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Gingivarecessies en parodontale plastische
chirurgie
Parodontale plastische chirurgie wordt gedeﬁnieerd als de
verzameling chirurgische behandelingen die worden uitgevoerd
om ontwikkelingsstoornissen en anatomische, traumatische en
pathologische afwijkingen van de gingiva, de alveolaire mucosa en
het alveolaire bot te voorkomen of te corrigeren. Recessiebedekkingen ressorteren onder deze term en worden inmiddels ruim
50 jaar met wisselend succes toegepast. Er bestaan meerdere
indicaties voor de behandeling van gingivarecessies. Wanneer de
behandeling van eerste keus - een conservatieve benadering - geen
soelaas (meer) biedt, kunnen gingivarecessies worden behandeld
met behulp van parodontale plastische chirurgie. Het doel van
de chirurgie is volledig herstel van de anatomische structuren in
het gebied van de recessie. Gedurende de afgelopen decennia zijn
hiertoe diverse chirurgische technieken ontwikkeld, waarbij de
keuze voor een bepaalde techniek afhangt van verschillende factoren, zoals het aantal defecten, de grootte ervan en de hoeveelheid
gekeratiniseerde gingiva rond het defect.
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Inleiding
De term ‘parodontale plastische chirurgie’ werd in 1993
door Miller geïntroduceerd en in 1996 internationaal geaccepteerd. De term wordt gedeﬁnieerd als de verzameling
chirurgische behandelingen die worden uitgevoerd om
ontwikkelingsstoornissen en anatomische, traumatische
of pathologische afwijkingen van de gingiva, alveolaire
mucosa en het alveolaire bot te voorkomen of te corrigeren
(Miller, 1993; Wennström, 1996). De deﬁnitie omvat verschillende chirurgische procedures waaronder het bedekken van gingivarecessies.
De meest voorkomende oorzakelijke factoren voor het
ontstaan van gingivarecessies zijn poetstrauma en bacteriele plaque in combinatie met een anatomisch bepaalde, dan
wel een verworven, dunne alveolaire botwand. Wanneer
door een actief geworden orthodontische spalk een gingia

varecessie is ontstaan, zal de inclinatie van het betreffende
gebitselement voorafgaande aan de chirurgische bedekking
van de gingivarecessie gecorrigeerd moeten worden (zie
ook afbeeldingen 4 en 6 in de bijdrage van Renkema et al,
2015 in dit themanummer).

Indicaties en doel
De indicaties voor het bedekken van gingivarecessies kunnen van verschillende aard zijn. De esthetische reden
wordt gevormd door de verminderde dentogingivale esthetiek (Wennström, 1996). Een beduidend langere klinische
kroon zal zeker tijdens het lachen als storend worden ervaren. Functionele redenen zijn een verhoogde sensibiliteit
voor hoge en lage temperaturen, verkleuring, slijtage en
cariës van het tandworteloppervlak en een ongunstige contour van de marginale gingiva, waardoor het voor een patiënt moeilijk, zo niet onmogelijk wordt adequaat plaque te
verwijderen. Het laatste geldt vooral voor een enkelvoudige, diepe gingivarecessie, zeker als deze erg smal is en een
driehoekige vorm heeft (de zogenaamde ‘Stillman cleft ’)
en/of apicaal voorbij de mucogingivale grens reikt. Een
niet toereikende mondhygiëne en roken behoren uiteraard
tot de contra-indicaties (Wennström, 1996).
Het doel van de chirurgische gingivabedekking is volledig herstel van de anatomische structuren in het gebied
van de recessie, met een goede esthetiek ten opzichte van
de aangrenzende zachte weefsels, een minimale diepte van
de pocket na genezing en een zekere zone gekeratiniseerde
gingiva (Cairo et al, 2008; Chambrone et al, 2010). Idealiter vindt er regeneratie plaats van alle parodontale structuren. Tot op heden is echter niet aangetoond dat een
succesvol klinisch resultaat altijd gepaard gaat met regeneratie van de parodontale structuren. De combinatie van
regeneratie en een volledige bedekking van de recessie
dient te worden beschouwd als het ultieme doel. Een klinische bedekking van de recessie met een lange epitheliale
verkleving die voldoende weerstand biedt aan pocketvorming moet gezien worden als acceptabel.
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Afb. 1. Intraorale opname bij een patiënt (vrouw, 22,6 jaar) met een Miller klasse III/IV-recessie en necrotiserende ulceratieve gingivitis (NUG) gecompliceerd door een ongunstige frenulumaanhechting (a). Vestibulumplastiek (b). Postoperatief beeld 6 maanden na chirurgische behandeling (c).
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T hem a: Mul ti di sc i pl i nai re aanpak i n de orthodontie

