
4 TANDARTSPRAKTIJK | AUGUSTUS 2014

Een jonge, gezonde vrouw met een probleem aan de 11
wordt ingestuurd met de vraag of een vervanging met
implantaat mogelijk is. Bij het eerste consult blijkt na

uitgebreid klinisch en röntgenologisch onderzoek dat het niet
om een ‘eenvoudige’ tandvervanging zal gaan. De vrouw toont
een mooie lach met een hoge lachlijn en tevens een aantal
kenmerken die typerend zijn voor een hoog esthetisch risico-
profiel (afbeelding 3). Element 11 vertoont een verkleuring.
Het kroongedeelte is al gefractureerd en wordt met een soort
composietverbinding aan de 12 op zijn plaats gehouden. Er
zijn lange, harmonieuze papillen aanwezig en de vrouw
vertoont een dun gingiva-fenotype.
Duidelijk is dat extractie van het element vrijwel zeker zal

leiden tot resorptie van de harde weefsels, met als gevolg een
zichtbare recessie van de zachte weefsels in horizontale en
verticale zin.

Bij röntgenonderzoek is op de lokale CT-scan te zien dat de
processus ter plaatse van 11 een ongunstige anatomie heeft
en dat de hoek van de kroon ten opzichte van de radix verre
van ideaal is voor een directe plaatsing van een implantaat.

VOOR WEEFSELBEHOUD BIJ FRONTTANDVERVANGING

Socket shield-techniek:
3 jaar follow-up
Tandvervanging in het zichtbare gedeelte van de mond is vaak complex en een
enorme uitdaging – helemaal als het een veeleisende patiënt met een hoog esthe-
tisch risicoprofiel betreft. Het verlies van de kleinste hoeveelheid hard of zacht
weefsel kan het gewenste eindresultaat doen mislukken. In zo’n geval kan een
onorthodoxe benadering overwogen worden door de socket shield-techniek toe te
passen. Daarvan is onderstaande casus een voorbeeld. Deze casus (‘Use of the
Socket Shield Technique to preserve bone and soft tissue in a maxillary central incisor’)
werd tijdens het Camlog World Congres in Valencia eind juni 2014 onderscheiden
met de 2e prijs van de Camlog Connect Case Challenge.  door Haakon Kuit

Haakon Kuit (ACTA 1996) is tandarts-parodontoloog/-implanto-
loog en werkzaam in de Praktijk voor Parodontologie en Implanto-
logie Arnhem (PPIA). Daarnaast is hij als klinisch docent verbon-
den aan de afdeling ‘Orale functieleer en implantologie’ van het
ACTA. Hij verzorgt voorts lezingen en cursussen met name op het
gebied van mucogingivale reconstructieve chirurgie en front-
tandvervanging door implantaten. Eventuele vragen c.q. reacties
kunnen via email: haakon@ppia.nl

Afb. 1 Element 11:
kroon gefractureerd
op botniveau, ver-
kleurd en met compo-
siet aan buurelemen-
ten vast gezet.
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Bovendien heeft de vrouw wel de wens dat het eindresultaat
zo optimaal mogelijk moet zijn.

Hoog esthetisch risicoprofiel
Bij het klinisch onderzoek met betrekking tot implantologie in
de zichtbare zone maak ik altijd gebruik van de zogenaamde
‘Esthetic Risk Profile Analysis’ (ITI Treatment Guide - Volume
1). Hiermee kan ik het risicoprofiel, de moeilijkheidsgraad 
van de behandeling en het te verwachten eindresultaat voor
mijzelf, maar ook voor de patiënt duidelijk maken.
De te behandelen vrouw scoort hoog bij de meeste risico-

factoren:
• hoge lachlijn;
• dun gingiva-fenotype;
• duidelijke, lange en harmonieuze papillen;
• een smalle processus alveolaris met een behoorlijke pro-
clinatie;

• littekenweefsel van eerder uitgevoerde chirurgie is aanwe-
zig;

• hoge verwachting van een optimaal eindresultaat.

