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natuurlijke restauraties beginnen cervicaal

Irfan Abas

Een implantaat met een nette osseointegratie, dient nog voorzien te worden van 

een natuurlijk ogende kroon. Hierbij moet zowel de peri-implantaat mucosa als de 

kroon cervicaal worden vormgegeven zoals een natuurlijk element. Een anatomisch 

healingabutment kan het verschil maken.

Anatomische 
healingabutments

Tissue-level of bone-level
Een implantaat kan tissue-level of bo-
ne-level zijn. Tissue-level houdt in dat 
het implantaat bestaat uit een gepolijst 
deel dat boven het bot wordt geplaatst 
en daar apicaal van een ruw schroef-
deel dat in het bot wordt geplaatst. De 
kroon wordt vastgezet op het gladde deel 
dat gelijk ligt met de zachte weefsels. 
Het tissue-level implantaat is daarom 
ideaal voor uitneembare prothetiek op 
implantaten, zoals een overkappingspro-
these, maar het heeft zijn beperkingen in 
enkeltandsvervanging, met name wanneer 
esthetiek belangrijk is. De kroon moet na-
melijk van onder het weefsel vertrekken 
om natuurlijk te ogen, het zogenaamde 
emergence profile. 
Een bone-level implantaat houdt in dat 
het alleen bestaat uit een ruw implantaat-
deel dat volledig in alveolair bot wordt 
geplaatst. De connectie met de kroon ligt 
hierbij twee tot drie millimeter onder de 
mucosa, waardoor de restauraties die hier-
op moet komen veel natuurlijker ogen en 
daarmee een mooiere esthetiek hebben. De 
meeste implantaatsystemen zijn daarom 
bone-level implantaten. 

Abutment
Om een kroon met een implantaat te ver-
binden wordt gebruik gemaakt van een 
specifieke opbouw van het implantaat, 

Wanneer een element verloren is 
gegaan, heeft een implantaat de 
voorkeur bij vervanging. Een uit-

neembare voorziening zoals een partiele 
plaatprothese, een essix retainer of een 
frame, heeft weinig comfort en wordt 
daarom niet zo snel gekozen, tenzij de fi-
nanciële situatie van de patiënt geen vaste 
voorziening toelaat. Een vaste voorziening 
als alternatief voor een implantaat, is na-
tuurlijk de brug. Hierbij wordt er een vol-
ledige preparatie uitgevoerd van de gebit-
selementen aan weerszijden van het hiaat, 
die dienen als pijler voor een brug. Bij deze 
preparatie wordt een gebitselement rond-
om minimaal één millimeter afgeslepen en 
is er tevens een occlusale verlaging nodig 
van anderhalf tot twee millimeter. 

Met een implantaat in het achterhoofd, 
is de brug niet meer een behandeling van 
deze tijd. Zoals een collega tandarts en 
universitair hoofddocent Restauratieve 
tandheelkunde onlangs in een lezing zei: 
“de enige reden dat er nog een brug geïn-
diceerd is, is wanneer een brug vervangen 
moet worden”. Zodoende is een tandheel-
kundig implantaat, dat inhoudt dat er een 
steriele titaniumschroef in het alveolair 
kaakbot wordt geplaatst en na osseointe-
gratie belast kan worden met een kroon, de 
eerste keuze ter vervanging van een verlo-
ren gebitselement. 
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element een anatomische cervicale vorm, 
waarbij het schroefgat gecentreerd staat 
of meer linguaal of palatinaal van het mid-
den. Een implantaat mag immers nooit te 
ver naar buccaal of labiaal staan, omdat 
het alveolair bot daar resorbeert. Omdat 
deze healingabutments asymmetrisch 
van vorm zijn, bestaan deze healingabut-
ments uit een apart abutment schroefje. 
 

Casus 2
Voor de tweede casus zijn twee implanta-
ten MegaGen AnyRidge 4.0x11.5 en 4.0x10.
mm geplaatst met een goede initiële stabi-
liteit van 40Ncm. Er werd daarom 1-fase 
gewerkt wat inhoudt dat er direct healin-
gabutments zijn geplaatst en de weefsels 
daaromheen zijn gehecht (afbeelding 4 en 
5). Na een osseointegratie periode van acht 
weken, komt de patiënt retour voor een in-
traoraal scan (Trios 3, 3Shape). De zachte 

het abutment genaamd. Bij een gecemen-
teerde kroon, wordt eerst een abutment 
op het implantaat geklikt en daarna met 
een abutmentschroef vastgedraaid in het 
implantaat. Vervolgens wordt de kroon op 
het abutment gecementeerd. De andere 
methode is een verschroefde kroon, waar-
bij in het tandtechnisch laboratorium de 
kroon op het abutment wordt verlijmd. 
In de kroon wordt een kleine opening 
(schroefgat) gehouden om de abutment-
schroef in het abutment vast te kunnen 
draaien met het implantaat, waarna het 
schroefgat wordt gesloten met teflontape 
en een composiet vullinkje. Tegenwoor-
dig zijn de meeste implantaatkronen ver-
schroefd, omdat deze behandeling sneller 
verloopt dan cementeren in de mond en 
omdat er geen kans is dat er overtollig ce-
ment achterblijft in de mucosa. De vorm 
van het abutment van de kroon kan echter 
niet veel breder zijn dan de breedte van het 
healingabutment. Het healingabutment is 
een opbouw die op het implantaat wordt 
geschroefd en waarmee de opening van 
het implantaat naar de mondholte wordt 
gecreëerd. Zonder een healingabutment 
zou deze opening door de mucosa dicht-
groeien. 