Single-layer technieken met mucoperiostale ﬂap
Lateraalwaarts verplaatste ﬂap
- Unilateraalwaarts verplaatste ﬂap
- Dubbele papillaire ﬂap
Coronaalwaarts verplaatste ﬂap met
- Verticale incisies
- Enveloptechniek
- Guided tissue regeneration met resorbeerbare of niet-resorbeerbare membranen
Two-layer technieken met mucoperiostale ﬂap
Coronaalwaarts verplaatste ﬂap en subepitheliaal bindweefseltransplantaat
Coronaalwaarts verplaatste ﬂap met verticale incisies en subepitheliaal bindweefselstransplantaat
Coronaalwaarts verplaatste ﬂap met enveloptechniek en subepitheliaal bindweefseltransplantaat
Lateraalwaarts verplaatste ﬂap en subepitheliaal bindweefseltransplantaat
Dubbele papillaire ﬂap en bindweefseltransplantaat
Tunneltechniek met of zonder hulpincisies en bindweefselstransplantaat
Overige maatregelen
Conditionering van het worteloppervlak
- Mechanisch met puimsteen, roterend instrumentarium, scaler of ultrasoon
- Chemisch met citroenzuur, tetracycline-HCl of EDTA
Biologische mediatoren zoals glazuurmatrixderivaten
Allogene en xenogene producten ter vervanging van autoloog subepitheliaal bindweefseltransplantaat
Tabel 1. Overzicht recessiebedekkende behandelmethoden.
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Afb. 2. Intraorale opname bij een patiënt (man, 48,6 jaar) met een Miller klasse I-recessie die was ontstaan 4 maanden na plaatsing van een brug op gebitselement 23 (a).
Coronaalwaarts verplaatste ﬂap is ingehecht (b). Postoperatief beeld 6 maanden na de chirurgische behandeling (c).

Ontwikkeling van diverse technieken

In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw zijn verschillende
technieken ontwikkeld voor het bedekken van gingiva-

recessies. In de regel betroffen dit de lateraalwaartse en
coronaalwaartse mucoperiostale verschuivingsplastieken,
omschreven als de zogeheten ‘single-layer’ technieken
(Grupe en Warren, 1956; Sumner, 1969). De voordelen
van de single-layer technieken zijn de eenvoudige operatietechniek, de goede esthetiek en de minimale belasting
voor de patiënt.
Bij de lateraalwaarts verplaatste ﬂap wordt de recessie
bedekt door verschuiving van de gingiva en de alveolaire
mucosa van het buurelement. Voorwaarde voor deze methode is de aanwezigheid van een voldoende brede en dikke gingiva bij het buurelement. De indicatie is beperkt tot
enkelvoudige recessies. Een nadeel van de initieel beschreven lateraalwaarts verplaatste ﬂap is dat het donorgebied
wordt blootgelegd tot en met de marginale gingiva. De genezing van het donorgebied verloopt per secundam, waardoor er in dit gebied een recessie kan ontstaan. Door
diverse auteurs zijn, in een poging dit nadeel te ondervangen, modiﬁcaties voorgesteld met betrekking tot de plaats
van de incisies (Grupe, 1966; Zuchelli et al, 2004).
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Toen in de jaren 50 van de vorige eeuw de parodontale chirurgie nog min of meer in de kinderschoenen stond, werd
het begrip ‘mucogingivale chirurgie’ geïntroduceerd voor
procedures zoals het verdiepen van het vestibulum bij patiënten met aan verdiepte pockets gerelateerde gingivarecessies (Friedman, 1957). Wanneer de pocketbodem
apicaal van de mucogingivale lijn was gesitueerd, werd het
vestibulum verdiept door de marginale gingiva apicaalwaarts te verplaatsen. Het littekenweefsel dat vervolgens
uit het periost ontstond, leek op gekeratiniseerde gingiva,
maar was dat niet. Recessiebedekking werd hier uiteraard
niet mee gerealiseerd (afb. 1) (Nabers, 1954).
De voornaamste methoden die in de loop der jaren voor
het bedekken van gingivarecessies zijn ontwikkeld worden
onderstaand besproken en staan samengevat in tabel 1.
‘Single-layer’ technieken
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Afb. 3. Intraorale opnamen bij patiënt (vrouw, 40,7 jaar) met gegeneraliseerde Miller klasse I-recessies met poetsdefecten en falende klasse V-restauratie op gebitselement
24. De chirurgische behandeling bestond uit een gemodiﬁceerde coronaalwaarts verplaatste envelopﬂap in combinatie met een subepitheliaal bindweefseltransplantaat en
toevoeging van amelogenine.
a. Incisies uitgemeten in overeenstemming met de ernst van de gingivarecessie.
b. en c. ‘Split thickness’ ﬂappreparatie en mobilisatie van de ﬂap.
d. Subepitheliaal bindweefeltransplantaat in combinatie met amelogenine in situ.
e. Flapsluiting.
f. Postoperatief beeld 18 maanden na chirurgische behandeling (rechtsboven werd eveneens op deze wijze behandeld).

