worden in de literatuur aan-

gegeven: onvoldoende mondhygiëne, onbehandelde parodontitis in de rest van de mond en 

roken.

Behandelbaarheid

De behandeling van peri-implantitis is niet eenvoudig en het resultaat ervan blijft onvoor-

spelbaar. Voorkomen is daarmee beter dan genezen. Primaire preventie is gebaseerd op se-

lectie van de juiste patiënten, goede planning en uitvoering van de behandeling maar ook op 

regelmatige controles van de implantaat-gedragen constructies en zorgvuldige onderhoud  

door zowel de patiënten als de mondzorg professionals.
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Reinigbaarheid

Een tandheelkundig implantaat bestaat uit twee delen: het transmucosale deel dat door de 

mond slijmvlies (tandvlees) in de mondholte steekt en blootgesteld is aan het orale milieu, 

en het implantaat zelf dat met schroefwindingen onder het tandvlees direct contact met het 

kaakbot heeft. Het oppervlak van het transmucosale deel is glad, terwijl het deel van het 

implantaat dat botcontact maakt voornamelijk een ruw oppervlak heeft. Dit laatste heeft 

als doel de osseointegratie te bevorderen. Het verwijderen van biofilm van implantaatop-

pervlakken (door zelfzorg en door tandheelkundige zorgprofessionals) is essentieel om pe-

ri-implantaire ziektes te voorkomen en te behandelen. Bij de nazorg en de behandeling van 

peri-implantaire mucositis moet er normaal gesproken een glad (titanium) oppervlak gerei-

nigd worden. De instrumenten die op de transmucosale implantaatoppervlakken gebruikt 

kunnen worden, mogen deze oppervlakken niet beschadigen omdat dit anders rekolonisatie 

met micro-organismen zou kunnen bevorderen. Dit is met name belangrijk voor die onder-

delen van het implantaat die blootgesteld zijn aan het orale milieu. De hulpmiddelen die 

ervoor het meest gebruikt worden zijn mechanische instrumenten en chemische middelen. 

Bij een ernstige peri-implantaire ontsteking kan het zo zijn dat door botverlies ook het ruwe 

deel van het implantaat boven het botniveau komt te liggen. Dan moeten de windingen 

van het implantaat en het ruwe oppervlak gereinigd worden. Dit is niet eenvoudig omdat 

micro-organismen zich in het ruwe en het soms poreuze oppervlak kunnen verschuilen en 

onbereikbaar zijn voor de instrumenten van de tandheelkundige zorgprofessionals.. 

Instrumentatie

In diverse onderzoeken van de afgelopen decennia zijn verschillende mechanische instru-

menten op verschillende implantaatoppervlakken getest: metalen handinstrumenten, 

niet-metalen handinstrumenten, (ultra)sone scalers met metalen of niet-metalen tips, air 

polishers met diverse poeders, polijstcupjes/puntjes met of zonder polijstpasta en diamant-/

carbideboren.

 In hoofdstuk 2 werd in de literatuur gezocht naar wetenschappelijk bewijs voor de te 

verwachten effecten van diverse mechanische instrumenten op de oppervlaktestructuur van 

gladde en ruwe titaniumoppervlakken. De uitkomsten van dit review tonen dat air polishers, 

niet-metalen instrumenten en rubber polijst cupjes geen of minimale schade aan gladde 

titaniumoppervlakken toebrengen en daardoor veilig toegepast kunnen worden in de nazorg 

van patiënten met implantaten. Als er geen veranderingen in de oppervlaktestructuur van 
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ruwe implantaatoppervlakken mag worden aangebracht, lijken niet-metalen instrumenten 

en de air polisher de meest geschikte instrumenten. Als het doel is het ruwe implantaatop-

pervlak juist gladder te maken en bijvoorbeeld ook de schroefwindingen te verwijderen, dan 

worden diamant-/carbideboren aanbevolen. Dit bijvoorbeeld ten behoeve van implantoplas-

tie wanneer het ruwe implantaatoppervlak is blootgesteld aan het orale milieu. Of dit laatste 

ook noodzakelijk is, staat momenteel ter discussie.

 Misschien nog belangrijker dan het effect van een instrument op de oppervlakte struc-

tuur is of een instrument effectief is in het reinigen van het oppervlak. In hoofdstuk 3 werd 

bekeken welke mechanische instrumenten effectief zijn in het reinigen van het implantaat-

oppervlak en het verwijderen van biofilm. De resultaten van deze review duiden erop dat air 

polishers de meest effectieve instrumenten zijn voor het verwijderen van biofilm van zowel 

gladde als ruwe titaniumoppervlakken. Met minder bewijs werden ook positieve resultaten 

gevonden voor roterende titaniumborstels op (ruwe) SLA-titanium-oppervlakken en (ultra)

sone scalers met niet-metalen tips op gepolijste oppervlakken. De literatuur laat verder zien 

dat de effectiviteit van alle mechanische instrumenten bij het verwijderen van tandsteen 

beperkt is.

