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Consensus over peri-implantaire infecties

A.J. van Winkelhoff

In 2008 werd in een ‘workshop’ van de Europese Federatie voor 
Parodontologie op basis van de wetenschappelijke stand van 
zaken consensus bereikt over orale peri-implantaire infecties. 
Belangrijke conclusies waren dat mucositis voorkomt bij 80% van 
de patiënten met een oraal implantaat en dat peri-implantitis werd 
vastgesteld in 28-56% van de onderzochte personen. Belang-
rijke risicofactoren voor het ontwikkelen van peri-implantaire 
 infecties bleken onvoldoende mondhygiëne en een geschiedenis 
van parodontitis en roken te zijn. Er zijn onvoldoende onderzoeks-
gegevens beschikbaar om definitieve uitspraken te doen over de 
rol van genetische factoren, diabetes mellitus, alcoholconsumptie 
en eigenschappen van het implantaatoppervlak. Mechanische 
behandeling in combinatie met lokale desinfectie kan effectief zijn 
bij de behandeling van mucositis. Er is geen bewijs gevonden dat 
mechanische behandeling van peri-implantitis effectief is. Een 
 chirurgische behandeling, veelal in combinatie met een systemisch 
of lokaal antibioticum, is noodzakelijk. Voor definitieve behandel-
protocollen bestaat geen wetenschappelijk bewijs. 
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Onderzoek en wetenschap

Wat weten we?
Rond orale implantaten kunnen vroege en chronische 

infecties voorkomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

peri-implantaire mucositis en peri-implantitis. Voor de 

behandeling van peri-implantitis bestaat geen gevalideerd 

protocol en veelal wordt gebruikgemaakt van behandelin-

gen die bekend zijn in de parodontologie.

Wat is nieuw?
In 2008 organiseerde de Europese Federatie voor 

 Parodontologie een ‘workshop’ over orale implantologie. 

De werkgroep over peri-implantitis kwam op basis van de 

beschikbare literatuur tot een consensus over de diagnose 

en de behandeling van peri-implantaire infecties.

Praktijktoepassing
Mechanische behandeling in combinatie met  lokale 

desinfectie kan effectief zijn bij de behandeling van 

 peri-implantaire mucositis. Er is geen bewijs gevonden dat 

mechanische behandeling van peri-implantitis effectief is. 

Een chirurgische behandeling, veelal in combinatie met een 

systemisch of lokaal antibioticum, is noodzakelijk.

Inleiding
Elke 3 jaar wordt door de Europese Federatie voor Parodon-
tologie een workshop georganiseerd waarin deelnemers op 
uitnodiging participeren. De workshop bestaat uit een aan-
tal werkgroepen, die elk de wetenschappelijke status van 
een onderwerp bespreken. De workshop in 2008 stond 
 geheel in het licht van de orale implantologie. De werkgroep 
over peri-implantitis sprak over definities, symptomen, pre-
valentie, diagnostiek en risico-indicatoren van peri-implan-
taire infecties, over niet-chirurgische behandeling van 
mucositis en peri-implantitis en over chirurgische behande-
ling van peri-implantitis. De werkwijze bestond uit het 
 verzamelen van de wetenschappelijke literatuur op basis van 
geselecteerde zoektermen in MEDLINE (PubMed) en uit het 
bestuderen van de gevonden publicaties. De werkgroep be-
stond uit T. Berglundh, N. Claffey, H. de Bruijn, L. Heitz-
Mayfield, I. Karoussis, E. Könönen, J. Lindhe (voorzitter) , J. 
Meyle (secretaris), A. Mombelli, S. Renvert, A.J. van Winkel-
hoff, E.G. Winkel, N. Zitzmann. 
 In dit artikel worden de belangrijkste conclusies weer-
gegeven. De oorspronkelijke publicaties van de individuele 
onderwerpen, evenals het consensusrapport van de werk-
groep zijn gepubliceerd in de Journal of Clinical Periodonto-
logy (2008; 35: suppl. 8). 