Met de coronaalwaarts verplaatste ﬂap kunnen enkelvoudige én meervoudige recessies worden bedekt. Nadeel
van deze techniek is echter dat deze minder geschikt is
voor situaties waarbij een beperkte zone gekeratiniseerde
gingiva aanwezig is. Bovendien zijn de resultaten van de
techniek niet altijd even voorspelbaar (afb. 2) (Guinard en
Caffesse, 1978).
Om een bredere zone gekeratiniseerde gingiva te creëren werd het geëpithelialiseerde vrije gingivatransplantaat
geïntroduceerd (Björn, 1963). Een probleem van deze
techniek is echter de aanzienlijke morbiditeit van het
donorgebied en de afwijkende kleur en morfologie van het
transplantaat ten opzichte van het weefsel in het receptorgebied. Voor verbetering van de dentogingivale esthetiek is
het toepassen van vrije gingivatransplantaten daarom
minder geschikt (zie ook afb. 5b in de bijdrage van Renkema et al, 2015 in dit themanummer).
‘Two-layer’ technieken

Als alternatief voor het geëpithelialiseerde vrije gingivatransplantaat werden in 1985 de eerste ‘two-layer’ technieken beschreven (Langer en Langer, 1985; Raetzke,
1985). Kenmerkend voor de two-layer techniek is dat er
een bilaminaire vasculaire omgeving wordt gecreëerd door
een subepitheliaal bindweefseltransplantaat tussen het
wondbed en de ﬂap te plaatsen. De recessie wordt dus niet
alleen bedekt door een mucoperiostale ﬂap, maar bovendien door een subepitheliaal bindweefseltransplantaat. Dit
was een keerpunt in de parodontale plastische chirurgie,
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omdat met deze methode, die een geringe morbiditeit van
de donorlocatie kent, een veel grotere voorspelbaarheid
van het resultaat op korte en lange termijn kan worden
bereikt. Met de two-layer techniek wordt een belangrijke
oorzakelijke factor voor het ontstaan van gingivarecessies,
namelijk het dunne biotype, gecorrigeerd tot een dik
biotype. Bovendien wordt met deze techniek een vrijwel
ideale weefselkleur bereikt (afb. 3).
Aangezien de grootte van het subepitheliaal bindweefseltransplantaat beperkt is, is het aantal recessies dat met
de two-layer techniek kan worden bedekt eveneens beperkt. De procedure is technisch lastig en de belasting voor
de patiënt is veel groter dan bij de single-layer technieken.
Immers, het oogsten van het subepitheliaal bindweefseltransplantaat uit het harde gehemelte maakt dat voor deze
techniek 2 operaties zijn vereist. Sommigen beschouwen
het als een nadeel dat met deze techniek de zone gekeratiniseerde gingiva niet altijd wordt verbreed. Dat het ingebrachte subepitheliale bindweefseltransplantaat zich
hecht aan het receptorbed, hetgeen veel belangrijker is
voor de stabiliteit, wordt door deze critici onderschat (Allen en Miller, 1989).
Tunneltechniek

