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Prothetische dilemma’s
Het verbinden van natuurlijke
gebitselementen en implantaten
In de klinische praktijk lijkt met enig voorbehoud de prognose op de middellange termijn van zowel tand-implantaat- als implantaat-implantaatbruggen vergelijkbaar. Die stelling is vooral goed te onderbouwen voor tand-implantaatbruggen in vrijeindigende
situaties, waarbij een implantaat met een gebitselement wordt verbonden. Uitgangspunten zijn een gezonde natuurlijke pijler,
een overspanning die niet breder is dan 1 premolaar, een starre verbinding tussen het implantaat en het natuurlijke gebitselement
en het gebruik van een sterk cement.
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Inleiding
Soms is het vanwege lokale anatomische omstandigheden
niet mogelijk om voldoende implantaten te plaatsen voor
een implantaat-implantaatbrug of voor solitaire implantaatkronen (afb. 1). Het verbinden van natuurlijke gebitselementen en implantaten (een tand-implantaatbrug) is
dan een optie, die bovendien ook uit kosteneffectief oogpunt aantrekkelijk kan zijn. Immers, de kosten van zowel
de chirurgische als de prothetische behandeling van zo’n
constructie zijn aanmerkelijk lager, voornamelijk door de
lagere kosten voor de implantaatcomponenten. Een tandimplantaatbrug wordt nog aantrekkelijker als het natuurlijke gebitselement toch al een meer duurzame restauratie
in de vorm van een kroon behoeft. De nabezwaren van een
eventuele botaugmentatie worden bovendien vermeden.
Het spreekt voor zich dat een behandeloptie slechts dán
een reële optie is als deze ook klinisch en functioneel kan
wedijveren met de alternatieven. Dat wil zeggen dat de
implantaten, de prothetische constructie en de al dan niet
gebruikte natuurlijke pijler in beide voorzieningen een vergelijkbare prognose hebben. In dit artikel wordt geprobeerd
een antwoord te geven op de vraag of uit biologisch en functioneel oogpunt een tand-implantaatbrug een vergelijkbare
prognose heeft als een implantaat-implantaatbrug. Daarvoor wordt de beschikbare literatuur besproken en kritisch
beschouwd.

‘Oude’ inzichten
Van oudsher werd verondersteld en onderwezen dat het verbinden van implantaten en natuurlijke gebitselementen niet
gewenst of mogelijk is (Skalak, 1985; Sullivan, 1986; Pesun
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et al, 1999). Er bestaat, zo werd gesteld, een groot verschil
in beweeglijkheid tussen implantaten en natuurlijke pijlers.
Een natuurlijk gebitselement met een gezond parodontium
heeft een beweeglijkheid van 50-200 µm. De beweeglijkheid
van een implantaat bedraagt slechts 10 µm (Becker et al,
2000). Tussen implantaat en kaakbot bestaat immers een
directe verbinding, gelijkend op die van een ankylose. De
beperkte beweeglijkheid van het implantaat wordt dan ook
voornamelijk veroorzaakt door de geringe ﬂexibiliteit van
het alveolaire bot. Het verschil in beweeglijkheid tussen
een natuurlijk gebitselement en een implantaat laat zich
ook uitdrukken in een verschil in elasticiteitsmodulus tussen het parodontale ligament en corticale bot, namelijk 0,2
versus 13.700 MPa (Meijer et al, 1995). In theorie zouden
de krachten voornamelijk worden geleid naar de pijler met
de minste beweeglijkheid: het implantaat dus. Dit zou tot
overbelasting van het implantaat en de suprastructuurdelen leiden, met negatieve biologische en mechanische
consequenties, zoals implantaatbreuk, excessief marginaal
botverlies, breuk of losraken van suprastructuurdelen en
cementbreuk bij de natuurlijke pijler.
In de veronderstelling dat de dempende werking van het
parodontale ligament ook voor implantaten ‘heilzaam’ zou
zijn, is in de praktijk geprobeerd om hier, al dan niet met
voorbedachten rade, voor te compenseren. Zo was bij de
Linkow-bladimplantaten, die in de jaren ’60 van de vorige
eeuw veelvuldig zijn toegepast, sprake van zogenaamde
‘ﬁbro-osseointegratie’. Er bestond geen direct implantaatbotcontact, maar er was een laag van circulair verlopende
bindweefselvezels tussen implantaat en kaakbot. Hieraan
werd door ontwikkelaar en gebruikers van het bladimplan-

