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Nederlandse samenvatting

Introductie
Het verlies van tanden en kiezen kan verschillende oorzaken hebben, zoals parodontale 
aandoeningen, falende wortelkanaalbehandelingen, verticale wortelbreuk, infectie of 
trauma. Dit leidt uiteindelijk tot een verminderde bothoogte en botbreedte van de kaak. 
Deze vermindering van het harde weefsel en als gevolg daarvan ook van het zachte weefsel, 
is tegenwoordig een belangrijk aandachtspunt in de esthetische tandheelkunde1. Dikwijls 
kunnen verloren gegane tanden of kiezen van patiënten vervangen worden door orale 
implantaten. Voorwaarden voor succes op lange termijn van orale implantaten zijn echter 
voldoende botvolume en de voldoende hoeveelheid zacht weefsel. Om de beperkingen van 
botverlies te ondervangen werden behandelmethodes zoals geleide botregeneratie, alveolaire 
kampreservatie en sinusbodem elevatie geïntroduceerd. Hoewel deze procedures voorspelbare 
resultaten opleveren, blijft de vraag bestaan naar betere en snellere botregeneratie procedures 
en wondgenezing, zowel na het verwijderen van een tand of kies als tijdens het plaatsen 
van implantaten. De lokale toepassing van groeifactoren en dragermaterialen(scaffolds) lijkt 
ervoor te zorgen dat de wondgenezing en botregeneratie verbeteren.

Wondgenezing is een dynamisch fysiologisch proces dat de normale architectuur en 
functionaliteit van het beschadigde weefsel hersteld. De wondgenezing bestaat uit drie 
opeenvolgende fasen van (1) Bloedstelping (haemostase) en daaropvolgend acute ontsteking 
(minuten, uren, dagen na de verwonding); (2) proliferatie en nieuwe weefselvorming (dagen, 
weken); en (3) remodeling (weken, maanden, jaren)2,3.

Bloedplaatjes spelen een cruciale rol in de primaire haemostase en steeds meer klinische en 
experimentele gegevens wijzen erop dat deze geënucleërde cellen ook relevante modulatoren 
zijn van andere pathofysiologische processen, waaronder ontsteking en weefselgeneratie. 
De groeifactoren die aanwezig zijn in de alfa granula van de bloedplaatjes en die vrijkomen 
bij de activering, zijn mediatoren die de weefselgeneratie kunnen bevorderen4.

Door bloedplaatjes te gebruiken van de patiënt zelf is er geen gevaar voor immunologische 
reacties of ziekteoverdracht. Met bloedplaatjes verrijkte materialen zijn in het laatste 
decennium belangrijk geworden en vormen een groeiend onderwerp van klinisch en 
experimenteel onderzoek in relatie tot wondgenezing en botregeneratie. Bloedplaatjes 
(trombocyten) concentraten worden daarom steeds vaker gebruikt om de wondgenezing 
en botregeneratie te stimuleren. Plaatjes Rijk Fibrine (PRF) bestaat uit een langzaam 
gepolymeriseerd fibrinenetwerk met daarin ingesloten cytokinen, structurele glycoproteïnen, 
bloedplaatjes en leukocyten5,6. Het fibrinenetwerk speelt een sleutelrol in de vroege 
wondgenezing en fungeert als een drager voor ingroeiende cellen en als een reservoir van 
cytokinen7.
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Autologe bereiding van groeifactoren met cellen uit volbloed van de patiënt behoeft 
geen formele goedkeuring8. Bloedplaatjes-rijk fibrine wordt bereid uit het eigen bloed 
van de patiënt na een centrifuge protocol en lijkt geschikt te zijn voor orale en maxillo-
faciale botregeneratie9. In de loop van de tijd zijn er verschillende centrifuge protocollen 
gepresenteerd in de literatuur. Helaas is er te veel bias in de literatuur met betrekking tot 
de bovengenoemde criteria10. Onderzoekers vergelijken totaal verschillende protocollen, 
met totaal verschillende hulpmiddelen en hardware, hetgeen leidt tot misverstanden 
en een verkeerde waardering van de behandelmethode met wisselende uitkomsten. 
Dit, samen met de verschillende soorten veneuze bloedafnamebuizen en verschillende 
soorten centrifuges, heeft ons tot de overtuiging gebracht dat het voor het verkrijgen van 
antwoorden van essentieel belang is gestandaardiseerde studies uit te voeren met slechts 
één soort centrifuge, één centrifuge protocol en één soort afnamebuizen. 

