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Nieuwe behandelmogelijkheden brengen nieuwe vraag-

stukken met zich mee. Vanaf de tijd dat er implantaten

in de mond werden geplaatst, konden er problemen met

of rond die implantaten ontstaan. Zo werd een ziekte

geïntroduceerd die voor het implantaattijdperk niet

bestond. Die nieuwe ziekte heet peri-implantitis.

Peri-implantitis staat volop in de belangstelling. Vandaar

ook dat deze nieuwe ziekte op het programma stond van

het nascholingscongres ‘Tandheelkunde up (to) date’. Dit con-

gres van 2,5 dag wordt jaarlijks in Maastricht gehouden.

De bedoeling is dat de congresgangers in deze korte periode

intensief over de actuele stand van een aantal tandheel-

kundige onderwerpen worden bijgeschoold. In september

2008 stonden de endodontologie, gnathologie, cosmetische

tandheelkunde, parodontologie en implantologie centraal.

Over de twee laatstgenoemde vakgebieden brachten 

dr. E.G. Winkel en prof.dr. A.J. van Winkelhoff vanuit hun

visie de leergierige tandartsen van de laatste stand van 

zaken op de hoogte. Het accent van de gezamenlijke pre-

sentatie lag op de peri-implantitis. Van Winkelhoff is het

die deze ontsteking als ‘de nieuwe ziekte’ betitelt.

Bacterial load
Rond een implantaat kan de infectie beperkt blijven tot de

zachte weefsels, vergelijkbaar met gingivitis rond de 

natuurlijke gebitselementen. Deze ontsteking wordt muco-

sitis genoemd, waaruit valt af te leiden dat de gingiva rond

een element niet hetzelfde is als de mucosa rond een im-

plantaat. Wanneer er als gevolg van een ontstekingsproces

bot rond het implantaat verloren is gegaan, dan wordt er

gesproken van peri-implantitis. Het bijzondere van deze

ontsteking is dat het gaat om wondinfectie met een vreemd

voorwerp. Als zo’n vreemd voorwerp bijvoorbeeld een kogel

is, is verwijdering ervan geïndiceerd om deze wondinfectie

te elimineren. Dat is bij een implantaat uiteraard niet de

bedoeling. Maar de tandarts dient zich op basis van deze

vergelijking wel te realiseren dat de minimale infectiedosis

10 tot 100 keer verlaagd is als een vreemd voorwerp bij de

infectie betrokken is. Anders gezegd: implantaten zijn 

vatbaarder voor ontstekingen. Het is daarom gecontra-

indiceerd om in een infectieuze situatie implantaten te

plaatsen.

Er wordt vaak aangenomen dat het vooral de Aggregatibacter
actinomycetemcomitans (Aa.) is die voor peri-implantitis zorgt.

Dat is niet zozeer het geval, ook al omdat de Aa. met de

combinatie van metronidazol en amoxicilline effectief te

bestrijden is. Het is vooral de Porphyromonas gingivalis (Pg.) die

een risico voor de implantaten vormt. Als de bacterial load

met Pg., maar toch ook met eventuele Aa. voorafgaand aan

implantatie te hoog is, dan is het implanteren als een fout

aan te merken.

Niet onafhankelijk
Naar de relatie tussen enerzijds microbiologische aspecten

en anderzijds het mislukken van implantaten wordt na-
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tuurlijk onderzoek gedaan. In die onderzoeken worden ver-

schillende fasen van de implantaatbehandeling onder-

scheiden. 

De 1e fase is de tijd tussen het plaatsen van het implantaat

zelf en de tweede operatie. 

Zo gauw de implantaten zijn vrijgelegd, gaat de 2e fase in,

die loopt tot plaatsing van de definitieve suprastructuur.

De 3e fase is het eerste jaar na belasting van implantaat en

suprastructuur. 

In de 1e fase treden de meeste mislukkingen als gevolg van

infecties op. Dit verandert als de behandelingen ter ver-

vaardiging van de suprastructuur worden ingezet. Het aan-

tal failures door infecties en door trauma is dan ongeveer

gelijk. 

In de 3e fase mislukken de implantaten vooral door een

trauma, meestal ten gevolge van een verkeerde of te grote

belasting. 

Het aantal mislukkingen door belastingstrauma’s is bij

edentate patiënten die een overkappingsprothese op im-

plantaten dragen, veel groter dan de infectieuze misluk-

kingen. Bij partieel dentate patiënten met implantaten

mislukken implantaten juist iets meer door infecties dan

door trauma’s. 