Definities en symptomen
Onder peri-implantaire infectie wordt verstaan een ontste-

kingsproces in de weefsels rond een implantaat. Er worden 
2 ontstekingsprocessen onderscheiden: peri-implantaire 
mucositis en peri-implantitis.
 Peri-implantaire mucositis is een ontstekingsreactie in 
de mucosa rond een implantaat zonder waarneembaar bot-
verlies. Symptomen van mucositis zijn roodheid, zwelling, 
bloeding na sonderen en er kan pusafvloed uit de pocket 
worden waargenomen (afb. 1).
 Bij peri-implantitis is er naast de aanwezigheid van ont-
stekingsverschijnselen van de mucosa ook vaak pusafvloed 

Afb. 1. Plaque en mucositis bij implantaten onder een prothese. 
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en er is altijd marginaal botverlies rond het implantaat 
(afb. 2).  Pocketsondering rond het implantaat is noodzake-
lijk om bloeding, pocketdiepte en pusafvloed te kunnen 
vaststellen. Röntgenonderzoek is noodzakelijk om botver-
lies vast te stellen. Botverlies treedt op als het implantaat 
meer dan 1 jaar in functie is en wordt dus onderscheiden 
van het proces van botadaptatie (‘bone remodelling’), dat 
optreedt kort na implantatie.

Prevalentie 
Onder prevalentie wordt verstaan het aantal ziektegevallen 
in een populatie op een zeker meetmoment. Incidentie is 
het aantal nieuwe gevallen in een zekere tijdsperiode. Bij 
 bepaling van de prevalentie wordt gebruikgemaakt van 
cross-sectioneel onderzoek, voor bepaling van de incidentie 
is longitudinaal onderzoek noodzakelijk. De prevalentie van 
peri-implantaire infecties wordt uitgedrukt in het aantal 
zieke personen, niet in het aantal implantaten met infectie. 
Er werden 683 publicaties over de prevalentie van peri- 
implantaire infecties gevonden (Zitzmann en Berglundh, 
2008). Exclusiecriteria voor verdere analyse waren implan-
taten korter dan 5 jaar in functie, minder dan 50 patiënten 
aan het eind van het onderzoek en het ontbreken van ge-
gevens over bloeding na sonderen. Uiteindelijk bleven 9 pu-
blicaties over, waarvan 2 volledige gegevens bevatten over 
peri-implantaire mucositis en peri-implantitis en waarbij in 
het onderzoek de implantaten langer dan 8 jaar in functie 
waren (Fransson et al, 2005; Roos-Jansaker et al, 2006).

Uit deze publicaties bleek dat peri-implantaire mucositis 
voorkwam bij 80% van de patiënten met een implantaat en 
bij 50% van de implantaten (Roos-Jansaker et al, 2006). De 
prevalentie van peri-implantitis varieerde van 28-56% van 
de patiënten met een implantaat en van 12 tot 43% van de 
implantaten (Karoussis et al, 2004; Fransson et al, 2005; 
Roos-Jansaker et al, 2006). In de genoemde publicaties 
werden verschillende criteria gebruikt om peri-implantitis 
te beschrijven. Toename in pocketdiepte van meer dan 5 mm, 
bloeding na sonderen en/of pusafvloed en progressief 
 botverlies kunnen worden beschouwd als diagnostische 
 criteria voor peri-implantitis.
 Geconcludeerd werd dat slechts een beperkt aantal 
bruikbare publicaties voorhanden was met betrekking tot de 
prevalentie van peri-implantaire infecties. Twee cross-secti-
onele onderzoeken van respectievelijk 662 en 216  patiënten 
vormden de basis voor de conclusie dat peri- implantaire 
mucositis in de meerderheid van de patiënten met implanta-
t en voorkwam en dat bij een significant deel van de patiën-
ten na meer dan 8 jaar peri-implantitis werd gevonden.

Diagnostiek en risicofactoren 
Een correcte diagnose is de basis van een succesvolle be-
handeling. Diagnostische parameters voor peri-implantaire 
infecties zijn vrijwel identiek aan die in de parodontologie. 
Bloeding is altijd aanwezig bij peri-implantaire infecties. 
Andere parameters kunnen pusafvloed, pocketdiepte, fistel 
en recessie en hyperplasie van de mucosa zijn.
 Uit 1.113 publicaties werden er 138 geselecteerd die de 
peri-implantaire condities goed beschreven (Heitz-Mayfield, 
2008). In 1 onderzoek werd aangetoond dat microbiologische 
diagnostiek van aanvullende waarde was voor de prognose 
van progressieve peri-implantaire botafbraak (Luterbacher 
et al, 2000).
 Op het gebied van de diagnostiek kon op basis van de 
literatuur worden geconcludeerd dat:
1.  Sonderen essentieel is voor het vaststellen van een 

 peri-implantaire infectie.
2.  Sonderen met een kracht van 0,25 N geen (blijvende) 

schade aan de peri-implantaire weefsels geeft.
3.  Bloeding na sonderen een teken is van ontsteking van 

de mucosa.
4.  Bloeding een risicofactor is voor aanhechtingsverlies.
5.  Toename van de sondeerdiepte in de tijd is geassocieerd 

met botverlies. 
6.  Toename van de pocketdiepte, bloeding na sonderen en 

pusafvloed regelmatig moeten worden gemeten om peri-
implantaire infecties te kunnen vaststellen.

