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Niet�uitneembare�implantaat�gedragen�constructies�in�de�edentate�onderkaak.�

Samenvatting�en�conclusies�

�

Volgorde�van�behandeling,�patiëntselectie�en�de�keuze�voor�implantaat�prothetiek�zijn�alle�drie�

belangrijk�voor�het�bereiken�van�een�duurzaam�resultaat.�Bovendien�moeten�deze�parameters�

apart� worden� geanalyseerd� voor� de� edentate� boven�� en� onderkaak� met� vaste� implantaat�

constructies.�

Behandelingsvolgorde�–�loading�protocol�

Het�hoogste�niveau�van�wetenschappelijk�en�klinisch�bewijs� is�er�voor�conventionele�belasten�

van� vaste� constructies� op� implantaten� in� de� boven�� en� onderkaak.� Er� is� niet� genoeg�

wetenschappelijke�of�klinische�documentatie�of�bewijs�gevonden�voor�het�direct�belasten�van�

immediaat� geplaatste� implantaten� met� vaste� constructies� in� de� boven�� of� onderkaak.� Alle�

andere� loading� protocollen� voor� implantaatconstructies� bij� edentaten� laten� verschillende�

niveaus�van�klinische�documentatie�zien�zonder�duidelijke�wetenschappelijke�onderbouwing.�

Prothetisch�ontwerp�implantaatconstructie�–�Onderkaak�

In�de�onderkaak�is�het�gevolg�van�resorptie�na�extractie�vaak�het�omvormen�van�het�bovenste�

twee�derde�gedeelte�van�de�onderkaak,�terwijl�het�basale�één�derde�gedeelte�stabiel�blijft.�Een�

ander�belangrijk�anatomisch�gegeven� in�de�onderkaak� is�het�verloop�van�de�nervus�alveolaris�

van� posterieur� tot� de� uittreeplaats� ter� hoogte� van� de� premolaren.� Op� grond� van� deze� twee�

anatomische� gegevens� is� er� een� duidelijk� onderscheid� tussen� het� voorste� en� het� achterste�

gedeelte�van�de�edentate�onderkaak.��

Het�gebied�tussen�de�foramina�mentalia�is�een�ideaal�gebied�om�implantaten�te�plaatsen.�Het�

bot�olume�is�er�in�het�algemeen�voldoende�om�2�tot�6�implantaten�te�plaatsen.�Bovendien�is�de�

botdichtheid� � van�dit� gebied� geschikt� om�primaire� implantaatstabiliteit� te� verkrijgen,�met� als�

gevolg�dat�het�interforaminale�gebied�vaak�de�enige�plaats�is�waar�implantaten�kunnen�worden�
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geplaatst.� Alhoewel� dit� een� geschikte� situatie� is� voor� implantaten� met� een�

overkappingsprothese,� is� bij� de� keuze� voor� een� vaste� constructie� vaak� een� distale� cantilever�

nodig.�

Wanneer�het�mogelijk�is�om�zowel�anterior�als�posterior�implantaten�te�plaatsen,�is�het�klinisch�

belangrijk�om�met�de�plastische�vervorming�van�de�mandibula�bij�openings��en�sluitbewegingen�

rekening� te� houden.� � Als� prothetisch� ontwerp� kan� dan� de� brugconstructie� gesegmenteerd�

worden�uitgevoerd.��

Bij� de� keuze� voor� het� geschikte� loading� protocol� worden� de� hierboven� beschreven� klinische�

afwegingen�samen�met�de�eigenschappen�van�de�implantaatprothetiek�gewogen.�

Vaste� implantaatgedragen� brugconstructies� met� distale� cantilevers� in� de� mandibula�

resulteerden�in�een�betrouwbare�behandelingsmodaliteit�over�een�5�jarige�observatieperiode.�

Alhoewel� biologische� parameters� zoals� MPI� (Modified� Plaque� Index),� SBI� (Sulcus� Bleeding�

Index),� aan�� of� afwezigheid� van� gekeratiniseerd� weefsel� en� peri�implantaat� mucosa� niveaus�

statistisch� significante� verschillen� vertoonden� gedurende� de� studieperiode,� bleven� de�

gemiddelde� waarden� per� patiënt� binnen� normale� gezondheidsgrenzen.� Complicaties� werden�

gecategoriseerd� als� biologisch� of� technisch.� Het� merendeel� van� de� complicaties� waren�

technisch� (54/79).� De� meeste� betroffen� breuk� van� kunstharsprothesetanden� en� van� de�

prothesebasis� (20/54).�Alhoewel�het�overlevingspercentage�van�de� implantaten�100%�was�en�

van�de�protheses�95.5%,�is�bij�toepassen�van�strikte�succescriteria�het�succespercentage�86.7%�.�

Om�de�passing�van�vaste�implantaatgedragen�volledige�brugconstructies�uit�één�stuk�(IFCDP’s=�

Implant� Fixed� Complete� Dental� Prosthesis)� te� verbeteren,� geeft� een� afdruk� waarbij� de�

afdrukcylinders�worden�verblokt�een�precieser�werkmodel�dan�bij�niet�verblokken.�Voor�het�in�

deze� studie� toegepaste� implantaatsysteem�met� een� externe� connectie� kan� de� gevonden� 3�D�

misfit� in� de� range� van� 59� tot� 72�� worden� beschouwd� als� � het� maximale� verschil� voor� een�

acceptabele�klinische�passing.�

Prothetisch�ontwerp�implantaatconstructie���Bovenkaak��
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Voor� rehabilitatie� van� de� bovenkaak� dient� het� implantaat� en� prothetische� ontwerp� de�

resultante� te� zijn�van� zorgvuldige�patiëntselectie�en�diagnostische�planning.� Zodoende�kan�er�

rekening� worden� gehouden� met� de� juiste� distributie� van� de� geplande� elementen� en�

emergence�profile,� en� ook� met� de� occlusie,� fonetiek,� lippen,� weke� delen� ondersteuning� en�

esthetische� parameters� –� welke� allemaal� bepalend� zullen� zijn� voor� de�

behandelingsmogelijkheid�en�de�instemming�van�de�patiënt�met�het�voorgestelde�plan.�

Parameters�voor�het� loading�protocol�zijn�vooral�belangrijk� in�verband�met�het�botvolume�en�

de� botdichtheid� van� de� bovenkaak,� de� relatie� van� de� sinus� maxillaris� ten� opzichte� van� de�

processus� en� het� resorptiepatroon� na� extractie.� Het� plaatsen� van� kortere� of� smallere�

implantaten�in�een�gebied�met�minder�botvolume,�of�standaardimplantaten�in�een�gebied�waar�

de�botdichtheid� lager� is,�kan�de�primaire�stabiliteit�beïnvloeden.� In�dit�verband� � is�de�selectie�

van� een� specifiek� loading� protocol� vaak� gebaseerd� op� de� bereikte� primaire� stabiliteit� na�

implantaat�plaatsing.�

Op�elk� tijdpunt�geven� implantaten�met�een� ruw�oppervlak� in�de�maxilla�een�significant�beter�

overlevingspercentage�dan�gladde�implantaten�(“machined”�surface�implants).�Implantaten�die�

geplaatst� waren� in� geaugmenteerd� bot� hadden� een� statistisch� lager� overlevingspercentage.�

Voor� implantaten� met� een� ruw� oppervlak� geldt� dit� niet;� statistisch� was� er� geen� verschil� in�

overlevingspercentage,� waarbij� het� niet� uitmaakte� of� zij� waren� geplaatst� in� al� of� niet�

geaugmenteerd� bot.� Machined� surface� implantaten� laten� alleen� een� goed� stabiel�

overlevingspercentage� zien� wanneer� zij� worden� geplaatst� in� oorspronkelijk� bot.� Bij� het�

toepassen� van� machined� surface� implantaten� in� geaugmenteerd� bot� vertonen� zij� significant�

lagere� overlevingspercentages� op� alle� gemeten� tijdstippen.� Het� prothetisch� ontwerp,� het�

veneermateriaal� en� het� aantal� te� vervangen� elementen� hadden� geen� invloed� op� het�

overlevingspercentage� van� de� prothese.� Het� aantal� implantaten� en� de� verdeling� over� de�

tandboog� lijken� een� effect� te� hebben� op� het� overlevingspercentage� van� de� prothetische�

constructie.��

Medische�conditie�van�de�patiënt,�locale�risicofactoren,�complicaties�
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Bij� de� behandelingsbeslissing� worden� klinische� overwegingen� op� alle� niveaus� van� diagnose,�

ontwerp,� chirurgie,�prothetiek�en�nazorg�betrokken,�waaruit� een� specifieke� indicatie� voor�elk�

loading�protocol�wordt�gesuggereerd.���

Medische� conditie� van� de� patiënt:� Studieresultaten� over� het� overlevingspercentage� van�

implantaten�bij�patiënten�met�diabetes,�die�een�hoger�mislukkingspercentage�zouden�hebben,�

vertonen�tegenstrijdigheden.�Klinische�studies�tonen�geen�of�minimaal�statistisch�onderscheid�

voor�een�verhoogd�risico�van�implantaatmislukking.�Wanneer�bij�een�edentate�diabetespatiënt�

de�indicatie�voor�het�plaatsen�van�implantaten�is�gesteld,�is�het�het�beste�om�te�kiezen�voor�een�

conventionele�of�early�loading�protocol.�Dit�geeft�de�mogelijkheid�om�de�gedurende�het�gehele�

postoperatieve�traject�de�genezing�te�monitoren.�

Bij�het�risico�op�bisphosfonaat�gerelateerde�osteonecrose�van�de�kaak�zijn�zowel�de�keuze�voor�

het� type� bisphosfonaat,� de� dosering� en� de� tijdsduur� van� gebruik� bepalend.� Alhoewel� er� niet�

genoeg�informatie�is�om�het�risico�te�bepalen�van�bisphosfonaatgebruik�bij�implantaatchirurgie,�

is�het�belangrijk�de�behandelende�arts�te�raadplegen�voor�het�nemen�van�een�behandelbesluit.�

Indien� implantaten� worden� toegepast� is,� is� een� conventionele� belastingsprotocol� de� juiste�

keuze.�

Roken� is� een� risicofactor� voor� de� overleving� en� het� succes� van� implantaten.� Data� uit� de�

literatuur� geven� aan� dat� roken� een� risicofactor� is� voor� implantaten� die� geplaatst� zijn� in� een�

geaugmenteerde� sinus.� Bovendien� hebben� verschillende� studies� aangetoond� dat� roken� een�

risicofactor� is� voor� op� de� röntgenfoto�meetbaar� marginaal� bot� verlies.� Er� is� sprake� van� een�

dosis�afhankelijk� effect.� Voordat� bij� rokers� een� conventionele� loading� protocol� kan� worden�

geselecteerd,�moet� de� indicatiestelling� voor� implantaattherapie�worden� afgewogen� tegen� de�

omvang�van�het�roken�en�de�bereidheid�van�de�patiënt�het�roken�te�verminderen�gedurende�de�

behandelperiode.��

Verminderde� motorische� vaardigheid� is� een� risicofactor� voor� edentate� patiënten� met�

betrekking�tot�mondhygiëne�en�het�uitnemen�van�de�overkappingsprothese.�In�dat�geval�moet�

het�implantaat�en�prothetisch�ontwerp�zodanig�worden�gekozen�dat�de�patiënt�toch�in�staat�is�
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om�effectief�de�mondverzorging�uit�te�voeren.�Dan�lijkt�een�conventionele�loading�protocol�met�

regelmatige�controle�de�geïndiceerde�aanpak.�

Modificerende�factoren�bij�behandeling:��

Botvolume�en��dichtheid,�chirurgische�techniek,� implantaatafmeting�en�primaire�stabiliteit�zijn�

belangrijke� factoren�bij� de� keuze� voor� een� loading�protocol� in�de�edentate�patiënt.�Voor�het�

toepassen� van�early�of� immediate� loading�wordt� aanbevolen�om� te�werken�met� implantaten�

met� minimaal� 10mm.� botverankering� in� genezen� of� oorspronkelijk� bot.� Een� conventionele�

loading� protocol� is� aanbevolen� wanneer� gelijktijdig� met� het� plaatsen� van� implantaten� een�

botaugmentatie�wordt� uitgevoerd.� De� duur� van� het� genezingsproces�wordt� bepaald� door� de�

uitgebreidheid� van� de� botaugmentatie� in� samenhang�met� de� bereikte� primaire� stabiliteit.� In�

sommige�gevallen�is�het�nodig�om�de�genezingsperiode�langer�te�nemen�dan�de�2�maanden�die�

hoort�bij�het�conventionele�loadingprotocol.�

De�oppervlakte�eigenschappen�van�het� implantaat�spelen�een�belangrijke�rol� in�het�verkorten�

van�de�genezingstijd.� Implantaten�met�een�ruw�oppervlak�vertonen�verbeterd�bot�implantaat�

contact� (BIC)� en� hogere� ‘torque’waarden.� Bij� alle� loadingsprotocollen� worden� tegenwoordig�

voornamelijk� implantaten�met� een� ruw� oppervlak� toegepast.� Recente� verbeteringen� aan� het�

oppervlak,� zoals� een� chemisch� verandering� van� het� oppervlak,� vertoonden� hogere� BIC� en�

‘torque’waarde�drie�weken�na�plaatsing.��Dit�gegeven�zou�wanneer�ook�voldaan�wordt�aan�alle�

andere� behandelingsvoorwaarden,� de� indicatie� voor� early� loading� in� verschillende� klinische�

situaties�kunnen�verruimen.���

De� geplande� prothetische� constructie� op� implantaten� bepaalt� in� belangrijke�mate� het� aantal�

implantaten�en�de�verdeling�over�de�tandboog.�Een�groter�aantal� implantaten�met�een�goede�

verdeling� over� het� posterieure� en� anterieure� gebied� (cross�arch� splinting)� is� een� andere�

belangrijke� behandelingsvoorwaarde� voor� het� toepassen� van� een� vaste� brug� volgens� het�

immediate� loading� protocol,� wanneer� de� overige� factoren� gunstig� zijn.� Voor� prothetische�

constructie�met�minder� implantaten,� vooral� als� zij� beperkt� zijn� tot� het� anterieure� gebied,� of�

voor�enkeltandsimplantaten,�is�de�conventionele�loading�protocol�het�meest�geschikt.�
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Patiëntverwachtingen�met�betrekking�tot�de�behandellogistiek�kunnen�ook�beschouwd�worden�

als�een�bepalende�factor�in��de�keuze�voor�het�loadingprotocol.�Edentate�patiënten�die�zonder�

problemen�een�conventionele�prothese�hebben�gedragen�en�die��op�zoek�zijn�naar�verbeterde�

comfort� met� behulp� van� implantaten� zullen� waarschijnlijk� weinig� moeite� hebben� met� een�

conventionele� genezingsperiode� zonder� de� aan� andere� loading� protocollen� � gerelateerde�

moeilijkheden.�Daartegenover�zullen�mensen�die�problemen�ervaren�met�het�dragen�van�een�

conventionele�prothese�meer�gebaat�zijn�bij�een�kortere�behandeltijd.�

Alle�hiervoor�beschreven�behandelingsvoorwaarden�moeten�samen�worden�gewogen�om�een�

juist�loadingprotocol�te�kiezen.�

Complicatie�risico’s�

Net� als� in� alle� andere� klinische� situaties� kunnen� biologische� en� technische� complicaties�

voorkomen� gedurende� de� beschreven� behandeling� van� de� edentate� kaak.� Wat� betreft� de�

complicaties� gerelateerd� aan� het� geselecteerde� protocol� is� één� van� de� primaire� risico’s� het�

uitblijven� van� een� normale� implantaat�osseointegratie� gedurende� de� genezingsperiode.� Voor�

conventionele� en� early� loading� protocollen� by� edentate� patiënten� is� het� voorkomen� van�

implantaatbelasting� door� ongecontroleerde� krachten� door� de� prothese� op� het� implantaat�

essentieel.� In� dit� geval� kan� in� het� algemeen� een� relining� met� een� softliner� dit� voorkomen.�

Wanneer�het�plan�is�om�de�implantaten�te�belasten�via�het�conventionele�protocol�suggereren�

sommige�behandelaren�de�prothese�een�week�niet�te�dragen.���

In�het�geval�van�immediate�loading�met�een�implantaatgedragen�tijdelijke�voorziening�mag�het�

belasten� van� de� implantaten� maar� minimale� micro�beweging� veroorzaken� om� vroegtijdige�

implantaatmislukking�te�voorkomen.�Het�rigide�spalken�van�alle�direct�belaste�implantaten�is�in�

deze� situaties� geïndiceerd� om� overbelasting� te� voorkomen.� Fracturen� van� een� dergelijke�

tijdelijke� voorziening� kunnen� ook� leiden� tot� overbelasting� van� de� implantaten� en� zo� de�

osseointegratie� belemmeren.� Bij� een� tijdelijke� vaste� voorziening� is� het� aanbevolen� deze� te�

verschroeven� Dit� voorkomt� problemen� die� mogelijk� het� gevolg� zijn� van� cement� dat� wordt�

verplaatst�naar�het�wondbed.��
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Bij� immediate� implantaat� loading� is� gedurende� de� genezingsperiode� een� maandelijks�

controleschema�aan�te�bevelen�om�zowel�de�stabiliteit�van�het�implantaat�als�de�mondhygiëne�

te�controleren.��

Biologische�en�technische�complicaties�bij�vaste�implantaat�gedragen�rehabilitaties�treden�vaak�

op� als� gevolg� van� materiaalmoeheid� en� overbelasting� van� de� gebruikte� materialen.� Dit� kan�

leiden� tot�complicaties�van�de� totale�behandeling.�Deze�voorvallen�kunnen�de�nazorg�nadelig�

beïnvloeden� die� weer� hun� weerslag� kunnen� hebben� op� reparatie�� en� onderhoudsafspraken,�

behandeltijd� en� kosten� voor� zowel� de� patiënt� als� de� tandarts.� Bij� het� selecteren� van� een�

implantaatbelastingsprotocol� voor� de� edentate� patiënt� moeten� verschillende� parameters�

worden�beschouwd,�inclusief�systematische�en�locale�risicofactoren.�Sommige�van�de�specifieke�

implantaat�en�prothetiek�gebonden�diagnostische�parameters� zoals� in�deze� thesis�besproken,�

spelen�een�belangrijke�rol�in�de��behandel�keuzes.�

�
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