Behandelplan
Na uitvoerig overleg met de patiënte over de diverse behan-
delmogelijkheden en de gevolgen, stel ik voor het element te
vervangen door een implantaat volgens de ‘socket shield-
techniek’. Daarnaast wil ik het implantaat, op voorwaarde dat
er voldoende primaire stabiliteit behaald wordt, direct voor-
zien van een restauratie. Op deze manier kan de huidige
architectuur van de harde en zachte weefsels behouden
blijven. Voor de restauratie zal ik de nog intact zijnde eigen
tandkroon van element 11 gebruiken.

Voorbereiding
Sinds de introductie van het socket shield-concept door
Marcus Hürzeler in 2010 heb ik inmiddels meer dan twintig
patiënten met behulp van deze techniek behandeld. Er is
echter nog geen artikel gepubliceerd over de resultaten op
langere termijn (langer dan 5 jaar follow-up). Om die reden
beschouw ik de techniek nog steeds als experimenteel en
informeer ik mijn patiënten hierover uitvoerig. Voor het toe-
passen van deze techniek selecteer ik alleen patiënten met
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Afb. 2  Lokale 3D-
opname van de 11. Let
met name op de ge-
ringe breedte en de
inclinatie van de
processus alveolaris
en op de hoek tussen
kroon en wortel.

Afb. 3  Patiënte ver-
toont een hoge lach-
lijn.
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een zeer hoog esthetisch risicoprofiel bij wie ik zeker weet dat
een conventionele methode zeer waarschijnlijk niet zal leiden
tot het gewenste eindresultaat.

De eerste stap is het vastleggen van de beginsituatie. Naast
uitgebreide digitale fotodocumentatie wordt een gipsmodel
van boven- en onderkaak gemaakt en een kunsthars-index van

het incisale verloop van de bovenincisieven. Deze index is
noodzakelijk om de natuurlijke kroon exact te kunnen terug-
plaatsten als tijdelijke restauratie.

De tweede stap is het verwijderen van het kroongedeelte. In
dit geval is de kroon reeds subgingivaal gefractureerd en hoeft
daarom alleen nog maar uitgehold te worden ten behoeve van
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Afb. 4  Dun gingiva-
fenotype. Ook kli-
nisch is de hoek
kroon-wortel goed
waar te nemen.

Afb. 5  Een kunsthars-
index van het incisaal
verloop van element
11 en buurelementen.
Deze index wordt
gebruikt om de kroon
op een later tijdstip te
repositioneren als
tijdelijke kroon.

Afb. 6  Uithollen van
de natuurlijke kroon
met een buccaal
venster.

Afb. 7  De kroon is
voldoende uitgehold
ten behoeve van het
tijdelijke abutment.

Afb. 8  Voordat de
wortel wordt verwij-
derd, wordt de
‘schouder’ van het te
laten zitten socket
shield tot 0,5-1,0 mm
boven het bot gepre-
pareerd.

Afb. 9  De diepte van
de socket shield-
preparatie wordt
gecontroleerd met
een pocketsonde.

Afb. 10  Nadat de
restwortel is verwij-
derd, wordt Emdogain
aan de binnenzijde
van het buccale
schildje aangebracht.

Afb. 11  Het implan-
taat wordt gecontro-
leerd op diepte ge-
plaatst.
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de ruimte die nodig is voor de connectie met het tijdelijk
abutment. 
Omdat de inclinatie van de processus ongunstig is, kan van

tevoren al worden vastgesteld dat een palatinaal verschroefde
kroon in dit geval niet mogelijk is. Om die reden prepareer ik
een buccaal venster in de kroon ten behoeve van de schroef-
opening van het abutment.

Verwijderen van het wortelgedeelte
Met een micro Lindemann-frees verwijder ik vervolgens het
wortelgedeelte. Een klein schildje (0,5-1,0 mm dikte) van het
buccale gedeelte van de wortel laat ik in situ. Anders dan in
het artikel van Hürzeler laat ik het schildje niet alleen buccaal
maar ook approximaal aan beide kanten staan zodat het paro-
dontaal ligament ook ter hoogte van de botpapillen van
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Afb. 12-13  De defini-
tieve positie van het
implantaat vanaf
faciaal en incisaal
bekeken.