Casus 1
Onze eerste casus mist de gebitselementen 
14 en 15. Hier zijn twee bone-level implan-
taten naast elkaar geplaatst en verbonden 
met de mondholte door twee cilindrische 
standaard healingabutments met een di-
ameter van 4 mm. Wanneer deze losge-
schroefd worden, zie je een kleine opening 
ontstaan (afbeelding 1 en 2). De kroon 
en abutment die hierop worden gemaakt 
moeten even breed zijn als het healinga-
butment, anders komt er veel druk op de 
zachte weefsels te staan. Wanneer er naar 
de cervicale breedte van een premolaar 
wordt gekeken, dan blijkt deze niet sym-
metrisch rond te zijn, maar heeft deze een 
ovale vorm. De gemiddelde breedte van 
de cervix van een bovenpremolaar in me-
sio-distale richting blijkt tussen de 4 en 5 
mm te zijn en in de lengte in bucco-pala-
tinale richting 7 tot 8 mm. Om de cervi-
cale vorm meer natuurlijk rondom een 
implantaat te openen, is dus een healin-
gabutment van 4x7 (of 5x8) mm nodig in 
plaats van een cirkelvormige met een dia-
meter van 4 of 5 mm. Binnen het MegaGen 
implantaat systeem hebben ze daarom de 
anatomische healingabutments geprodu-
ceerd (afbeelding 3). Deze heeft voor ieder 
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Situatie met standaard healingabutments

Emergence profile met standard healingabut-
ments
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Implantaten en anatomische healingabutments 
na chirurgie

Genezing van de zachte weefsels na 8 weken 
occlusaal

Emergence profile gevormd door anatomische 
healingabutments occlusaal

Scanmarkers in de implataten

Periapicale opname direct na chirurgie

Genezing van de zachte weefsels na 8 weken 
buccaal

Emergence profile gevormd door anatomische 
healingabutments buccaal

Twee gespalkte verschroefbare kronen van zir-
koonoxide verlijmd aan titanium abutments

weesfels zijn fraai geadapteerd rondom de 
healingabutments en buccaal is hierdoor 
geen concaviteit ontstaan. Na losschroe-
ven van de anatomische healingabutments 
ontstaat een cervicale vorm die gelijkend is 
met een premolaar in een ovaal vorm (af-
beelding 6 - 9).  Met de intra orale scanner 
wordt de bovenkaak met de emergencepro-
file gescand (afbeelding 10), waarna een 
tweede scan van de bovenkaak volgt met 
scanmarkers in de implantaten. Een tip is 

altijd een periapicale röntgenfoto te nemen 
om te controleren of de scanmarker cor-
rect in het implantaat zit. Als derde wordt 
de tegenbeet gescand en als laatste wordt 
de beet en de kleur voor de tandtechnicus 
vastgelegd. In deze casus was de patiënt 
een forse knarser, waarbij de palatinale 
wanden van de oorspronkelijke premola-
ren waren gefractureerd. Om de krachten 
beter op te kunnen vangen, werd in overleg 
met de tandtechnicus besloten om gespalk-



23dentista

Discussie
In deze casus is gebruik gemaakt van abut-
ments uit voorraad die een anatomische 
vorm hebben. Er zijn meer bedrijven die 
anatomische healingabutments maken, zo-
als het Griekse ‘Cervico’ systeem waarbij er 
met een siliconen mal direct met composiet 
een anatomisch healingabutment gemaakt 
kan worden. Daarnaast zijn er bedrijven 
die ‘individuele’ anatomische healingabut-
ments maken. Deze zijn naar de mening 
van de auteur overbodig, dan kan men be-
ter om een tijdelijke kroon vragen.

te kronen te maken van multilayered zir-
koonoxide, die in het TTL verlijmd zijn op 
de twee titanium abutments (afbeelding 11 
en 12). De twee kronen vielen goed op hun 
plek, waarna de abutmentschroeven wer-
den aangedraaid tot 35Ncm. De schroefga-
ten werden afgedekt met teflontap en met 
bonding en composiet afgesloten. Aan de 
restauraties is buccaal te zien dat de pe-
ri-implantaat mucosa in één lijn doorloopt 
met de natuurlijke buurelementen. Daar-
naast ligt het kroon deel niet naar palati-
naal maar emergeert deze direct vanuit de 
mucosa (afbeelding 13 - 15).

12 13
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Occlusaal aanzicht van de verschroefde kronen 
met opening voor de schroef

De kronen na plaatsen en afsluiten met compo-
siet occlusaal aanzicht

De gespalkte kronen na plaatsen bucccaal 
aanzicht

Peri-apicale opname na plaatsen kronen
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