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EXPERTISE GEVRAAGD

Partial Extraction
 Therapies

Achtergrond
Na de extractie van gebitselementen zal 

de kaak en het tandvlees remodelleren. De 

zogeheten ‘bundle bone’ gaat hierbij deels 

verloren. De ‘bundle bone’ is het gedeelte 

van de alveole waar de collageenvezels van 

het parodontaal ligament hun oorsprong in 

vinden. Indien de tand of kies is geëxtraheerd, 

zal met het parodontaal ligament ook een 

stukje van dit bot verloren gaan. Er is namelijk 

geen doorbloeding meer vanuit het parodon-

taal ligament. Als gevolg van de resorptie 

van het bot zal ook het tandvlees ‘inzakken’. 

Een beroemde quote van D. Buser is: ‘the bone 

sets the tone, but the tissue is the issue’. Het 

kaakbot kan worden opgebouwd doormiddel 

van autologe- of botvervangende materialen. 

Vaak is het lastig om de exacte hoeveelheid 

bot op te bouwen, zodat het oorspronkelijke 

volume hersteld kan worden. Er zal gecom-

penseerd moeten worden voor de resorptie die 

plaats zal vinden na een botopbouw. Na het 

aanbrengen van titanium versterkte mem-

branen of titanium meshes is dit minder het 

geval, maar ook hier zal resorptie optreden na 

het verwijderen tijdens een 2e fase operatie.

Weke delen chirurgie (eventueel in een 

2e fase) kan het verloren gegane bot 

compenseren. Door middel van een ge-

deëpithelialiseerde bindweefsel graft kan 

vrij precies de dikte en de locatie van de 

gewenste contour worden vormgegeven. Het 

nadeel van bovengenoemde methode is dat 

er over het algemeen meerdere operaties 

noodzakelijk zijn om tot een bevredigend 

resultaat te komen. De distale papil heeft 

vaak minder volume dan gewenst, en de 

oppervlakte structuur en vormgeving van het 

tandvlees is niet 100% natuurlijk. 

Om de resorptie van de ‘bundle bone’ tegen 

te gaan en de contour en oppervlakte-

structuur van de kaak en het tandvlees te 

behouden, is er de mogelijkheid om een 

(stukje van) de wortel van de tand of kies 

in de kaak achter te laten. Doordat het paro-

dontaal ligament en de daarbij behorende 

vezels in het kaakbot achterblijven, zal er 

geen resorptie van het aangrenzende bot 

optreden. Deze techniek omvat verschil-

lende varianten en wordt: ‘partial extraction 

therapies (PET)’ genoemd. Op deze manier 

kan in het algemeen in 1 zitting op een 

zeer voorspelbare manier een onzichtbaar 

resultaat behaald worden. Markus Hürzeler 

heeft in 2010 in een artikel de techniek 

besproken (1). Aan de hand van een 3-tal 

casussen zullen de verschillende aspecten 

van deze techniek worden besproken.

Methode

Chirurgie (originele techniek)
In de originele techniek wordt eerst de kroon 

van het element gedecapiteerd door middel 

van een cilindrische boor vanaf palatinaal. 

Indien de buccale zijde van het element 

intact wordt gehouden, kan deze gebruikt 

worden om de tijdelijke voorziening van te 

vervaardigen. Deze kan bij voldoende pri-

maire stabiliteit van het implantaat direct 

worden geplaatst. Uiteraard zonder deze 

direct te belasten. Na decapitatie wordt de 

radix verder verlaagd tot ongeveer 0,5mm 

boven botniveau aan de buccale zijde. 
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Hierna kan met behulp van de implantaat boren het 

implantaatbed worden geprepareerd. Door precies door 

het wortelkanaal te boren, wordt ervoor gezorgd dat ook 

de apex wordt uitgenomen (weggeboord). Bij gebruik 

van een 3,75mm-4,3mm diameter van het implantaat, 

zal het mesiale en distale meest coronale deel van 

radix nog doorgenomen moeten worden met een lange 

cilindrische boor. Als dit eenmaal is voltooid, dan kan 

het palatinale deel van de radix worden verwijderd. 