613

Thema: Peri-implantologische problematiek 1

a

d

b

e

c

f

h

g

i

Afb. 1. a. Vrijeindigende dentate situatie aan de rechterzijde van de onderkaak. Het plaatsen
van een implantaat in de regio 45 is om anatomische redenen niet mogelijk. Ter plaatse van de
vroegere mesiale radix van gebitselement 46 kan het implantaat wel worden geplaatst.
b. Proefopstelling met 2 extra premolaren.
c. Boormal ten behoeve van een te plaatsen implantaat in de regio 46.
d. Intraorale situatie 3 maanden na het plaatsen van het implantaat.
e. Intraorale situatie na het plaatsen van een abutment en het prepareren van de pijler 44.
f. Brug met afneemknopje, linguaal van de implantaatpijler.
g. Driedelige goud-porseleinbrug geplaatst, lateraal aanzicht.
h. Idem, occlusaal aanzicht.
i. Twee röntgenbeelden na 1 jaar.

taat een dempende werking toebedacht die vergelijkbaar
zou moeten zijn met het parodontale ligament (Linkow en
Kohen, 1979). Die veronderstelling is nooit getoetst. Overigens heeft dierexperimenteel onderzoek aangetoond dat
het mogelijk is om implantaten van een ‘echt’ parodontale
ligament te voorzien. Cellen van het parodontale ligament
werden daarvoor gezaaid op het implantaat. Bij histologische evaluatie bleek dat in sommige coupes horizontaal
verlopende, in het kaakbot verankerde vezels aanwezig
waren (Choi, 2000). In een ander onderzoek werd bij apen
bewust een implantaat in het parodontale ligament van de
radix van een gebitselement geïmplanteerd. Bij histologisch
onderzoek werden ook daar horizontaal verlopende vezels
tussen implantaat en kaakbot gezien die waren verankerd
in, wat wordt beschreven als een ‘cementachtige laag’ (Buser
et al, 1990a; Buser et al, 1990b).
Tevens ontwikkelde men implantaatcomponenten die de
krachten zouden moeten dempen en het parodontale ligament moesten simuleren (Kirsch en Mentag, 1986; Babbush
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et al, 1987; Fugazzotto et al, 1999). Er werden diverse benamingen aan gegeven zoals drukbreker, intramobiel element,
stressbreker en stressverdeler. Door de implantaateigenschappen zelf te veranderen, dan wel een coating te simuleren van een materiaal dat de elastische eigenschappen van
het parodontale ligament meer benadert, is ook enige demping van krachten te verwachten (Meijer et al, 1997a; Meijer
et al, 1997b).
In de praktijk is het beginsel van ﬁbro-osseointegratie
al lang verlaten en lijkt een ‘echt’ parodontale ligament op
implantaten niet nodig (en complex te verkrijgen). Het nut
van ‘drukbrekende’ implantaatonderdelen in de kliniek is
niet aangetoond, noch in dierexperimentele, noch in humane onderzoeken (Van Rossen, 1991).

Resultaten in de praktijk
In 3 systematische literatuuronderzoeken, uitgevoerd door
dezelfde onderzoeksgroep, werd de prognose van verschillende typen brugconstructies beschreven, te weten conven-
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tionele tand-tandbruggen, implantaat-implantaatbruggen
en tand-implantaatbruggen (Tan et al, 2004; Pjetursson
et al, 2004; Lang et al, 2004). De brugoverleving na 10 jaar
bedroeg respectievelijk 89%, 87% en 78%. Omdat ook de
implantaatoverleving in de tand-implantaatgroepen lager
was dan in de implantaat-implantaatgroepen, werd door
de auteurs geconcludeerd dat een tand-implantaatbrug ten
opzichte van een implantaat-implantaatbrug een minder
gunstige prognose heeft. Een implantaat-implantaatbrug
verdient volgens hen dan ook de voorkeur. In individuele gevallen – gestuurd door de anatomie – is een tandimplantaatbrug een optie. Ten slotte wordt gesteld dat er
een gebrek is aan goede langetermijnonderzoeken, voornamelijk door beperkte groepsgroottes, om de prognose van
tand-implantaatconstructies goed te kunnen beoordelen
(Lang et al, 2004).
Deze laatste conclusie is goed te billijken, zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen op basis van welke 4
publicaties de overleving van tand-implantaatconstructies
na 10 jaar is berekend (tab. 1). Het betreft in totaal slechts
100 implantaten en 60 bruggen. Twee onderzoeken betreffen zogenaamde ‘single crystal’ implantaten (Bioceram),
vervaardigd van aluminiumoxide, dat niet langer als gangbaar mag worden beschouwd (Steﬂik et al, 1995; Fartash en
Arvidson, 1997). Deze 2 onderzoeken en ook het onderzoek van Brägger et al, (2005) waren bovendien niet speciﬁek ingericht om het verschil tussen tand-implantaat en
implantaat-implantaatconstructies te evalueren. Van grote
wetenschappelijk schoonheid is echter wel het onderzoek
van Gunne et al (1999). Drieëntwintig patiënten die bilateraal in de onderkaak edentaat waren in de zijdelingse delen
(Kennedy-Applegate klasse I) werden geselecteerd. Beiderzijds werden 2 implantaten geplaatst. Aan de ene kant
werd vervolgens een implantaat-implantaatbrug gemaakt,
terwijl aan de andere kant het mediane implantaat ‘slapend’
werd gehouden en een tand-implantaatbrug werd vervaarTabel 1. Kans op implantaat- en brugoverleving na 10 jaar (naar Lang
et al, 2004).
Auteur