Bloedplaatjesrijk fibrine in combinatie met DBBM
In hoofdstuk 2 beschrijven wij een case-report om de mogelijkheden van het gebruik 
van bloedplaatjes-rijk fibrine (PRF) in een uitzonderlijk moeilijke esthetische casus te 
onderzoeken. In deze casus was de buccale botplaat volledig verloren gegaan als gevolg 
van een veldhockeyongeval. Dit resulteerde in een extreem tekort aan weke delen. In dit 
case-report tonen wij aan dat PRF in combinatie met een boviene bot substituut (DBBM, 
Deproteinized Bovine Bone Mineral) een veelbelovende behandeloptie is voor zowel 
buccale botaugmentatie als herstel van de weke delen. Gedurende de behandeling werd 
één protocol gebruikt met betrekking tot G-kracht (200 G) en centrifuge tijd (8 minuten). 
Voor het maken van de PRF-membranen werd gebruik gemaakt van de PRF-Box (Process for 
PRF, Nice) waarin de fibrine stolsel exact 60 seconden uitgeperst werd onder het deksel van 
de box.

De botaugmentatie resulteerde in voldoende botvolume en botdichtheid om uitstekende 
primaire implantaatstabiliteit te bereiken. In een follow-up van tweeëneenhalf jaar konden 
we aantonen dat de patiënt een goed functioneel en esthetisch stabiel resultaat heeft wat 
betreft botvolume en weke delen hoeveelheid en contour. 

Implantaatstabiliteit
Primaire implantaatstabiliteit is een van de belangrijkste factoren voor het succes en de 
overleving van orale implantaten11-15. Vooral in gevallen van directe belasting is primaire 
stabiliteit van het grootste belang5-18. In de literatuur zijn verschillende methoden, invasief 
en niet-invasief, beschreven om de stabiliteit van implantaten te meten13,20-23.

Resonantiefrequentieanalyse is in 1996 geïntroduceerd door Meredith en medewerkers24. 
In 1999 bracht de firma Osstell het idee van Meredith op de markt en vertaalde de kHz-
metingen in een schaal van 1-100 die de naam ISQ (Implant Stability Quotient) kreeg. Dit 
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apparaat maakte het mogelijk om de primaire implantaatstabiliteit op een niet-invasieve 
manier te meten en de ontwikkeling van osseointegratie te volgen.

De eerste generatie Osstell meetinstrumenten werd gebruikt met een L-vormige transducer 
die via een kabel verbonden was met het meetapparaat. De transducer moest op het 
implantaat worden geschroefd en er was slechts een meting in één richting mogelijk, 
meestal in bucco-orale richting. Dit was een zeer tijdrovende procedure met veel ruimte 
voor fouten, b.v. tongpositie, contact van de transducer met een naburig gebitselement, 
relatief grote transducer, moeilijk te plaatsen etc.

Na de eerste generatie ISQ-meter een paar jaar gebruikt te hebben besloten we een 
onderzoek te starten naar de betrouwbaarheid en validiteit van de instrumentele 
beoordeling van de implantaatstabiliteit zoals beschreven in Hoofdstuk 3. Het doel van het 
onderzoek was het bepalen van de intra- en inter-observer betrouwbaarheid en validiteit 
van de instrumentele beoordeling van de primaire implantaatstabiliteit met behulp van 
Resonantie Frequentie Analyse (RFA). Wij concludeerden in dit onderzoek dat de primaire 
stabiliteit van orale implantaten betrouwbaar kan worden beoordeeld met RFA-metingen.