Meestal wordt hiervoor een hevel of een naaldvoerder 

gebruikt om dit fragment voorzichtig los te maken. Het 

buccale fragment mag hierbij niet loskomen of bescha-

digd raken (bijv. doormidden breken). Na de extractie 

kan het coronale deel van het buccale schildje over het 

gehele coronale oppervlak op de juiste hoogte worden 

geprepareerd. Dit gebeurt met een kopslijpende boor 

die aan de zijkant glad is. Zo blijven de fragiele buccale 

weke delen mooi intact. Vervolgens kan het buccale 

deel mooi afgerond worden om een goed emergence 

profile van de kroon mogelijk te maken, opdat de kans 

op een ‘internal exposure’ zo klein mogelijk gehouden 

kan worden. Vervolgens kan het implantaatbed worden 

geprepareerd in de palatinale wand, alsof er in een 

‘immediate’ situatie wordt geïmplanteerd. Indien de 

ruimte tussen het implantaat en buccale shield groot 

is (meer dan 2 mm), dan kan ervoor worden gekozen om 

deze ruimte op te vullen, bijvoorbeeld met tuber bot.

Chirurgie (gemodificeerde techniek)
In het geval dat er een metalen- of glasvezelstift in het 

kanaal aanwezig is, dan is het niet mogelijk om met 

implantaat boren door het wortelkanaal te prepareren. 

In sommige gevallen is het niet mogelijk om de stift te 

verwijderen zonder dat er een groot risico bestaat op 
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Casus 1 - ‘originele techniek’

1a. Beginsituatie röntgeno-

logisch, interne resorptie 11

4. Splitsen buccale en 

palatinale deel

8. Implantaat geplaatst, los 

van buccaal schildje

10c. Vervaardigen tijdelijke 

kroon

1b. Beginsituatie

5. Buccaal schildje

9. Plaatsen tijdelijk abutment

11. Eindsituatie tijdelijke kroon

2. Decapiteren kroon

6. Prepareren implantaatbed

10a. Vervaardigen tijdelijke 

kroon

12. Eindsituatie röntenologisch

3. Prepareren door de radix

7. Plaatsen implantaat

10b. Vervaardigen tijdelijke 

kroon

13a. Eindsituatie definitieve 

kroon en facing



fractuur van de radix op een ongewenste plek. In dat 

geval kan ervoor worden gekozen om met een lange cilin-

drische diamantboor een buccaal schildje los te ‘prepa-

reren’ van de radix. Belangrijk is dan dat het schildje een 

minimale hoogte heeft van 10 mm, omdat deze anders 

te veel de neiging heeft los te komen. Veel langer is niet 

noodzakelijk. Essentieel is nog dat men er zeker van is 

dat het schildje bucco-cervicaal ook daadwerkelijk ‘los’ 

is van de rest van de palatinale radix. Verder kan er op 

deze manier voor worden gekozen om het schildje meer 

naar distaal of mesiaal door te laten lopen om zo meer 

papil te kunnen behouden. Dit is uiteraard afhankelijk van 

de naburige situatie. Door op deze manier eerst het buc-

cale schildje los te prepareren van de rest van de radix is 

het gemakkelijker en voorspelbaarder om het palatinale 

deel mét apex er in 1 keer uit te halen. Voor mij is dit nu 

de geprefereerde techniek.

Prothetiek
Indien er voldoende primaire stabiliteit is verkregen 

met het inzetten van het implantaat, is het een mooie 

keuze om het implantaat direct te restaureren. Zo kan er 

een nog betere ondersteuning plaatsvinden van de weke 

delen. Overigens is dit minder van belang in vergelijking 

met de situatie van het immediaat implanteren zonder 

buccaal schildje, omdat het schildje de weke delen 

reeds ondersteund. 

