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CHAPTER 8

DUTCH SUMMARY
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Maxillofaciale traumatologie en orthognathische chirurgie zijn belangrijke deelgebieden 

binnen de kaakchirurgie. Interne rigide fixatie systemen, dat wil zeggen platen en schroeven, 

worden gebruikt voor fixatie en stabilisatie van kaakfracturen of kaakverplaatsingen. Platen 

en schroeven zijn meestal gemaakt van titanium en worden op dit moment beschouwd als 

de gouden standaard. Titanium platen en schroeven hebben ook nadelen. Ze interfereren 

met radiotherapie en beeldvormende technieken. Verder zijn titanium platen en schroeven 

in verband gebracht met complicaties zoals groeiachterstand en hersenbeschadiging, 

infectie, en mogelijke mutagene effecten. Om deze nadelen weg te nemen worden de 

platen en schroeven in 5-40% van de gevallen verwijderd. Dit impliceert extra chirurgisch 

ongemak, risico’s en daarmee samenhangende sociaal-economische kosten. Biologisch 

afbreekbare platen en schroeven hebben de mogelijkheid om in het lichaam af te 

breken, waardoor de noodzaak van een tweede interventie zou worden voorkomen. 

Een ander voordeel van biodegradeerbare platen en schroeven is hun radiolucentie, 

wat een goede compatibiliteit met radiotherapie en beeldvormende technieken toelaat. 

Sinds de introductie van biologisch afbreekbare platen en schroeven in 1966, heeft de 

ontwikkeling van hun mechanische eigenschappen en degradatie karakteristieken een 

uitgebreide ontwikkeling doorgemaakt. Vele in vitro-, dier- en klinische studies zijn 

gepubliceerd met zowel positieve als negatieve resultaten. Ondanks de veronderstelde 

voordelen van biodegradeerbare platen en schroeven, hebben deze de titanium platen en 

schroeven (nog) niet vervangen. Biodegradeerbare platen en schroeven worden slechts 

in beperkte aantallen gebruikt. De mechanische eigenschappen zijn minder gunstig en 

de uiteindelijke (volledige) resorptie is niet bewezen. Een andere belangrijke factor van 

het beperkte gebruik is de weerstand van chirurgen om hun traditionele, zeer ervaren 

technieken en behandelwijze te wijzigen. Echter, het gebrek aan overtuigend klinisch 

wetenschappelijk bewijs is wellicht het belangrijkste aspect voor het summiere gebruik 

van biodegradeerbare platen en schroeven. Het doel van dit promotieonderzoek was om 

de effectiviteit en veiligheid van biodegradeerbare platen en schroeven vast te stellen bij 

het vastzetten van botsegmenten in het maxillofaciale skelet als een potentieel alternatief 

voor metalen platen en schroeven.

 

Hoofdstuk 2 omvat een systematische review van de beschikbare literatuur om de 

effectiviteit en veiligheid van biodegradeerbare platen en schroeven in vergelijking 

met titanium platen en schroeven vast te stellen. Een uitgebreide zoekstrategie in de 

databases van MEDLINE (1966-2005), EMBASE (1989-2005) en CENTRAL (1800-2005) 

werd uitgevoerd om in aanmerking komende studies te identificeren. De relevantie van 

de studies werd geëvalueerd door een eerste selectie op basis van titel en samenvatting. 

In aanmerking komende studies werden onafhankelijk van elkaar beoordeeld door twee 

beoordelaars met behulp van een schaal waarop de kwaliteit van de studie kan worden 

getoetst. De procedure leverde vier methodologisch ‘aanvaardbare’ artikelen op. Vanwege 

de verschillende uitkomstmaten die waren gebruikt in de studies, was het onmogelijk om 

een   meta-analyse uit te voeren. De belangrijkste effecten met betrekking tot de stabiliteit 
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en de veiligheid van fractuurfixatie werden dan ook kwalitatief beschreven. Definitieve 

conclusies met betrekking tot de fixatie van gebroken botsegmenten konden niet worden 

getrokken als gevolg van het ontbreken van gecontroleerde klinische studies. Met 

betrekking tot de fixatie van botsegmenten bij orthognatische behandelingen, waren 

slechts een paar gecontroleerde klinische studies beschikbaar. Er leek op de korte termijn 

geen significant verschil te zijn tussen titanium en biodegradeerbare fixatie systemen met 

betrekking tot de stabiliteit en veiligheid. Echter, definitieve conclusies met betrekking 

tot de lange termijn prestaties van biodegradeerbare platen en schroeven konden niet 

worden getrokken.