Dit is een bevestiging van het onderzoeksgegeven dat bij

patiënten met eigen gebitselementen en implantaten de

pocketdieptes en aanhechtingniveaus elkaar wederzijds

enorm beïnvloeden. Parodontitis en peri-implantitis zijn

dus geen onafhankelijke orale aandoeningen: als het bij

een patiënt met implantaten en gebitselementen in paro-

dontaal opzicht fout gaat met de elementen, dan gaat het

ook fout met de implantaten!      

Genetische aanleg
De logische conclusie van dit onderzoeksgegeven zou zijn

dat het implanteren bij patiënten met een doorgemaakte

parodontitis meer risico op falen van de implantaten met

zich meebrengt dan bij parodontaal gezonde patiënten.

Dat is blijkens een in 2004 gepubliceerd onderzoek van 

Karoussis et al. ook zo. Dit onderzoek stelt wel dat orale

implantaten bij patiënten zonder, maar ook met een histo-

rie van parodontitis gehandhaafd kunnen blijven. 

Maar! Bij patiënten met een doorgemaakte parodontitis is

het overlevingspercentage van de implantaten lager. Dit

percentage bedraagt voor hen 90,5% en voor parodontaal

gezonden 96,5%. In lijn hiermee is het aantal complicaties

rond de implantaten bij de ex-paropatiënten vijf keer zo

hoog als bij de parovrije patiënten. 

De gevoeligheid voor parodontitis en daarmee voor peri-

implantitis heeft ook een genetische achtergrond, zo laat

recent onderzoek zien. Het gaat dan om de genen die de

immuniteit sturen. Deze genen bepalen of iemand al dan

niet gevoelig is voor chronische infecties. Of dat zo is, kan

worden uitgemaakt met de zogeheten Interleukine-1 genotype-
ring. Patiënten bij wie deze typering positief uitvalt, lopen

een hoger risico op mislukkingen na implanteren. Bij

maar liefst 17,5% van deze categorie vertoonden de implan-

taten biologische complicaties in de vorm van pusafvloed

vanuit de sulcus, fistelvorming en botverlies. Als deze pati-

ënten ook nog roken, is informatie voorafgaand aan een

eventuele implantatie absoluut vereist. Want het risico dat

van de zes geplaatste implantaten er twee verloren gaan, is

niet denkbeeldig. Het is te verwachten dat in de toekomst

steeds vaker een individuele risicoanalyse kan worden ver-

strekt en door de zorgconsument wordt verlangd. 

Implantaatontwerp
Dit betekent dat de tandarts-implantoloog voldoende aan-

dacht aan de diagnose moet besteden. Zonder gedegen dia-

gnose schiet de informatie die aan de patiënt gegeven kan

worden, immers tekort. 
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8. Het OPT toont het bot-
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taten in de bovenkaak.

9. Voor de diagnostiek
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14. Nareiniging en des-

infectie met waterstof-

peroxide 3%.
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met het oog op de

infectiebestrijding.

Ook hier geldt dat de

nazorg cruciaal is. Die

moet stringent zijn en

ondersteund worden

met bijvoorbeeld het

spoelmiddel van Vitis

Gingival. Een con-

trolekweek hoort ook

bij de nazorg.

De esthetiek is voor

het behoud van de

implantaten van secun-

dair belang.
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Voor het stellen van de diagnose, zeker als het gaat om een

patiënt die om implantaten vraagt, zou de tandarts ideali-

ter inzicht moeten krijgen in de genetica, het rookgedrag,

de mate van stress en de microbiologische bijzonderheden.

Aan de eerste drie factoren is niets of moeilijk wat te doen.

Wel is het makkelijk en relatief goedkoop om erachter te

komen welke bacteriën de patiënt in zijn mond heeft. Dat

dit geen overbodige luxe is blijkt wel uit het gegeven dat bij

pre-implantologisch onderzoek 25% van de patiënten Pg. in

de mond blijkt te hebben. Als het percentage Pg. meer dan

50% bedraagt, wordt verwijtbaar gehandeld als toch wordt

geïmplanteerd. 

Naast de bacteriën zijn er andere factoren die het ontstaan

van mucositis en peri-implantitis in de hand werken.

Trauma door belasting bijvoorbeeld, maar ook niet vol-

doende geteste implantaatsystemen. 

Het komt voor dat bij zijwaartse belasting van de supra-

structuur het abutment een heel klein beetje beweegt, met

als resultante het ontstaan van een minuscuul spleetje tus-

sen het implantaat en het abutment bij kauwen. Voor bac-

teriën is dat spleetje een aangename verblijfplaats, zodat

rond dit implantaat een ontsteking in de vorm van een 

mucositis ontstaat.

Diagnose
Peri-implantaire mucositis komt veel voor - althans als

wordt afgegaan op het onderzoek naar de prevalentie van

bloeding van de zachte weefsels rond implantaten. De

schaarse onderzoeken die naar de normen van de evidence

based medicine een voldoende scoren, wijzen op een per-

centage van 43% mucositis en van 28% peri-implantitis.