Indien in de fase van het decapiteren van de kroon het 

buccale deel van de tand of kies intact is gebleven (en 

er bijvoorbeeld geen esthetische ontsierende restaura-

ties in zitten), kan dit fragment gebruikt worden voor het 

vervaardigen van de tijdelijke kroon. Allereerst wordt na 

het plaatsen van het implantaat een tijdelijk abutment 

geplaatst. Er worden markeringen buccaal en palatinaal 

Casus 2 - techniek met recessie

1a Beginsituatie

4. Extractie palatinale deel

8. Tijdelijke kroon 4 dagen na 

plaatsen implantaat

11. Definitief abutment

1b. Beginsituatie

5. Buccaal schildje stabiel in 

situ

9. 10 dagen na coronaalwaarts 

verplaatste flap

12a. Definitief abutment in situ

2. Decapiteren kroon

6. Plaatsen implantaat

10a. Voor afdrukken definitieve 

kroon

12b. Definitief abutment in situ

3. Lange boor voor splitsen 

radix

7. Geplaatst implantaat, niet 

tegen schildje aan

10b. Voor afdrukken definitieve 

kroon

13b. Definitieve kroon direct na 

plaatsen
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geplaatst om de lengte en richting van het abutment te 

corrigeren. Hierna wordt het schildje voorzichtig ‘terug’ 

geplaatst en vervolgens met behulp van een flowable 

composiet palatinaal aan het abutment vastgemaakt. 

Hierna wordt het tijdelijke abutment met ‘buccaal 

element’ uitgenomen en verder aangevuld met flowable 

composiet en afgewerkt. Dan kan de tijdelijke kroon 

geplaatst worden en uit occlusie en articulatie worden 

geslepen. Door direct met een tijdelijk kroon te werken 

heeft de patiënt direct een goede voorziening die er 

esthetisch fraai uitziet. Bovendien zorgt de tijdelijke 

kroon voor een goede coronale ‘seal’ van het immediaat 

geplaatste implantaat. 

(Contra)indicaties
De PET techniek heeft een brede indicatie. Het kan vrijwel 

in de gehele mond worden toegepast. Indien mogelijk 

heeft het juist de voorkeur in de esthetische zone. In een 

aantal situaties is de PET techniek af te raden.

• Bij grote peri-apicale radiolucenties is het niet altijd 

mogelijk om een goede primaire stabiliteit van het 

implantaat te verkrijgen. Bij kleine peri-apicale 

radiolucenties kan simultaan met het plaatsen 

van het implantaat een nettoyage van het apicale 

gebied plaatsvinden. De toegang kan indien nodig 

via de buccale omslagplooi worden verkregen. 

Uiteraard moet de hoogte van de toegang dan 

zorgvuldig worden bepaald. Het verkregen defect kan 

worden opgevuld met autoloog dan wel xenograft 

materiaal met membraan.

• Bij grote verschillen in cervicale gingivale outline 

met buurelementen (door bijvoorbeeld uitgroei of 

tandstand) is het ook af te raden de PET techniek 

Casus 3 - techniek met ‘root submergence’

1a. Beginsituatie

4. Dikte van inlaygraft 

minimaal 3mm

6c. 1 week post-operatief, 

goede inheling

9b. Perskeramische etsbrug met 

anti-rotatie / oortje

1b. Beginsituatie

5. Inlaygraft ingehecht

7. Inhechten inlaygraft 

minimaal 6-8 hechtingen

10a. Eindresultaat na 1 week

2. Decapiteren kroon, verlagen 

radix tot botniveau

6a. 1 week post-operatief, 

goede inheling

8. Perskeramische etsbrug

10b. Eindresultaat na 1 week

3. Inlaygraft

6b. 1 week post-operatief, 

goede pontic site

9a. Perskeramische etsbrug op 

model

10c. Eindresultaat na 1 week 

röntgenologie
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te gebruiken. Van tevoren moet worden 

bepaald op welke hoogte de cervicale 

gingivale outline gewenst is. Indien 

het verschil te groot is kan dat moeilijk 

worden gecorrigeerd. Het is overigens wel 

mogelijk om een coronaalwaarts ver-

plaatste flap uit te voeren in combinatie 

met de PET techniek. Verder is het ook 

mogelijk om een kroonverlengingsproce-

dure te combineren met de PET techniek.

• Mobiele elementen zijn een harde

contra-indicatie voor de PET techniek.