Afb. 14-16  Met be-
hulp van de incisaal–
index wordt de kroon
met een tijdelijk
PEEK-abutment (na-
dat deze is gepast en
bewerkt) verbonden
met behulp van een
flowable composiet.

Afb. 17  De tijdelijke
restauratie, afgewerkt
en concaaf in het
cervico-apicale ge-
deelte, is gereed om
geplaatst te worden.

Afb. 18  De tijdelijke
restauratie vastge-
draaid op zijn plaats.
Afb. 19  Controlerönt-
genfoto van de situa-
tie direct na implante-
ren en restaureren.
Afb. 20  Het buccale
venster is gerepa-
reerd met composiet
en zo kan de patiënte
na de ingreep naar
huis.
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beide buurelementen intact blijft (een c-vormig schildje).
De bovenrand (schouder) van het schildje moet net boven 

(tot maximaal 1 mm) de marginale botrand staan, anders
worden de parodontale ligamentvezels toch verbroken; dit
wordt gecontroleerd met een pocketsonde (afbeelding 9). 
De marginale mucosaranden ontdoe ik voorzichtig van de

epitheellaag en volgens het protocol van Hürzeler breng ik

daarna een dunne laag Emdogain aan de binnenzijde van het
schildje aan.

Plaatsen van het implantaat
De implantaatpreparatie vindt bij voorkeur palatinaal georiën-
teerd plaats. De inclinatie van het implantaat kan in dit geval
echter alleen de smalle processus volgen en lijkt daardoor u
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Afb. 21  Het klinische
beeld 1 week na plaat-
sing.

Afb. 22  Het klinische
beeld 1 jaar na plaat-
sing van de tijdelijke
kroon.

Afb. 23  Klinisch
beeld van de transi-
tiezone vanaf incisaal
bekeken na verwijde-
ring van de tijdelijke
kroon. Let op de on-
veranderde contouren
van het zachte weef-
sel.

Afb. 24  Een individu-
ele afdrukstift wordt
gebruikt om de juiste
informatie van het
emergence profile
over te brengen aan
de tandtechnicus.

Afb. 25  Een individu-
eel vervaardigd zirco-
niumoxide abutment
in de vorm van een
veneerpreparatie
wordt geplaatst ten-
einde het cementeren
gecontroleerd uit te
kunnen uitvoeren.

Afb. 26  De voorbe-
reiding van de kera-
mische veneer.

Afb. 27  De situatie
direct na plaatsing.
De mucosa is nog wat
geïrriteerd en opge-
trokken door het af-
werken en verwijde-
ren van de retractie-
draad en de cement-
resten.

Afb. 28  Controle-
röntgenfoto direct na
plaatsing van het
definitieve abutment
met restauratie.
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erg ver naar buccaal te staan (afbeelding 13 en 24). Het im-
plantaat (Camlog Promote Plus, diameter 4,3 mm, lengte 13
mm) wordt ongeveer 1 mm palatinaal van de buccale begren-
zing met het schildje en 3,0-3,5 mm diep ten opzichte van de
marginale mucosarand geplaatst.
De primaire stabiliteit is hoger dan 30 N/cm en dat is vol-

doende voor een directe (tijdelijke) restauratie.

Tijdelijke restauratie
Een tijdelijk abutment van PEEK wordt gepast en buiten de
mond voorzien van retentierillen ten behoeve van de connec-
tie met de natuurlijke kroon. Het abutment wordt vervolgens
gezandstraald en van een bonding voorzien. De uitgeholde
kroon wordt van binnen gezandstraald, geëtst en van een
bonding voorzien. 
Hierna plaats ik met behulp van de eerder gemaakte inci-

saal-index de kroon exact terug over het tijdelijk abutment.
Met een klein beetje lichtuithardend vloeibaar composiet
verbind ik het kroongedeelte met het tijdelijk abutment. Het
geheel wordt losgedraaid en buiten de mond verder afge-

werkt. Belangrijk is om de connectie cervico-apicaal goed te
polijsten en concaaf te laten verlopen om druk op het schildje
en de andere weefsels te voorkomen (afbeelding 17).
Als laatste stap reinig ik de tijdelijke restauratie nog in een

trilbad met alcohol en neem ik het af met chloorhexidine,
waarna het gereed is om vastgezet te worden.
De abutmentschroef wordt met een torquewaarde van 

20-25 N/cm vastgedraaid. Het schroefkopje wordt bedekt met
teflon en met composiet repareer ik het buccale venster in de
kroon.