 

Hoofdstuk 3 richt zich op de mechanische eigenschappen van biodegradeerbare versus 

titanium platen en schroeven. In hoofdstuk 3.1 werden de verschillen onderzocht in 

het maximale draaimoment van 7 commercieel verkrijgbare biodegradeerbare en 2 

commercieel verkrijgbare titanium schroeven. Bovendien werden de verschillen in 

het maximale draaimoment tussen ‘handvast’ en het breken van de schroef (‘breuk’) 

onderzocht. Vier kaakchirurgen draaiden 8 exemplaren van alle 9 verschillende schroeven 

in polymethylmethacrylaat (PMMA) platen. De chirurgen kregen de opdracht het 

aandraaien en plaatsen van de schroeven zo te doen als dat ze dat zouden doen in de 

kliniek (‘handvast’). De gegevens werden geregistreerd door de draaimoment-meter. Een 

promovendus schroefde eenzelfde set van 8 exemplaren van de 9 schroeven in de PMMA 

platen totdat breuk optrad. Het maximale draaimoment werd opgenomen en genoteerd. 

Het maximale draaimoment van de 2 verschillende titanium schroeven (1,5 mm en 2,0 

mm) was significant hoger dan dat van de 7 biodegradeerbare schroeven (2,0 mm, 2,1 

mm en 2,5 mm). Daarnaast kon worden vastgesteld dat het maximale draaimoment voor 

‘handvast’ voor 2 biodegradeerbare alsook beide titanium schroeven, significant lager 

was dan voor ‘breuk’. Op basis van de resultaten concluderen we dat de 1,5- en 2,0 mm 

titanium schroeven het hoogste draaimoment vertonen. Wanneer er een voornemen is 

om biologisch afbreekbare schroeven te gebruiken, raden wij het gebruik van 2,0 mm 

BioSorb FX, 2,0 mm LactoSorb of de 2,5 mm Inion CPS schroeven aan.

In hoofdstuk 3.2.1 en 3.2.2 worden relevante mechanische eigenschappen 

gepresenteerd met het oog op een goede selectie van platen en schroeven voor het 

immobiliseren van botsegmenten in de kaakchirurgie. Zeven biologisch afbreekbare en 

2 titanium plaat- en schroef systemen, werden onderzocht in hoofdstuk 3.2.1, terwijl 

additioneel het SonicWeld Rx biologisch afbreekbaar plaat- en pin systeem in hoofdstuk 
3.2.2 werd onderzocht. Het SonicWeld Rx systeem maakt gebruik van een ultra-geluid 

geactiveerde sonische elektrode voor het plaatsen van de biologisch afbreekbare pin in 

het boorgat. Als gevolg van de toegevoegde ultrasone energie, zal de thermoplastisch 

biologisch afbreekbare pin smelten. Dit resulteert in een stroom van plastische 

polymeren in de holten van het trabeculaire bot. Tegelijkertijd versmelten de biologisch 

afbreekbare plaat en kop van de pin. De platen en schroeven werden vastgezet op 2 

polymethylmethacrylaat (PMMA) blokken welke botsegmenten simuleren. De platen en 
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schroeven werden onderworpen aan trek-, zijdelings buigen-, en torsie- tests. Tijdens 

trekproeven werd de sterkte gemeten. De stijfheid werd berekend voor de trek-, zijdelings 

buigen- en torsie- testen. De resultaten waren dat de twee titanium systemen (1,5 mm 

en 2,0 mm) significant hogere treksterktes en stijfheid presenteerden ten opzichte van de 