7.  Röntgendiagnostiek noodzakelijk is om veranderingen 
van het botniveau vast te stellen.

8.  Analyse van peri-implantaire creviculaire vloeistof geen 
toegevoegde waarde heeft voor de diagnostiek van peri-
implantaire infecties. 

9.  Microbiologische diagnostiek in combinatie met kli-
nisch onderzoek de prognose van progressieve peri-im-
plantaire botafbraak kan verbeteren.

Over risicofactoren voor peri-implantaire infecties kan het Afb. 2. a en b. Peri-implantitis met verticaal en horizontaal botverlies.
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volgende worden gezegd:
1.  Uit 2 publicaties komt duidelijk naar voren dat onvol-

doende mondhygiëne een risicofactor is voor peri-im-
plantaire infecties is (oddsratio 14,5; 95% CI 2,0-4,1). 

2.  Twee publicaties over systematische literatuuronder-
zoeken en 10 van 11 onderzoekspublicaties lieten zien 
dat een geschiedenis van parodontitis de kans op peri-
implantaire infecties vergroot. 

3.  In 1 systematisch literatuuronderzoek dat 5 retrospec-
tieve onderzoeken en 1 prospectief onderzoek behandel-
de, werd een associatie tussen roken en peri-implantaire 
infecties beschreven. Daarnaast toonden 12 van de 13 
onderzoekspublicaties een verhoogde botafbraak aan bij 
rokers ten opzichte van niet-rokers.

4.  Er zijn aanwijzingen dat diabetes mellitus en alcohol-
consumptie de kans op peri-implantitis vergroten. 

5.  Er zijn tegenstrijdige onderzoeken over de rol van gene-
tische factoren bij peri-implantaire infecties. In 1 onder-
zoekspublicatie werd een duidelijk verband aangetoond, 
in 2 andere onderzoekspublicaties werd dit niet gevon-
den. De resultaten van 3 onderzoeken duidden in elk 
geval op een synergie tussen genetische eigenschappen 
en roken.

6.  Twee onderzoekspublicaties naar implantaten met ver-
schillende oppervlakken lieten zien dat ruwe oppervlak-
ken waren geassocieerd met meer afbraak dan gladde of 
matig ruwe oppervlakken.

Niet-chirurgische behandeling 
Er bestaat geen twijfel dat bacteriën die aanwezig zijn in de 
biofilm op een implantaatopbouw en het implantaatopper-
vlak, essentieel zijn voor het ontstaan van peri-implantaire 
infecties. De behandeling ervan vertoont grote overeen-
komst met die van parodontitis en is gericht op bacterie-
bestrijding. Een groot verschil van een implantaat ten 
opzichte van een gebitselement is echter dat een implan-
taatoppervlak vaak schroefvormig is en dat het oppervlak 
ruw is gemaakt en dit bevordert sterk het ontstaan van een 
biofilm. Dit heeft grote consequenties voor de behandeling 
van peri-implantaire infecties. Uit 437 onderzoekspublica-
ties waren 24 bruikbaar voor het trekken van conclusies 
over de niet-chirurgische behandeling van peri-implantaire 
infecties (Renvert et al, 2008). Deze conclusies luidden:
1.  Mechanische plaqueverwijdering kan effectief zijn in de 

behandeling van peri-implantaire mucositis. Daarnaast 
is vastgesteld dat het additief gebruik van antimicrobiële 
spoelmiddelen een waardevolle aanvulling vormt op de 
mechanische behandeling.

2.  Er is geen wetenschappelijk bewijs dat niet-chirurgische, 
mechanische behandeling van peri-implantitis effectief 
is. Applicatie van chloorhexidine heeft een beperkt extra 
effect op klinische en microbiologische parameters.