In 1994 werd voor het bedekken van gingivarecessies de
tunneltechniek geïntroduceerd en aangeduid met de term
‘supraperiostale enveloptechniek’ (Allen, 1994a; Allen,
1994b). Het unieke kenmerk van de procedure is dat de interdentale papillen intact worden gelaten. Het achterwege
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noodzakelijke revascularisatie − het volume van het transplantaat voldoende groot
zijn om te kunnen overleven. Een voordeel
van het niet volledig bedekken van het
bindweefseltransplantaat is dat extra gekeratiniseerde gingiva wordt gecreëerd.
Nadeel is wel dat de kleur van het blootgestelde weefsel mogelijkerwijs niet exact
Afb. 4. Bij een patiënt (vrouw, 30,2 jaar) met een Miller klasse I- en II-recessie werd met behulp
overeenkomt met de kleur van het omrinvan de tunneltechniek een subepitheliaal bindweefeltransplantaat in combinatie met amelogegende weefsel. Het belangrijkste voordeel
nine aangebracht (a). Postoperatief beeld 1 jaar na de chirurgische behandeling (b).
is het minder invasieve karakter van de
laten van verticale ontlastingsincisies heeft als voordeel dat chirurgische behandeling. Sinds de introductie van de tunde vascularisatie van het operatiegebied minder verstoord neltechniek worden onophoudelijk modiﬁcaties doorgeis. Door het ontbreken van littekenvorming is het resultaat voerd om tot nog betere resultaten te komen. De techniek
vergt een microchirurgische aanpak, het gebruik van kleiesthetisch fraaier dan bij de andere technieken (afb. 4).
Het bindweefseltransplantaat wordt in de tunnel ge- nere − speciaal ontworpen − instrumenten en een gemodiplaatst, waarna het vervolgens niet altijd noodzakelijk is ﬁceerde hechttechniek (afb. 5).
Beperkingen voor het toepassen van de tunneltechniek
dit volledig te bedekken. Wel moet − ten behoeve van de
a

b

a

b

c

d

e

f

g

h

Afb. 5. Intraorale opnamen van een patiënt (man, 49,4 jaar) met Miller klasse I-recessies. De behandeling bestond uit het plaatsen van een subepitheliaal
bindweefeltransplantaat in combinatie met amelogenine ingebracht via de tunneltechniek.
a. Miller klasse I-recessies met poetsdefecten preoperatief.
b en c. Tunnelpreparatie met speciaal hiervoor ontwikkelde instrumenten.
d. Voorbeeld van oogsten van een bindweefseltransplantaat.
e. Bindweefseltransplantaat voorafgaand aan inbrengen in tunnel.
f. Direct postoperatief, intern gehecht.
g. Twee weken postoperatief.
h. Eén jaar postoperatief.
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liggen vooral in gebieden met gegeneraliseerde geringe recessies (3 mm) en een bredere zone resterend gekeratiniseerd weefsel. Er is dan geen individuele recessie groot
genoeg om een subepitheliaal bindweefseltransplantaat
aan te brengen. Dit kan zich in het bovenfront voordoen.
Dit probleem kan worden ondervangen door met de ‘vestibular incision subperiosteal tunnel access’ techniek (VISTA) een hulpincisie te maken in het frenulum labii superior
(Zadeh, 2011).

Tot slot

Conditioneren van worteloppervlak
Alvorens een recessiebedekking te kunnen uitvoeren dient
de conditie van het worteloppervlak te worden verbeterd.
Er zijn pogingen gedaan om met chemische middelen een
betere uitgangspositie voor een recessiebedekking te creëren in vergelijking met het toepassen van mechanische reiniging van het worteloppervlak. De idee is dat de toepassing
van middelen zoals citroenzuur, tetracyclinehypochloride
en EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) leidt tot decalciﬁcatie van het worteloppervlak en verwijdering van de
smeerlaag. Daarmee worden de collagene vezels blootgelegd. Het doel hiervan is de epitheliale groei te vertragen
en de aanhechting van bindweefsel te bevorderen (Labahn
et al, 1992). Er is echter nooit aangetoond dat deze maatregelen het uiteindelijke resultaat van de recessiebedekking verbeteren (Wennström, 1996; Cairo et al, 2009;
Chambrone en Tatakis, 2015).