Het buccale schildje dat in de kaak

achterblijft, dient een goede stabiliteit

te hebben. Indien dat niet het geval is,

zal het werken als een corpus alienum.

• Indien sprake is van een radixfractuur,

externe resorptie of solitaire pocket

aan de buccale zijde, is de PET techniek

eveneens gecontraïndiceerd. Er moet

logischerwijs sprake kunnen zijn van een

intact buccaal schildje zonder pathologie.

• Indien een element verloren gaat en het

heeft de voorkeur om geen implantaat te

plaatsen maar een (ets)brug dan kan het

de voorkeur genieten om de hele radix in

situ te laten. De radix wordt dan tot onge-

veer 0,5 mm boven de botrand afgeslepen.

Door middel van een graft wordt de radix

occlusaal bedekt. Belangrijk is de randen

van het tandvlees goed te aviveren om een

goede doorbloeding te verkrijgen voor de

aanhechting van de graft. Op deze manier

kan een zeer goede vormgeving en contour

van de harde en zachte delen worden

verkregen. Bovendien is dit ook bijzonder

stabiel in de loop der tijd.

Problemen
‘Internal exposure’
Soms komt het voor dat er een interne expo- 

sitie plaatsvindt van het buccale schildje. 

Met het prepareren van het schildje is dan 

niet voldoende rekening gehouden met 

het emer gence profile van de healingcap 

of de tijdelijke kroon. Dit is vrij eenvoudig 

te verhelpen door met grote vergroting en 

een klein diamant boortje zorgvuldig een 

deel van het buccale schildje weg te boren. 

Uiteraard is het zaak hierbij het implantaat 

niet te raken.

‘External exposure’
Bij een externe expositie is sprake van 

dat het schildje (deels) door de buccale 

gingiva steekt. Het is mogelijk de buccale 

gingiva deels op te klappen en het buccale 

schildje deels te re-contoureren. Indien 

het een kleine expositie betreft, kan men 

de op geklapte gingiva weer terugplaatsen. 

Bij een grote expositie zal meer van het 

schildje moeten worden weggeprepareerd 

en kan hierna de gingiva alsnog worden 

gesloten.

Loslaten of breuk schildje
In sommige gevallen kan het buccale 

schildje loslaten of kan een breuk optreden 

door bijvoorbeeld het prepareren van het 

implantaatbed of het plaatsen van een 

(te agressief) implantaat. Een agressief 

implantaat heeft grove/ grote windingen 

die het schildje los kunnen ‘duwen’. Indien 

het buccale schildje loslaat of er een breuk 

optreedt, is het noodzakelijk om deze te 

verwijderen en de casus als ‘conventioneel 

immediaat’ te beschouwen. Voor de PET 

techniek is het van belang om een ‘niet 

agressief’ implantaat te gebruiken. Zo kan 

men het risico op loslaten of breken van het 

buccale schildje verkleinen. Daarentegen 

is het wel van belang om een implantaat 

te gebruiken waarmee voldoende primaire 

stabiliteit kan worden verkregen, zodat 

direct een tijdelijke restauratie kan worden 

gemaakt. 

Conclusie
De PET techniek is een zeer voorspelbare 

en duurzame techniek om het allerbeste 

 resultaat te behalen in de ‘high-end’ 

casuïstiek. De techniek kan in veel gevallen 

succesvol worden toegepast. Een goede 

indicatiestelling en een adequate uitvoering 

zijn echter noodzakelijk. Indien het per-

operatief blijkt dat het niet mogelijk is de 

PET techniek uit te voeren, kan gemakkelijk 

worden overgegaan op de conventionele 

techniek van het restaureren van de harde 

en zachte delen al dan niet met het imme-

diaat plaatsen van een implantaat en een 

tijdelijke voorziening.

Socket shield en guided surgery
De PET techniek is soms technisch relatief 

lastig en is daardoor operateur afhankelijk. 

Mogelijk kan het gebruiken van guided 

surgery deze techniek vereenvoudigen en de 

toepassing in de toekomst zo faciliteren. Dit 

zal nader onderzoek moeten uitwijzen.
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