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Boormal



Planning
Voorafgaand aan de ingreep worden een 

aantal afdrukken genomen. Hiervan wordt 

door ons tandtechnisch laboratorium, 

4Dental Tandtechniek, een model vervaar-

digd en worden de ontbrekende tanden of 

kiezen op de meest gunstige en esthetisch 

gezien meest ideale plaats geplaatst. Om 

deze planning over te brengen naar de 

situatie in de mond, wordt vervolgens een 

boormal gemaakt.

Wat is een boormal?
Een boormal is een doorzichtig plaatje wat 

tijdens de ingreep over de tanden en kie-

zen geplaatst wordt. Op de plek waar uw 

implantaat moet komen is in de boormal 

een uitsparing gemaakt. Deze uitsparing 

wordt door uw kaakchirurg of tandarts 

gebruikt om de exacte locatie van het 

implantaat te bepalen.

Waarom een boormal?
De boormal geeft de plaats aan van de im-

plantaten. Na de ingroeifase wordt het im-

plantaat voorzien van een brug of kroon. 

Deze worden meestal op het implantaat 

verschroefd, dit betekent dat in de kroon 

of een brug een schroefgat ontstaat. Dit 

schroefgat moet op een plek komen waar 

deze het minst zichtbaar is.

Voor het plaatsen van meerdere implan-

taten is het van belang dat de implantaten 

op de juiste afstand van elkaar geplaatst 

worden, zodat de brug in gelijkmatige kie-

zen of tanden verdeeld kan worden. Door 

gebruik te maken van een boormal kan de 

arts rekening houden met al deze eisen en 

zal het eindresultaat voorspelbaar zijn.

U komt in aanmerking voor het plaatsen van implantaten. Om uw im-

plantaten te plaatsen met een zo voorspelbaar mogelijk eindresultaat 

werken wij in onze praktijk met op maat gemaakte boormallen.



Boormal type D
Premolaar/molaarstreek

•   Een semi dwingende boormal in de laterale delen met natuurlijke dentitie als antagonist.

•   De palatinale/linguale vorm van de te vervangen elementen is opgenomen in de 

boormal, met een uitsparing als geleider.

•   De as/positie van het implantaat wordt door de kunsthars aangegeven.

•   De boormal kan in partieel worden uitgevoerd, dus niet de gehele tandboog hoeft te 

worden omvat.

•   Doorzichtig materiaal, helder kunsthars met minimale dikte.

Boormal type E
Front/premolaar eventueel t.b.v. augmentatie

•   Een niet dwingende boormal in de front delen met een eigen dentitie als antagonist.

•   De buccale vorm van de te vervangen elementen is opgenomen in de boormal, de hals 

van het element geeft de exacte cervicale begrenzing aan. Dus als uitgangspunt de 

meest ideale vormgeving van de klinische kroon.

•   De as/positie van de implantaten wordt gesuggereerd.

•   De boormal kan partieel worden uitgevoerd, dus niet de gehele tandboog hoeft te 

worden omvat.

•   Meestal ligt de ideale positie van de schouder van het implantaat zo’n 2-3 mm apicaal 

van de toekomstige kroonrand. De positie van de cervicale rand van de boormal ligt op 

het juiste niveau ten opzichte van de buurelementen/contralaterale zijde.

•   Doorzichtig materiaal, helder kunsthars met minimale dikte.
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