Parodontale regeneratie
Sinds 1990 is binnen de recessiebedekkende chirurgie gepoogd met ‘guided tissue regeneration’ parodontale regeneratie te realiseren. Dit bleek onvoorspelbaar en slechts
in beperkte mate haalbaar (Tinti et al, 1993; Pini Prato et
al, 1996; Wennström, 1996). Vervolgens werd de toepassing van biologische mediatoren voorgesteld (Bouchard et
al, 2001). Glazuurmatrixderivaten (Emdogain®) worden
toegepast omdat ze bewezen hebben regeneratie te bevorderen. Ze dragen bij aan de vorming van acellulair cement,
bevorderen de proliferatie van ﬁbroblasten in het parodontale ligament en remmen de diepe epitheliale groei. Verder
bevorderen ze botvorming en hebben ze antibacteriële eigenschappen (Koop et al, 2012).
Met diverse allogene en xenogene ‘off the shelf’ producten is gepoogd een vervanging van het autoloog bindweefseltransplantaat te ontwikkelen (Aroca et al, 2013).
Het doel hiervan is de noodzaak van een tweede chirurgische behandeling voor het oogsten van donorweefsel waarvan de grootte bovendien beperkt is - te ondervangen.
Alhoewel met de toepassing van deze producten gingivarecessies bedekt kunnen worden, blijkt dat de percentages
volledige recessiebedekking en gemiddelde recessiebedekking minder hoog liggen dan bij toepassing van het autoloog subepitheliale bindweefseltransplantaat. Ook wordt
bij gebruik van allogene en xenogene producten ‘creeping
attachment’ in mindere mate waargenomen.

Voor de bedekking van gingivarecessies zijn diverse chirurgische technieken ontwikkeld, waarbij de keuze voor
een bepaalde techniek afhangt van verschillende factoren,
zoals het aantal defecten, de grootte ervan en de hoeveelheid gekeratiniseerde gingiva rond het defect.
Uit een recent verschenen systematisch literatuuronderzoek wordt duidelijk dat met technieken gebaseerd op
toepassing van het autoloog bindweefseltransplantaat,
naast de technieken gebaseerd op de coronaalwaartse verschuivingsplastiek en de tunneltechniek, in combinatie
met allografts, xenografts of glazuurmatrixderivaten, een
signiﬁcante recessiebedekking kan worden bereikt. De
toepassing van subepitheliale bindweefseltransplantaten
vormt de gouden standaard en geeft de beste resultaten. Er
vindt daarmee de meeste recessiereductie plaats, want onderzoeken geven voor deze techniek het grootste percentage volledige recessiebedekking, het grootste percentage
gemiddelde recessiebedekking en de grootste toename van
gekeratiniseerde gingiva (Chambrone en Tatakis, 2015).
Om de resultaten van recessiebedekkende technieken
objectief te evalueren werd de ‘Root Coverage Esthetic Score’ ontwikkeld. Cairo et al (2009) beoordeelden bij 31 patiënten een half jaar na de parodontale plastische chirurgie
het resultaat van de behandeling. De gemiddelde wortelbedekking was 89% en de gemiddelde ‘Root Coverage Esthetic Score’ 7,8. Slechts bij 5 patiënten was de score 10 en bij
1 patiënt 0. Voor een maximale score mogen weefselkleur,
verloop van de mucogingivale lijn en de weefselcontour
niet afwijken van hetgeen ter plekke normaal is. In feite
mag het niet zichtbaar zijn dat er ooit sprake was van een
recessie (Cairo et al, 2009).
Een van de belangrijkste innovaties binnen de recessiebedekkende chirurgie is de ontwikkeling van klinisch
onderzoek waarbij de nadruk ligt op het resultaat van de
behandeling in esthetische zin en de patiënttevredenheid.
Dergelijk onderzoek zal mogelijk aanleiding kunnen geven
tot aanpassing van de beoordelingscriteria van het resultaat. Ook de besluitvorming rond het al dan niet overgaan
tot behandeling − waarbij de mening van de patiënt een
grotere rol zou kunnen spelen − behoeft dan mogelijk aanpassing.
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