Postoperatieve fase
De tijdelijke kroon is niet in contact met de antagonisten in
occlusie en wordt niet geraakt bij articulatie. De patiënte
adviseer ik ‘s nachts een Essix-retainer als bescherming te
dragen en de kroon gedurende zes weken na plaatsing niet
actief te gebruiken. 
De eerste week spoelt de patiënte met een chloorhexidine-

bevattend spoelmiddel. Daarna kan ze weer overgaan op
normaal poetsen van het gebit.
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Afb. 29-32  De klini-
sche situatie 3 jaar na
plaatsing van het
implantaat. Let op de
prachtige en stabiele
conditie van de mu-
cosa en papillen. De
buccale contour is
klinisch onveranderd
ten opzichte van de
beginsituatie.

Afb. 33  Controle-
röntgenfoto 3 jaar na
plaatsing van het
implantaat.



Ik zie de patiënte 1, 2, 4, 6 en 12 weken na de ingreep terug
voor een postoperatieve controle. Bij de eerste postopera-
tieve controle, dus na 1 week, is al niet meer te zien dat er
een implantaatoperatie heeft plaatsgevonden (afbeelding
21).

Definitieve abutment en kroon
Na 12 maanden vervang ik de tijdelijke kroon door een defi-
nitief abutment met een keramische veneer als definitieve
restauratie. In verband met de inclinatie wordt een indivi-
dueel zirconiumoxide abutment met een etsbaar laagje
porselein vervaardigd in de vorm van een veneerpreparatie.
Op die manier kan ik het cementeren van de restauratie
meer gecontroleerd uitvoeren. De kans op achterlaten van
cementresten is op deze manier ook kleiner (afbeelding 25).
Twee weken na de plaatsing van de definitieve restauratie

zie ik de patiënt terug voor een controle van de mucosa. 
12 en 24 maanden na plaatsing van de definitieve restau-

ratie zie ik de patiënte weer terug voor een controle en een
röntgenfoto. Bij beide controles is het beeld van de weefsels
rondom het abutment met veneer onveranderd stabiel te
noemen.
Het implantaat is thans 3 jaar in situ en het eindresultaat

wordt door de patiënte zeer gewaardeerd (afbeelding 29-
33). 

Discussie
Deze casus is complex omdat het een vervanging van een
centrale incisief in de bovenkaak betreft bij een patiënte
met een hoog esthetisch risicoprofiel.
Volgens de ITI-consensus is direct implanteren na extrac-

tie een onvoorspelbare handeling. Om die reden wordt
aangeraden terughoudend te zijn met directe implantaat-
plaatsing in de esthetische zone en wordt een gefaseerde
aanpak aanbevolen. In sommige gevallen (zoals bij beschre-
ven patiëntcasus) zal het minste verlies van papil of faciaal
weefsel leiden tot een niet-acceptabel eindresultaat. In zulke
gevallen is mijns inziens juist wel een directe vervanging
gewenst.

De socket shield-techniek is op dit moment de enige tech-
niek die weefselverlies kan voorkomen door het intact laten
van het parodontale ligament. Het gebruik van deze tech-
niek bij het plaatsen van implantaten mag echter niet gezien
worden als standaardtechniek, aangezien data van lange-
termijnresultaten nog niet gepubliceerd zijn. De indicatie is
wat mij betreft dan ook gelimiteerd tot de patiënten met een
hoog esthetisch risicoprofiel bij wie ook de wens voor een
optimaal eindresultaat voorop staat. 

Een optimaal eindresultaat kan vaak alleen behaald worden door

een multidisciplinaire benadering. Dat was bij deze casus de

inbreng van een ervaren toptechnicus/keramist: dank aan Martin

Smulders (Laren, NH), die voor deze patiënte het fraaie keramische

werkstuk heeft vervaardigd.
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