Brägger et al (2005)
Gunne et al (1999)
Fartash en
Arvidson (1997)
Steﬂik et al (1995)

Aantal
Verlies Kans op implantaatImplantaten
overleving
22
23
27

5
2
0

77,7
89,9
100,0

28

9

64,7

Totaal
Implantaatoverleving (en 95% betrouwbaarheidsinterval) gebaseerd op 100 implantaten: 82,1% (55,8 - 93,6)
Brugoverleving (en 95% betrouwbaarheidsinterval) gebaseerd op
60 bruggen: 77,8% (66,4 - 85,7)
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digd. Implantaat en natuurlijk gebitselement werden star
met elkaar verbonden door middel van een McCollumschuifslot met laterale verschroeving. Na minimaal 10 jaar
bestond er geen verschil in implantaatverlies tussen beide
typen bruggen bij dezelfde patiënt (10,9 versus 8,7%). Ook
de hoeveelheid marginaal botverlies en de ‘parodontale’
indices rond zowel de natuurlijke als de implantaatpijlers
waren gelijk. Dat gold eveneens voor de brugoverleving.
Gezien de onderzoeksopzet, de groepsgrootte én de duur
van het onderzoek, mag aan de resultaten van dit vergelijkende onderzoek tussen tand-implantaatbruggen en
implantaat-implantaatbruggen veel waarde worden toegekend. In een ander onderzoek door dezelfde onderzoeksgroep, maar dan ingericht voor de vergelijking van beide
typen bruggen in de bovenkaak bestond ook geen verschil
in implantaat- en brugoverleving bij patiënten met een
dubbelzijdig vrijeindigende dentate bovenkaak (Lindh et
al, 2001). De tand-implantaatbrug deed het in termen van
marginaal botverlies zelfs iets beter.
Omdat er weinig geschikte onderzoeken zijn met een
observatieperiode van 10 jaar lijkt het zinvoller om te kijken naar de onderzoeken met een observatieperiode van ten
minste 5 jaar. In deze literatuuronderzoeken konden veel
meer artikelen en dus patiënten, implantaten en bruggen
worden opgenomen (namelijk 115 bruggen en 932 implantaten). De brugoverleving voor implantaat-implantaatbruggen en tand-implantaatbruggen bedroeg respectievelijk
95% en 94%. Vijf procent van de implantaten in de implantaat-implantaatgroep ging na 5 jaar verloren en 3% in de
tand-implantaatgroep. De belangrijkste mechanische complicaties bij implantaat-implantaatbruggen respectievelijk
tand-implantaatbruggen waren porseleinbreuk (13% versus
10%), het losraken van de brug (3% versus 6%), intrusie
van de natuurlijke pijlers (niet van toepassing versus 5%)
en het losraken van het abutment (6% versus 3%).
Omdat de gegevens voor tand-implantaatbruggen na 10
jaar waren gebaseerd op een zeer klein aantal onderzoeken,
weinig patiënten, bruggen en implantaten, met bovendien
methodologische tekortkomingen, zijn ze voor de meningsvorming niet goed bruikbaar. De voorzichtige conclusie is
dat tand-implantaatbruggen op de middellange termijn (na
5 jaar) zowel wat overleving van brug en implantaat betreft
als wat technische complicaties betreft niet onderdoen voor
implantaat-implantaatbruggen. Ook recentere artikelen
over tand-implantaatbruggen, bijvoorbeeld Palmer et al
(2005), laten goede resultaten zien.