7 biologisch afbreekbare systemen (2,0 mm, 2,1 mm en 2,5 mm). Het 2,0 mm titanium 

systeem presenteerde significant hogere zijdelingse buig- en torsie- stijfheid dan de 

andere 7-systemen (hoofdstuk 3.2.1). Met betrekking tot de SonicWeld Rx biologisch 

afbreekbare platen en pinnen (hoofdstuk 3.2.2), presenteerde de treksterkte en stijfheid, 

alsmede de zijdelingse buigstijfheid van dat systeem tot 11,5 maal hogere waarden dan 

de conventionele biologisch afbreekbare Resorb X platen en schroeven. De torsiestijfheid 

van beide systemen presenteerde vergelijkbare waarden. Gebaseerd op de resultaten 

kon worden geconcludeerd dat de titanium platen en schroeven sterker en stijver zijn 

dan de biologisch afbreekbare systemen. De BioSorb FX, LactoSorb, Inion CPS 2,5 mm- 

platen en schroeven hebben een hoge mechanische sterkte en stijfheid in vergelijking 

met de andere onderzochte biologisch afbreekbare platen en schroeven. Daarnaast lieten 

de resultaten, gepresenteerd in hoofdstuk 3.2.2, zien dat de SonicWeld Rx platen en 

pinnen een sterke verbetering betroffen in het zoeken naar een mechanisch sterk en stijf 

biologisch afbreekbaar fixatie systeem. Toekomstig onderzoek moet worden uitgevoerd 

om uit te vinden of de veelbelovende in vitro resultaten kunnen worden vertaald naar de 

in situ klinische situatie.

 

Hoofdstuk 4 omvat een gerandomiseerde gecontroleerde studie met betrekking tot 

de effectiviteit en veiligheid van biologisch afbreekbare platen en schroeven als een 

potentieel alternatief voor metalen platen en schroeven. De multi-center RCT werd 

uitgevoerd van december 2006 tot juli 2009. Patiënten bij wie een onderkaak- en 

bovenkaak osteotomie werd uitgevoerd, en mensen met fracturen van de onderkaak, 

bovenkaak, of het jukbeencomplex, werden geïncludeerd in de studie. De patiënten 

werden toegewezen aan een titanium controlegroep (KLS Martin) of een biologisch 

afbreekbare testgroep (Inion CPS). De primaire uitkomstmaat was ‘botgenezing 8 weken 

na chirurgie’. De ‘intention to treat-analyse’ (ITT) van 111 patiënten in de titanium 

groep en 112 patiënten in de biologisch afbreekbare groep leverde een niet-significant 

verschil op. Bij 25 patiënten (22%) die werden geïncludeerd in de biologisch afbreekbare 

studiegroep, nam de chirurg per-operatief de beslissing om over te schakelen naar het 

titanium systeem. Met betrekking tot de meeste van de secundaire uitkomstmaten, bleek 

dat het biologisch afbreekbare systeem niet inferieur was aan het titanium systeem. In 

tegenstelling tot bovengenoemde, bleek dat de handelingeigenschappen een opvallend 

verschil vertoonde tussen beide systemen. De biologisch afbreekbare platen en schroeven 

waren moeilijker in het gebruik in vergelijking met titanium platen en schroeven. Ondanks 

de ‘niet inferieure’ resultaten aangaande de primaire uitkomstmaat, moeten de voordelen 

van het gebruik van biologisch afbreekbare systemen (minder plaat verwijdering) worden 

bevestigd gedurende een follow-up van minimaal 5 jaar. Dit geldt voornamelijk wanneer 
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men rekening houdt met het grote aantal patiënten voor wie per-operatief besloten 

is om van de biologisch afbreekbare platen en schroeven over te schakelen naar de 

conventionele titanium platen en schroeven.

 

De belangrijkste onderzoeksresultaten worden besproken en algemene conclusies 

worden getrokken in hoofdstuk 5. Gebaseerd op de resultaten van de RCT uitgevoerd 

in dit proefschrift wordt geconcludeerd dat biologisch afbreekbare platen en schroeven 

niet inferieur zijn aan titanium platen en schroeven met betrekking tot de botheling 8 

weken na chirurgie. Het hoge percentage van de per-operatieve switches van biologisch 

afbreekbare platen en schroeven naar titanium platen en schroeven is echter wel een 

bedreiging voor een brede acceptatie en invoering in protocollen en richtlijnen in de 

kaakchirurgie. De follow-up periode van 1 jaar zal naar verwachting meer duidelijkheid 

over de mogelijke verschillen in de plaat verwijdering geven. En dus ook in en de 

eventuele winst in effectiviteit bij de behandeling van breuken en osteotomieën van het 

maxillofaciale skelet. De 1-jaars follow-up resultaten zullen ook meer informatie moeten 

geven over de skeletale stabiliteit, biocompatibiliteit en resorptie aspecten van Inion CPS 

platen en schroeven.
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