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Casus: digitale technieken bij directe, vroege en 
late belasting van orale implantaten 

In deze casus wordt een patiënt behandeld met een 

specifieke zorgvraag.

De anamnese, het klinisch intra- en extraoraal onderzoek 

en het röntgenbeeld laten een aantal patiëntgebonden 

risicofactoren zien, die mogelijk van invloed kunnen 

zijn op het te verwachten behandelresultaat: musculus 

masseterhypertrofie, diepe beet, afvlakking temporo-

mandibulaire gewricht, nachtelijk bruxisme en 

gegeneraliseerde attritie.

Het behandeladvies luidde te gaan voor een reconstructieve 

aanpak. De patiënt - ondertussen bewust van zijn ver-

hoogde risicoprofiel - volhardde in zijn zorgvraag: 

immediate belasting van een brugconstructie op nog te 

plaatsen implantaten in één van de zijdelingse delen van 

de onderkaak met behoud van de overige functionele 

verhoudingen.

Bij de planning en vervaardiging van de constructie is 

gebruik gemaakt van digitale technieken, waaronder het 

digitaal plannen van de chirurgie en temporaire voorziening, 

het in-office uitfrezen van die voorziening, geleide chirurgie 

en het digitaal afdrukken.

Eén van de direct belaste implantaten bleek niet 

geosseointegreerd. Herplaatsing vond plaats. Voorts is de 

definitieve monolithische zirkoniumoxide supra-structuur 

geplaatst.

 

Conclusies

•	 Houd rekening met patiëntfactoren bij directe belasting-

procedures

•	 Vermijd directe functionele belasting

•	 Digitale behandeltechnieken kunnen een waardevolle 

bijdrage leveren aan de dagelijkse implantologie workflow

Onder de publieke klok aan de buitenzijde van de Beurs van 

Berlage staat geschreven 'beidt uw tijd'. Wikipedia vertaalt 

dit met 'wacht uw tijd af, zolang als nodig'. Toepasselijk 

bij de hier gemaakte keuzes voor directe, vroege of late 

belasting.  
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