Theoretische verklaringen
Kennelijk bestaat er dus discrepantie tussen de ‘oude’
inzichten, waarbij het vervaardigen van tand-implantaatbruggen werd ontraden, en de acceptabele resultaten in
de klinische praktijk. Het verschil in beweeglijkheid tussen implantaat en natuurlijk gebitselement lijkt niet funest
voor tand-implantaatconstructies. Daar zijn verklaringen
voor te bedenken en aangedragen.
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> In tegenstelling tot wat voorheen werd verondersteld

delen implantaten en natuurlijke gebitselementen wel
degelijk de belasting. Uit een in vivo-experiment bij
patiënten met tand-implantaatbruggen werden rekstrookjes op een natuurlijk gebitselement en op een
implantaat geplakt. Daarmee kon worden bepaald in
hoeverre de krachten tijdens kauwen naar het implantaat of naar het gebitselement werden herleid. Het blijkt
dat implantaat en gebitselement gezamenlijk de belasting
dragen. Neemt de totale belasting op de brugconstructie
toe, dan neemt ook het aandeel dat wordt opgevangen
door het gebitselement toe (Rangert et al, 1995). In dierexperimenteel onderzoek werden bij hetzelfde proefdier
implantaat-implantaat- en tand-implantaatbruggen
gemaakt. Bij histologische evaluatie werden geen verschillen geconstateerd tussen het parodontale ligament van
de natuurlijke pijlers die als brugpijler hadden gediend
en dat van de belendende natuurlijke gebitselementen
die geen onderdeel van de brug vormden (Biancu et al,
1995; Pesun et al, 1999). Omdat bij zowel overbelasting
als onderbelasting veranderingen in het parodontale ligament plaatsvinden, werden deze bevindingen beschouwd
als indirect bewijs dat het parodontium van natuurlijke
pijlers in tand-implantaatbruggen normaal wordt belast.
In een ander dierexperimenteel onderzoek bestond geen
verschil in het percentage botcontact tussen vrijstaande
implantaten, implantaten die star en implantaten die
door middel van een drukbreker met een natuurlijk
gebitselement waren verbonden (Van Rossen, 1991). De
generaliseerbaarheid van gegevens uit proefdieronderzoek naar de humane situatie is echter beperkt.
> De implantaat-abutmentverbinding van het Brånemark-implantaat laat in een in vitro-experiment 10 µm
beweeglijkheid of speling toe. Vertaald naar een situatie met een premolaar brede dummy, ligt de beweeglijkheid in dezelfde orde van grootte als die van het
natuurlijke gebitselement (Rangert et al, 1991). Naar
de huidige inzichten lijkt een beweeglijke implantaatabutmentverbinding echter juist ongewenst. Door de
visco-elastische eigenschappen van het parodontium zal
het gebitselement tijdens de eerste fase van belasting, als
de antagonisten elkaar raken, een groot deel van de last
dragen. Het gebitselement reageert feitelijk zelfs als een
rigide pijler. Dit kon in een eindige-elementenmethode
worden berekend (Menicucci et al, 2002). De aanwezigheid van interstitieel vocht in de parodontaalspleet wordt
voor dit fenomeen verantwoordelijk gehouden (Brunski
en Skalak, 1993). Deze eerste fase van de belasting treedt
op tijdens kauwen en wordt ook wel transitionele of
dynamische belasting genoemd. Andere onderzoeken
naar de karakteristieken van het parodontium gaan ten
onrechte aan deze visco-elastische eigenschappen voorbij
en beschouwen het parodontium als puur elastisch (Wilson et al, 1994).
Het gebruik van mathematische modellen, zoals bij de
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eindige-elementenmethode, verdient overigens kritische
beschouwing vanwege de diverse aannamen die in die
modellen worden gedaan (Geng et al, 2001). Zo wordt
aangenomen dat bot homogeen, isotroop en lineair elastisch is, dat het implantaat 100% botcontact onderhoudt
en aan dat bot is gebonden. Bot is echter niet homogeen;
sommige gebieden hebben een grotere botdichtheid dan
andere. Bot is anisotroop; de reactie op belasting hangt
door de trabeculae af van de richting waarin wordt
belast. Bot is niet als een lineair elastisch, maar als een
visco-elastisch materiaal te beschouwen. Geen enkel
implantaat(type) onderhoudt 100% botcontact en het
is maar de vraag of bij de huidige implantaten, oppervlaktestructuren en bewerkingen, kan worden gesproken
van binding aan bot. Bij de interpretatie van de resultaten
van onderzoeken met de eindige-elementenmethode en
bij de vertaalslag van die resultaten naar de kliniek moet
de validiteit van het rekenmodel dan ook altijd in ogenschouw worden genomen. De bevindingen verkregen