 Bacteriële contaminatie kan de chemische samenstelling van een titaniumoppervlak 

veranderen. Ook kan instrumentatie een ongunstig invloed hebben op de samenstelling en 

oppervlaktestructuur van een titaniumoppervlak. Dit kan de biocompatibiliteit van het im-

plantaat negatief te beïnvloeden. In hoofdstuk 4 werd bekeken wat het effect van de diverse 

mechanische instrumenten op de biocompatibiliteit van het implantaatoppervlak is. Alle 

instrumenten reduceren de biocompatibiliteit van het titaniumoppervlak. Van alle geteste 

instrumenten blijkt de air-polisher het minst negatieve effect te hebben. 

 De air-polisher kan met diverse poeders gebruikt worden. In hoofdstuk 5 werd onder-

zocht wat de invloed van de diverse poeders op de cellen die in het peri-implantaire weefsel 

voorkomen kan zijn. Het blijkt dat de diverse cellen verschillend reageren op de geteste poe-

ders. De selectie van het meest geschikte poeder lijkt van belang te zijn voor de genezing.

Geen van de mechanische instrumenten blijkt alle biofilm van het titaniumoppervlak te ver-

wijderen, zeker als het oppervlak moeilijk bereikbaar is. Er kan dus ook overwogen worden 

om de behandeling met chemische middelen te combineren. Hiermee kunnen dan de bac-

teriën die op de titaniumoppervlakken zijn achtergebleven alsnog mee worden gedood. In 

hoofdstuk 6 werden chemische middelen geëvalueerd in relatie tot de biofilm op het titaniu-

moppervlak. In dit hoofdstuk werd bekeken welke middelen effectief zijn in het verwijderen 
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en afdoden van biofilm van titanium implantaatoppervlakken. Het gebruik van een zuur 

(etsgel) lijkt hierbij op dit moment het meest effectief.

Zelfzorg

Het onderhoud van de implantaat-gedragen constructies is grotendeels de verantwoordelijk-

heid van de patiënt en het is afhankelijk van de dagelijkse plaque-beheersing. In hoofdstuk 7 

werd in de literatuur gezocht hoe een patiënt het beste een implantaat-gedragen constructie 

zou kunnen reinigen. Hoewel elektrisch poetsen niet superieur blijkt te zijn vergeleken met 

poetsen met een handtandenborstel, kan het helpen om beperkingen in de handvaardigheid 

te beperken en de toegankelijkheid van de te reinigen constructies te verbeteren. Wat de 

interdentale reiniging betreft, is floss geen goed middel als een ruwe implantaatoppervlak 

blootgesteld is aan het orale milieu. Het gebruik van een rager of stoker is hiervoor beter 

geschikt.

Van systematische reviews tot een klinische richtlijn

De laatste jaren wordt in de medische wereld de ontwikkeling van klinische richtlijnen na-

gestreefd. Hoofdstuk 8 betreft de samenvatting van een klinische richtlijn die vanuit de 

 Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) en de Nederlandse Vereniging voor 

 Orale Implantologie (NVOI) is ontwikkeld met betrekking tot de preventie, diagnostiek en 

behandeling van peri-implantaire ziektes. Periodieke controles en zorgvuldig onderhoud zijn 

van groot belang om peri-implantaire ziektes te voorkomen of ze vroegtijdig te diagnosti-

ceren. Vroegtijdige diagnose van ontsteking en botverlies rondom implantaten is essentieel 

om tijdig adequate therapie te bieden. Echter door de grote variatie in type van implantaten, 

methodiek van plaatsing ten opzichte van omliggende structuren zoals bot en zachte weef-

sels maar ook de vorm van de vervaardigde constructie, is er geen universeel referentiepunt 

voor het vaststellen van gezond of ongezond. Daarmee is deze ‘nulmeting’ een onmisbaar 

onderdeel voor de start van de controles van de implantaat-gedragen constructies. De klini-

sche ‘nulmeting’ vindt bij voorkeur ongeveer acht weken na het plaatsen van de suprastruc-

tuur plaats, zodat het peri-implantaire weefsel zich eerst aan de constructie heeft kunnen 

adapteren. 

Al met al geeft dit proefschrift kort samengevat aan dat:

 het voorkomen van peri-implantaire infecties beter is dan genezen!