In de jaren na de introductie van de eerste generatie Osstell meter introduceerde het 
bedrijf verschillende apparaten met verschillende specificaties. De opvolger van het eerste 
apparaat was de Osstell Mentor, een snoerloos apparaat dat gebruik maakte van een 
wegwerp transducer zonder snoerverbinding, de SmartPeg genaamd.

Dit apparaat was het eerste dat in staat was om in twee verschillende richtingen te meten 
(bucco-oraal en mesio-distaal). Na de introductie van de Osstell Mentor introduceerde het 
bedrijf de Osstell ISQ. 

In 2015 lanceerde Integration Diagnostics Sweden de PenguinRFA, een ongecompliceerd en 
betaalbaar RFA-meetinstrument, dat ook snoerloos is en gebruik maakt van Multipegs die 
kunnen worden gesteriliseerd en hergebruikt.
 Om het proces te standaardiseren hebben wij gekeken naar de prestaties van twee 
verschillende ISQ meters. Wij hadden de Osstell ISQ en de PenguinRFA tot onze beschikking 
en besloten de verschillen van beide apparaten te onderzoeken in een retrospectieve 
cohort pilotstudie met PRF als behandelmethode (Hoofdstuk 4). Het doel was om de 
verschillende implantaat stabiliteitsquotiënten (ISQ) met elkaar te vergelijken door middel 
van resonantiefrequentie analyse (RFA), geregistreerd met twee verschillende apparaten na 
implantatie. We concludeerden dat, vanuit klinisch oogpunt, beide apparaten functionele 
verschillen vertonen op het vlak van hanteerbaarheid en duurzaamheid. SmartPegs van 
het Osstell apparaat zijn slechts voor eenmalig gebruik, terwijl MultiPegs van het Penguin 
apparaat herbruikbare items zijn, vanwege hun steriliseerbaarheid. Door de kabelverbinding 
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van de Osstell werd de bediening van de draadloze Penguin als gemakkelijk ervaren, 
gebaseerd op de ervaring die wij hebben opgedaan tijdens het experimentele deel van 
ons onderzoek. Tenslotte is er een duidelijk prijsverschil tussen beide meetinstrumenten, 
waarbij de Penguin en de herbruikbare Multipegs uit economisch oogpunt voordelig zijn. 
De herbruikbaarheid van Multipegs kan een bijkomend voordeel bieden met betrekking tot 
ecologische aspecten.

De stabiliteit van het implantaat is geassocieerd met perifere bloedcellen en 
stollingsfactoren
In Hoofdstuk 5 stelden wij de hypothese dat de samenstelling van perifere bloedcellen 
en het niveau van stollingsfactoren de eigenschappen van het PRF-membraan zouden 
kunnen beïnvloeden. Vijftig patiënten werden geïncludeerd in het onderzoek in de periode 
van 2015-2017. PRF-membranen werden van het autologe bloed bereid en tevens werd 
het aantal bloedcellen en stollingsfactoren gemeten.  De restalveole werd na extractie 
opgevuld met DBBM en PRF en afgesloten met een PRF-membraan. Wij vonden een 
significante inverse correlatie tussen het aantal rode bloedcellen en de lengte van de PRF-
membranen. PRF-membranen bereid uit bloed van patiënten met een hoger erytrocyten 
aantal in het perifere bloed (en een hogere hematocriet) resulteerden in kortere PRF-
membraanlengtes dan patiënten met een lagere erytrocyten aantal. Omgekeerd waren er 
geen significante associaties tussen bloedplaatjes en PRF-membraan grootte parameters. 
FVIII- en actieve VWF-spiegels correleerden significant met PRF-membraanoppervlak, 
terwijl fibrinogeenniveaus niet correleerden met PRF-membraanoppervlak of -lengte.

Implantaatstabiliteit, na alveolaire botpreservatie met PRF en boviene bot substituut, is 
geassocieerd met verschillende haematologische parameters. Onze resultaten suggere-
ren dat de fibrinestructuur in combinatie met (actief) VWF en FXIII, meer dan het aantal  
bloedplaatjes en leukocyten, bepalende factoren kunnen zijn voor PRF-membraankarakter-
istieken en implantaatstabiliteit. 