Hoewel er dus maar beperkt wetenschappelijk bewijs is,

komt de nieuwe ziekte veel voor. Met de toename van het

aantal implantaten neemt de incidentie ervan navenant

toe.

Om vast te stellen of er van peri-implantitis sprake is,

moet de pocketsonde gehanteerd worden. Dat kan een

plastic en ook een metalen exemplaar zijn. De plastic 

pocketsonde geeft een beetje mee en sommigen prefereren

dat. De kliksondes hebben als voordeel dat steeds met de-

zelfde kracht wordt gemeten. 

Bloeding bij sonderen is een veeg teken en wijst op muco-

sitis. Geeft de meting een verdiepte pocket aan, dan is bot-

verlies waarschijnlijk. Omdat het gaat om een infectie-

ziekte, moet voor de diagnose goed worden gelet op een

vieze lucht en op pusvorming. Als er pus is, dan moet er

een röntgenfoto worden gemaakt! Gebeurt dat niet, dan is

de tandarts nalatig. 

Therapie
Op de röntgenfoto wordt het beeld van de peri-implantitis

gekenmerkt door het komvormige defect rond het implan-

taat. Dit beeld maakt meteen duidelijk dat de behandeling

van peri-implantitis niet eenvoudig is. Uitgangspunt voor

de behandeling is dat de nieuwe ziekte zoals veel oude ziek-

tes als een infectieziekte behandeld moet worden. Dat

houdt in dat de infectie op de een of andere manier onder

controle moet worden gebracht.

Ook voorafgaand aan het implanteren is het zaak om 

potentiële infectie te minimaliseren. De patiënt zelf doet

dat door de mondhygiënische instructies strikt na te vol-

gen. Bovendien is het effectief om de patiënt voor het im-

planteren zelf te laten spoelen met chloorhexidine (CHX).

Deze maatregel reduceert het aantal speekselbacteriën voor

meer dan 50%.

Is er toch een peri-implantaire mucositis ontstaan, dan

moet het implantaat gereinigd worden. Titanium implan-

taten worden met plastic instrumenten gereinigd. Er zijn

daarvoor diverse plastic scalers en curettes te gebruiken.

Voorkomen moet worden dat het implantaatoppervlak

wordt beschadigd. Daarom moet ultrasone reiniging voor-

zichtig worden toegepast. Bij het verwijderen van aanslag

op de implantaten is het zaak om geen abrasieve polijst-

pasta te gebruiken. Bij het professioneel reinigen komt het

irrigeren met chloorhexidine goed van pas.

Deze niet-chirurgische benadering helpt bij peri-implanti-

tis niet. Het geïnfecteerde gebied rond het implantaat

moet chirurgisch worden opengelegd. Vervolgens wordt

het implantaatoppervlak zo goed mogelijk gereinigd, ook

de soms vrijgekomen coronale windingen van het implan-

taat. De mechanische reiniging wordt ondersteund door 

irrigatie met antimicrobiële middelen als chloorhexidine,

cetylpyridiniumchloride (CPC) of waterstofperoxide. Voorts

zijn lokale antibiotica geïndiceerd. Wat dit betreft is het

jammer dat Atridox niet meer verkrijgbaar is. Een alterna-

tief is de Periochip, die langzaam CHX vrijgeeft. Om bot-

regeneratie te bevorderen, kan van een membraan gebruik

worden gemaakt.

Zijn er meerdere implantaten met peri-implantitis, dan is

het gebruik van systemische antibiotica aangewezen.

Liefst op indicatie van een bacteriologisch onderzoek door

middel van een kweektest. In ongeveer 60% van de gevallen

is deze benadering effectief. Dit houdt in dat een kleine

helft van de implantaten waaromheen peri-implantitis is

ontstaan, niet behouden kunnen worden.

Peri-implantitis moet altijd behandeld worden. Niet alleen

om te proberen verlies van het implantaat tegen te gaan,

maar ook vanwege de bacteriën die met de nieuwe ziekte

samengaan. Van deze bacteriën is bekend dat ze in algeme-

ne zin een reactie kunnen oproepen die leidt tot een ver-

hoogd risico op hartproblemen of andere medische proble-

matiek. In deze zin vertoont de nieuwe ziekte overeenkom-

sten met de ‘oude’ infectieziekten.

Wellicht dat ‘Tandheelkunde up (to) date’ van 2009 aan dit 

aspect een deel van het congres wijdt. De congresgangers

van 2008 bepalen namelijk de onderwerpen van het vol-

gend congres. 

Met dank aan Arie-Jan van Winkelhoff en Edwin Winkel voor de afbeel-
dingen.