3.  Systemische toediening en lokale applicatie van een an-
tibioticum kunnen bloeding en pocketdiepte reduceren.

4.  Lasertherapie is beperkt effectief. Er is echter meer 
 onderzoek nodig voor een definitieve conclusie over de 
rol van deze behandeling van peri-implantitis.

Chirurgische behandeling van peri-implantitis 
Uitgangspunt is dat peri-implantitislaesies met sondeer-
diepten van meer dan 5 mm chirurgisch moeten worden 
behandeld. Decontaminatie van het implantaatoppervlak is 
een essentieel onderdeel van de behandeling. Herstel van 
osseo-integratie van een gecontamineerd implantaatopper-
vlak en regeneratie van verloren weefsel kunnen onderdeel 
uitmaken van de chirurgische behandeling. 
 Van de 43 gevonden publicaties werden 13 geschikt 
 bevonden (Claffey et al, 2008). Deze hadden betrekking op 
onderzoek bij mensen. Slechts 1 van deze 13 onderzoeks-
publicaties had betrekking op de effecten van chirurgische 
behandeling en decontaminatie van het implantaatopper-
vlak in combinatie met het gebruik van diverse systemische 
antibiotica (Leonardt et al, 2003). In deze publicatie over 
9 casussen werden 26 implantaten behandeld vanwege 
 peri-implantitis. Een succesvolle behandeling, dat wil zeg-
gen opheffen van de ontsteking en voorkomen van verder 
botverlies, werd gezien bij 15 (58%) implantaten, waarvan 
6 implantaten met enige botregeneratie. Er gingen 7 im-
plantaten verloren en bij 4 implantaten werd progressieve 
botafbraak vastgesteld. 
 In een ander onderzoek werd naast een resectieve 
 chirurgische behandeling het implantaatoppervlak gemodi-
ficeerd (‘implantoplasty’). Deze behandeling resulteerde in 
een verbetering van de botconditie in vergelijking met 
 peri-implantitislaesies die uitsluitend chirurgisch waren be-
handeld (Romeo et al, 2007).
 Naar aanleiding van de bestudering van de literatuur 
waren de conclusies voor de chirurgische behandeling van 
peri-implantitis als volgt:
1.  Een open chirurgische behandeling gecombineerd met 

decontaminatie van het implantaatoppervlak is nauwe-
lijks onderzocht. In de enig beschikbare onderzoekspu-
blicatie werden de patiënten ook met een systemisch 
antibioticum behandeld, zodat het effect van chirurgie 
en decontaminatie feitelijk onbekend is. Deze behande-
ling kent een mislukkingspercentage van meer dan 
40%.

2.  Er is geen methode van decomtaminatie bekend (che-
misch, laser, air-abrassiontechniek) die superieur is aan 
de andere methoden. 

3.  Het is onbekend of het gebruik van een systemisch anti-
bioticum noodzakelijk is bij de chirurgische behande-
ling van peri-implantitis. 

4.  Regeneratie van bot met of zonder gebruikmaking van 
membranen, kent wisselende resultaten. Het moet ech-
ter duidelijk zijn dat deze behandelingen niet direct bij-
dragen aan het elimineren van de ziekte, maar een 
poging zijn om het botdefect op te vullen.

Klinische implicaties
Op basis van de bestaande literatuur heeft de werkgroep de 
volgende aanbevelingen geformuleerd. 
1.  Zorgverleners moeten patiënten informeren over het feit 

dat peri-implantaire weefsels reageren op plaqueaccu-
mulatie, zoals parodontale weefsels dat op een vergelijk-
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bare manier doen, en dat dit aanleiding kan zijn voor 
infectie van de peri-implantaire weefsels. 

2.  Bloeding van de mucosa is een teken van ontsteking die, 
bij voortduring, kan leiden tot botverlies.

3.  Zorgverleners moeten op de hoogte zijn van het feit dat 
pusafvloed vaak een teken is van peri-implantitis.

4.  Zorgverleners moeten regelmatig de sondeerdiepte rond 
een implantaat vaststellen om zo de peri-implantaire 
conditie vast te stellen en ziekte te kunnen diagnostice-
ren. De eerste pocketmetingen kunnen het best worden 
uitgevoerd al voor het plaatsen van de suprastructuur. 

5.  Het is belangrijk elk jaar de pocketdiepte en de bloe-
dingsneiging na sonderen rond een implantaat vast te 
stellen om zo eventuele verandering van de conditie van 
de peri-implantaire weefsels ten opzichte van de vorige 
metingen te kunnen waarnemen en om op die manier 
ook vroegtijdig infectie te kunnen waarnemen. 