Histologisch bewijs
Gezien de veelbelovende effecten van de behandeling van PRF bij socket preservatie, werd 
in hoofdstuk 6 onderzocht of er hiervoor histologische aanwijzingen zijn. 

Wij includeerden 19 patiënten behandeld met PRF en DBBM in deze studie. De extractie 
sockets bestonden uit gedeproteïniseerd boviene botmineraal en een in kleine deeltjes 
geknipte autologe PRF-membraan aangevuld met autoloog plasma-groeifactor-concentraat. 
De alveole werd gesloten met een PRF-membraan, bovenop het bot transplantaat en in een 
enveloptechniek in-gehecht. Op 14 ± 2,5 week na extractie werden biopten genomen van 
de geheelde alveole. De biopten werden afgenomen met een 2mm trepaanboor, kleiner dan 
diameter van het uiteindelijke geprepareerde implantaatbed. Deze biopten werden ingebed 
in paraffine, gevolgd door ontkalking en hematoxyline-eosine kleuring. 
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We vonden een osteoblasten hechting op de grenzen van de in kleine deeltjes geknipte 
PRF-membraan en het boviene bot en een dichte cellulaire osteoblasten activiteit in het 
bindweefsel (Hoofdstuk 6). Deze bevindingen suggereren dat PRF en boviene botsubstituut al 
vanaf 14 weken na de PRF-behandeling osteoconductieve effecten hebben. Grotere studies 
zijn echter nodig om het exacte effect van PRF-behandeling op botvorming te onderzoeken.

Stollingsactivator in speeksel
Een bloeding na een extractie is een vaak voorkomende complicatie (incidentie tot 26%) in 
de tandartspraktijk25. De definitie van een post-extractie bloeding is een continue bloeding 
gedurende meer dan 8-12 uur na een tandheelkundige extractie26,27. 

Bloedstolling wordt geïnitieerd door extravasculaire weefselfactor (Tissue Factor). Speeksel 
bevat eveneens extracellulaire vesicle-afgeleide procoagulant TF. Aangezien speeksel 
voortdurend in contact met de wond komt en de duur van de bloeding na extractie sterk 
varieert tussen patiënten, veronderstelden wij dat dit veroorzaakt zou kunnen worden 
door variatie in TF-geïnduceerde stollingsactiviteit in speeksel. Het doel was om de 
variabiliteit van speeksel-geïnduceerde trombine generatie (TG) bij gezonde personen te 
onderzoeken. Speeksel werd verzameld bij gezonde personen in de ochtend, middag en 
avond. We constateerden een grote inter-individuele variabiliteit in speeksel-geïnduceerde 
TG (Hoofdstuk 7). Interessant is dat binnen de proefpersonen het speeksel-geïnduceerde 
TG significant verhoogd was in de ochtend vergeleken met de middag en de avond. Dit 
dagritme in speeksel TF-activiteit kan implicaties hebben voor tandheelkundige extracties 
en tandheelkundige chirurgie, omdat het uitvoeren van invasieve procedures in de ochtend 
gunstiger kan zijn voor een snelle coagulatie.

Toekomstperspectieven
De studies beschreven in dit proefschrift dragen bij tot een verdere kennis van de mechanismen 
betrokken bij de interactie van bloedplaatjes-rijk fibrine in de orale implantologie. Verder 
onderzoek naar de rol van von Willebrand factor en factor XIII is van groot belang. Het is te 
verwachten dat factor XIII het fibrinestolsel, het dragermechanisme voor de wondgenezing, 
stabiliseert en het zou groeifactoren kunnen koppelen aan het fibrinestolsel. De rol van von 
Willebrand bij de aanmaak van bot is minder duidelijk; de beste verklaring zou kunnen zijn 
dat von Willebrand bloedplaatjes rond de wond lokaliseert en dat de bloedplaatjes hun 
inhoud aan groeifactoren vrijgeven. 