uit dit soort onderzoek dienen aan de praktijk te worden
getoetst.
> Bij toenemende belasting loopt door het doorbuigen
van de brug, het natuurlijke gebitselement vast in zijn
alveole. Er zou dan sprake zijn van direct contact tussen
het worteloppervlak en het alveolaire bot, net als bij de
implantaatpijler. In hoeverre orthodontische krachten na
verloop van tijd zorg dragen voor een functionele aanpassing van de alveole wordt hier buiten beschouwing
gelaten, maar dit lijkt niet ondenkbaar.
Uit de vergelijking van de in dit artikel besproken systematische literatuuronderzoeken over tand-implantaaten implantaat-implantaatbruggen zou bij onzorgvuldige
beschouwing kunnen worden verondersteld dat het losraken van de brug in de tand-implantaatgroepen meer
zou voorkomen dan bij implantaat-implantaatbruggen
(6% versus 3% na 5 jaar). Die conclusie zou voorbarig
zijn. Veel auteurs vonden het bij tand-implantaatbruggen,
vaker dan bij implantaat-implantaatbruggen, verstandig
om de suprastructuur met slap cement te plaatsen. Het
wekt geen verbazing dat die bruggen vaker loskomen. Illustratief is een vrij recent prospectief onderzoek van Palmer et al (2005). Bij 19 patiënten die edentaat waren in de
laterale delen, werd distaal van het laatste gebitselement
een implantaat geplaatst en vervolgens een tand-implantaatbrug met een premolaar-brede dummy vervaardigd.
Daarbij werd gebruikgemaakt van een gouden kap op de
natuurlijke pijler die met sterk cement werd bevestigd.
De 3-delige brug werd met slap cement vastgezet op het
implantaat en het gebitselement met kap. Tijdens de 3 jaar
durende observatieperiode kwamen 8 van de 19 bruggen
los. Besloten werd om ze met sterk cement te herplaatsen.
Losraken van de brug kwam vervolgens niet meer voor. Er
gingen geen implantaten of natuurlijke pijlers verloren,
alle bruggen bleven behouden en men constateerde stabiele marginale botniveaus na 3 jaar. De breedte van het
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te vervangen gebitselement was in alle gevallen kleiner dan
8 mm. Uit onderzoek naar tand-implantaatconstructies
blijkt die afstand, een premolaarbreedte dus, een kritische
grens te zijn met betrekking tot de hoeveelheid marginaal
botverlies rond het implantaat. Het botverlies neemt signiﬁcant toe als de tand-implantaatafstand groter wordt dan
8 mm (Baron et al, 2005).
Cementbreuk is een vervelende maar reversibele complicatie. Intrusie van natuurlijke pijlers is echter een ernstige mechanische complicatie omdat het overmaken van
de suprastructuur dan nodig kan zijn. Intrusie is immers
onomkeerbaar en de suprastructuur zal niet meer passen.
Over intrusie van de natuurlijke pijler in tand-implantaatbruggen wordt erg wisselend gerapporteerd (Ericsson et
al, 1986; Astrand et al, 1991; Cho en Chee, 1992; English,
1993; Kay, 1993; Rieder en Parel, 1993; Lundgren en Laurell,
1994; Gunne et al, 1997; Sheets en Earthman, 1997; Garcia
en Oesterle, 1998; Schlumberger et al, 1998; Fugazzotto et
al, 1999; Hosny et al, 2000; Kindberg et al, 2001; Naert et
al, 2001a; Naert et al, 2001b; Tangerud et al, 2002; Block et
al, 2002; Lang et al, 2004; Brägger et al, 2005; Palmer et al,
2005; Cordaro et al, 2005; Akça et al, 2006. De gerapporteerde incidentie varieert tussen 0 en 66% (!). Opvallend
is dat intrusie alleen voorkomt in die onderzoeken waar
losgeraakte implantaatbruggen langere tijd onopgemerkt
bleven of in gevallen waarbij de auteurs hadden gekozen
om gebitselement en implantaat te verbinden door middel
van een precisieslot dat beweging toeliet. Dit type verbinding is ongewenst (afb. 2). Als oorzaak voor het optreden
van intrusie wordt onder andere gedacht aan onderbelasting (‘disuse atrophy’) en impactie van voedselresten in het
slot (Sheets en Earthman, 1997). Als toch voor een voorwaardelijk uitneembare constructie wordt gekozen, dan is
een rigide schuifslot een verstandigere keus, bijvoorbeeld
de Combi-Snap® (Cendres et Métaux, Biel, Zwitserland)
(Tangerud et al, 2002). Dergelijke precisieverankeringen
zijn echter kostbaar. Aangezien de constructie, mocht
Afb. 2. Een non-rigide schuifslot (T-slot) is ongewenst bij het
verbinden van implantaten en natuurlijke gebitselementen.
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cementbreuk optreden, het meest waarschijnlijk zal losraken op de natuurlijke pijler is het aanbrengen van een
afneemknop ter plaatse van de implantaatpijler een optie.
De brug kan dan gemakkelijker worden losgetikt zonder
schade aan het porselein te veroorzaken (afb. 1f).