6.  Het ontwerp van de suprastructuur kan goede sondering 
op de 4 vlakken van een implantaat bemoeilijken. In een 
dergelijke situatie dient ten minste op 1 vlak een goede 
en regelmatige meting te worden uitgevoerd.

7.  Sonderen met een conventionele pocketsonde heeft 
geen schadelijk effect op de peri-implantaire weefsels 
noch op implantaten.

8.  Een röntgenopname dient bij voorkeur te worden ge-
maakt vóór het plaatsen van de suprastructuur zodat het 
botniveau vóór belasting kan worden vastgesteld.

9.  Als een vermoeden op peri-implantitis bestaat door 
bloeding na sonderen, toename van de sondeerdiepte of 
pusafvloed, is het raadzaam een röntgenopname te ma-
ken waarmee de diagnose peri-implantitis kan worden 
gesteld.

10.  Mobiliteit van een implantaat is een teken van het vol-
ledige verlies van osseo-integratie en is een indicatie 
voor het verwijderen van het implantaat. 

11.  Aan patiënten met een geschiedenis van parodontitis 
moet worden meegedeeld dat ze een vergrote kans lopen 
op een peri-implantaire infectie. 

12.  Aan rokers en patiënten met diabetes mellitus moet 
worden gemeld dat ze een verhoogd risico hebben op 
peri-implantaire infecties.

13.  Het is essentieel dat parodontitis wordt behandeld voor-
dat implantaten worden geplaatst en dat de goede paro-
dontale nazorg wordt verleend. 

14.  Behandeling van peri-implantaire mucositis en peri-
implantitis is gericht op het verwijderen van bacteriële 
biofilms.

15.  Zorgverleners moeten zich ervan bewust zijn dat de be-
handeling van peri-implantitis moeilijk en onvoorspel-
baar is.

16.  Als niet-chirurgische mechanische behandeling ontoe-
reikend is, worden het gebruik van antimicrobiële mid-
delen en chirurgische behandeling aanbevolen. 

Slotbeschouwing
Een belangrijke conclusie is dat een geschiedenis van paro-
dontitis een risicofactor is voor peri-implantitis. Recent zijn 

2 onderzoeken gepubliceerd die dit nog eens duidelijk ma-
ken (De Boever et al, 2009; Rocuzzo et al, 2010). Dit kan 
verband houden met onvoldoende controle van de parodon-
tale infectie en de aanwezigheid van belangrijke paropatho-
gene bacteriën. Ook kan de genetische gevoeligheid voor 
parodontitis een verhoogd risico op peri-implantitis verte-
genwoordigen. Tevens zijn er voor parodontitis en peri-im-
plantitis gezamenlijke risicofactoren, zoals roken en diabetes 
mellitus.
 Het komt helaas nog steeds voor dat implantaten wor-
den geplaatst bij patiënten met onbehandelde of onvoldoen-
de behandelde parodontitis. Deze werkwijze gaat in tegen 
elke medische logica en het uitvoeren van parodontale voor-
zorg kan een belangrijke doorbraak zijn in de beheersing 
van peri-implantaire infecties. Ook in de implantologie lij-
ken niet de zorg alleen, maar vooral ook de voor- en nazorg 
beslissende factoren voor succes op lange termijn. 
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Summary

Consensus on peri-implant infections

In 2008, in a workshop of the European Federation on Periodontology, a 

consensus was reached concerning oral peri-implant infections on the basis 

of the state of the art in the relevant sciences. Important conclusions were 

that peri-implant mucositis occurs in 80% of subjects with oral implants, 

and that peri-implantitis occurs in 28-56% of subjects studied. Important 

risk factors for developing peri-implant infections seem to be insufficient oral 

 hygiene, a history of periodontitis and cigarette smoking. There are insuf-

ficient research findings available to support a definitive conclusion about the 

role of genetic factors, diabetes mellitus, alcohol consumption and implant 

surface properties. Mechanical treatment in combination with antimicrobial 

oral mouth rinses may be effective in the treatment of mucositis. No evidence 

has been found that mechanical treatment of peri-implantitis is effective.  

To control the infection of peri-implantitis, surgical treatment, often in com-

bination with the use of local or systemic antibiotics, is necessary. Validated 

protocols for the treatment of peri-implant infections are not available due  

to lack of clinical scientific evidence. 
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