Onlangs heeft een onderzoek van Richard Miron28   24 verschillende centrifuge protocollen 
beschreven, waarbij de verschillen tussen de verschillende G-krachten en centrifugale tijd aan 
het licht komen en eindigt met een aanbeveling om één duidelijk protocol te gebruiken. Helaas 
hebben zij in dit onderzoek niet de glazen venapunctie buizen van de Process for PRF Company 
gebruikt, maar in plaats daarvan plastic venapunctie buizen (Chixin Biotech, Wuhan, China). De 
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coating van de verschillende buizen die in dit onderzoek zijn gebruikt, is niet beschreven in dit 
onderzoek. Wij veronderstellen dat de plastic buizen met een silica coating behandeld zijn om 
de stolling van de bloedmonsters mogelijk te maken. Zoals wij uit de literatuur weten, kunnen 
met silica gecoate plastic buizen leiden tot problemen bij het stollen van de PRF.  Tsujino en 
medewerkers29 constateerden dat er verontreiniging op kan treden van silica microdeeltjes 
in PRF-matrices. Hideo Masuki en medewerkers beschreven in hun artikel “Acute cytotoxic 
effects of silica microparticles used for coating of plastic blood-collection tubes on human 
periosteal cells” 30 het toxische effect van losgeraakte silica deeltjes. In deze studie verkregen zij 
duidelijke bewijzen dat siliciumdioxide microdeeltjes afkomstig van in de handel verkrijgbare 
bloedafnamebuizen toxische effecten hebben op menselijke periostale cellen door absorptie 
op het plasmamembraan en het induceren van apoptose. 

De invloed van een ander centrifugeprotocol met gebruikmaking van een horizontale 
centrifuge, het vooraf testen van het bloed van patiënten, verschillende opvangbuizen 
voor de bloedafname van patiënten (gestandaardiseerd) en aanpassing van de G-kracht in 
combinatie met de uitkomst van de bloedsamenstelling per patiënt zou kunnen leiden tot 
een nieuw gestandaardiseerd, reproduceerbaar en voorspelbaar protocol. 

PRF in combinatie met geavanceerde methoden zoals (3D) -geprinte scaffolds zou kunnen 
leiden tot meer voorspelbare bot- en zacht-weefselregeneratie. Een voorafgaande point of 
care test van de (optimale) samenstelling van het bloed van de patiënt zou wellicht van nut 
kunnen zijn.

De komende jaren moet de aandacht worden gericht op het belang van weefselfactor (TF) in 
het proces van weefselregeneratie. Weefselfactoractiviteit resulteert in trombine vorming en 
trombine is een groeifactor voor veel verschillende celtypes. Trombine vorming is essentieel om 
het bloeden na een extractie te stoppen, maar het zou ook de wondgenezing en waarschijnlijk 
ook de botaanmaak kunnen beïnvloeden31. Een correlatie tussen weefselfactoractiviteit 
in speeksel en implantaatstabiliteit zou deze vraag kunnen beantwoorden.  Bovendien kan 
de aanwezigheid van verschillende bacteriestammen, zoals P. Gingivalis, Acinobaccillus 
Actinomycetemcomitans en Treponema Denticola, van invloed zijn, niet alleen op 
ontstekingsschade maar ook op het gehalte aan weefselfactor in speeksel en daarmee op het 
botregeneratieproces32. Bacteriën kunnen een infectie induceren en infecties zullen leiden tot 
bloedingen. Meer bloeding zal resulteren in meer trombine vorming; infecties zullen echter ook 
resulteren in afbraak van bot. Een nauwkeurige meting van de verschillende bacteriestammen 
zal helpen om deze vraag te beantwoorden. De samenstelling van de creviculaire vloeistof kan 
een belangrijke rol spelen bij het begrijpen van de weefselfactor niveaus en de invloed van de 
verschillende bacteriestammen in het speeksel op de weefselfactor (TF) niveaus. Toekomstig 
onderzoek moet helpen om succes en falen van de verschillende benaderingen op te helderen 
en een objectieve benadering te vinden voor de verdere ontwikkeling van de bloedplaatjes-
rijke fibrine techniek.