Slotbeschouwing en klinische aanbevelingen
Bij beschouwing van de literatuur valt op dat er veel
informatie beschikbaar is over de prognose van tandimplantaatbruggen en implantaat-implantaatbruggen.
Om te kunnen beoordelen of beide constructies ook een
vergelijkbare prognose hebben laat de kwaliteit van die
informatie echter te wensen over. De patiëntenpopulaties,
indicatiegebieden en technische oplossingen in de verschillende onderzoeken zijn erg divers. De toepasbaarheid van
de in vitro-onderzoeken (eindige-elementenmethode en
buigtesten) en dierexperimenten naar de klinische humane situatie is moeilijk omdat gerandomiseerde klinische
onderzoeken ontbreken. Wel zijn er cohortonderzoeken,
maar het probleem daarbij is dat het veelal niet duidelijk
is waarom voor een bepaalde therapie ten faveure van een
andere werd gekozen. Vaak is er een negatieve therapiekeuze; het alternatief was niet mogelijk. Ten slotte valt op
dat de observatieperiode van de meeste onderzoeken de 5
jaar niet overstijgt. De meeste onderzoeken met langetermijnresultaten hebben belangrijke tekortkomingen. Enkele
onderzoeken naar de toepassing van tand-implantaatbruggen en implantaat-implantaatbruggen vormen een positieve uitzondering doordat beide constructies bij dezelfde
patiënt werden beschouwd (Gunne et al, 1999; Hosny et al,
2000; Lindh et al, 2001). De onderzoeken van Gunne et al
(1999) en Lindh et al (2001) beperkten zich bovendien tot
de vrijeindigende situatie in respectievelijk de onder- en de
bovenkaak. Aan de goede resultaten uit deze onderzoeken
moet dan ook veel waarde worden gehecht.
Bovengenoemde bezwaren in aanmerking genomen kan
met de nodige reserves worden gesteld dat op de middellange termijn, vanuit functioneel en biologisch perspectief,
tand-implantaatbruggen en implantaat-implantaatbruggen
vergelijkbaar zijn. Ze hebben beide een goede prognose.
Deze stelling lijkt vooral goed te onderbouwen voor tandimplantaatbruggen in vrijeindigende situaties waarbij een
enkel implantaat met een gebitselement wordt verbonden.
Wanneer wordt gekozen om gebitselementen en implantaten te verbinden dan gelden, naast gangbare restauratieve
principes, de volgende praktische uitgangspunten en aanbevelingen in het bijzonder:
> de natuurlijke pijler heeft een goede parodontale, restauratieve en endodontale prognose;
> geen overspanningen van meer dan 1 premolaarbreedte;
> toepassen van een implantaatsysteem met een betrouwbare implantaat-abutmentverbinding;
> aanbrengen van een rigide verbinding tussen implantaat
en gebitselement;
> een sterk cement gebruiken.
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