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Middels deze uitdagende casus wordt geïllustreerd hoe het toepassen van CAD/CAM in de eigen praktijk er 

voor kan zorgen dat een ingewikkeld behandeltraject voorspelbaar kan worden terug gebracht tot slechts 

twee zittingen waarin wordt behandeld. De mogelijkheid tot toepassen van de grote PMMA blokken 

(beschikbaar in A1, A2, A3 en transparant) leidt er toe dat het maken van 10-delige tijdelijke bruggen of het 

zelf vervaardigen van guided-surgery boormallen mogelijk wordt in de eigen praktijk. 

 

Fig 01 – Patiënt wordt verwezen voor implantologische 

behandeling in het 1e en 3e kwadrant. De brug in het 1e 

kwadrant is losgekomen van pijler 12 en 13 en patiënt wil 

om evidente esthetische redenen niet zonder 

gebitselementen in dit kwadrant komen te zitten. 

 

Fig 02, 03 – Voorafgaand aan de behandeling wordt een digitale afdruk gemaakt van de huidige situatie met de 

3M True Definition Scanner.  

    

 

Fig 04 - Vervolgens wordt - in de zelfde zitting - de 

huidige brug verwijderd 
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Fig 05, 06 – De 12 wordt opgebouwd met een glasvezelstift, de preparaties 12 en 16 bijgewerkt, de 13 tijdelijk 

afgedekt GIC,  en er wordt een nieuwe digitale gebitsafdruk gemaakt.  

Fig 07, 08 – De eerder gemaakte scan (Fig. 03) van de oude brug wordt geïmporteerd als digitale wax-up en 

binnen enkele minuten wordt op basis van deze vorm een digitaal design voor een tijdelijke brug gemaakt. Dit 

scheelt veel ontwerp-tijd wanneer bijvoorbeeld de patiënt nog in de praktijk aanwezig is.  

Fig 09, 10 – Tijdens het frezen van deze tijdelijke brug uit een groot PMMA blok (76x38x16mm) middels de 

Roland DWX-4 freesmachine wordt ter plaatsen van de 14 & 15 een implantaatoperatie uitgevoerd. De 13 blijft 

voorlopig in situ om ernstige resorptie te voorkomen 
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Fig 11, 12 – Direct na de implantaatoperatie wordt de zojuist gefreesde vijfdelige PMMA brug tijdelijk 

gecementeerd en kan mevrouw met “vaste” tanden naar huis. 

 

Fig 13 – Acht weken later ogen de omringende weefsels 

rustig en zijn de implantaten 14 en 15 voldoende stabiel. 

Na verwijderen van de tijdelijke brug worden de 12 en 

de 13 geëxtraheerd en wordt de tweede-fase-chirurgie 

aan de 14 en 15 uitgevoerd.  Op locatie 12 wordt 

immediaat een implantaat geplaatst en de alveole van 

de 13 wordt opgevuld met een langzaam resorberend 

bot-substituut (Bio-Oss) 

 

 

Fig 14 – De tijdelijke brug wordt op locaties 12, 14 en 15 

uitgehold en ontdaan van kroondeel 16. De drie, op 

Straumann BL(T) implantaten, geplaatste abutments 

worden middels een kleine hoeveelheid dualcure 

composietcement aan de uitgeholde tijdelijke brug 

verbonden. Vanwege de subcrestale implantaatplaatsing 

wordt gebruik gemaakt van Cementable Abutments 

vanwege diens slanke design direct boven botniveau. 
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Fig 15 – Na uitharden van het composietcement wordt de 

zojuist aangebrachte teflon tape uit de schroefgaten 

gehaald, de brug voorzichtig losgeschroefd en buiten de 

mond wordt de rest van de brug en het subgingivale 

gedeelte met een composiet opgevuld. Ook kan buiten de 

mond de brug makkelijker worden afgewerkt en gepolijst. 

 

 

 

Fig 16 – Tijdelijke brug 12-15 vastgeschroefd op 

implantaten en tijdelijk kroondeel 16 geplaatst. 12 wordt 

dus immediaat belast maar wordt ondersteund door al 8 

weken geïntegreerde implantaten 14 en 15.   

 

 

 

 

 

Fig 17 – Bij controle na 7 dagen lijkt sprake te zijn van een 

voorspoedige genezing en kunnen de hechtingen worden 

verwijderd.  
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