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Onderzoek en wetenschap M.H. Bakker, A. Vissink, G.M. Raghoebar, A. Visser

Gezondheidsaspecten van patiënten 
die een overkappingsprothese op 
implantaten ontvangen: een cross- 
sectioneel onderzoek

Samenvatting. Hoewel veel onderzoek is gedaan naar overkappingsprothesen 
op implantaten, is nog weinig bekend over leeftijd, gezondheidsaspecten en 
sociaaleconomische status van patiënten die voor het eerst een overkappings
prothese op implantaten ontvangen. Daarom werd een onderzoek opgezet 
in samenwerking met Vektis (landelijke database voor alle gedeclareerde, 
verzekerde zorg) met als doel bovengenoemde items nader te bestuderen bij 
patiënten die tussen 2009 en 2016 een overkappingsprothese op implantaten 
ontvingen. Hieruit bleek dat deze gebitsprothesen voornamelijk in de onder
kaak worden vervaardigd, met een stegconstructie. Verder worden ze vooral 
toegepast bij relatief jonge (55-75 jaar) en gezonde patiënten. Geconcludeerd 
werd dat er bij 85-plussers en mensen met diabetes mellitus relatief weinig 
implantaten worden geplaatst voor een overkapppingsprothese, hoewel 
hiervoor geen contra-indicatie is.

Bakker MH, Vissink A, Raghoebar GM, Visser A. Gezondheidsaspecten van patiënten die een overkappingsprothese 
op implantaten ontvangen: een cross-sectioneel onderzoek 
Ned Tijdschr Tandheelkd 2021; 128: 543-549 
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LEERDOELEN
Na het lezen van dit artikel weet u van overkappings
prothesen op implantaten:
• hoe vaak deze behandeling plaatsvindt, onder 

meer bij diabetespatiënten;
• bij welke leeftijdsgroepen en bij welke sociaal

economische status ze voorkomen.

INLEIDING
Het komt voor dat patiënten met een conventionele vol
ledige gebitsprothese klagen over gebrek aan retentie en 
stabiliteit van hun gebitsprothese (Feine et al, 2002; Tho- 
mason et al, 2009). Deze problemen kunnen goed worden 
opgelost door orale implantaten te plaatsen ten behoeve 
van een overkappingsprothese (Feine et al, 2002). Het

plaatsen van implantaten ten behoeve van een overkap
pingsprothese op implantaten wordt gezien als veilig en 
betrouwbaar, met een langetermijnoverleving (> 20 jaar) 
van implantaten in de onderkaak van boven de 95% (Ver- 
cruyssen et al, 2010; Srinivasan et al, 2017; Bakker et al, 
2020). Patiënten met een overkappingsprothese op im
plantaten hebben een betere retentie en stabiliteit dan pa
tiënten met een conventionele gebitsprothese en hierdoor 
hebben zij ook een verbeterde kauwfunctie en bijtkracht 
(Awad et al, 2003; Allen en McMillan, 2007). Het positieve 
effect van deze behandeling op de patiënttevredenheid en 
kwaliteit van leven is groot (Thomason et al, 2003; Zem- 
bic en Wismeijer, 2014; Sivaramakrishnan en Sridharan, 
2016; Boven et al, 2019).

Voor het plaatsen van implantaten ten behoeve van een 
overkappingsprothese zijn weinig echte contra-indicaties. 
Daarnaast wordt een dergelijke behandeling in veel geval-
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WAT WETEN WE?
De overkappingsprothese op implantaten is een suc
cesvol behandelconcept voor edentate patiënten met 
retentieproblemen. Uit eerder onderzoek blijkt dat er 
vrijwel geen absolute contra-indicaties zijn voor dit 
behandelconcept.

WAT IS NIEUW?
Uit dit onderzoek is gebleken dat implantaten vooral ge
plaatst worden bij de relatief jonge patiënten met weinig ge
zondheidsproblemen (tot 75 jaar). Slechts 1% is ouder dan 
85 op het moment van implanteren. De overkappingspro
these op implantaten lijkt goed toegankelijk voor patiënten 
met een lage SES, vooral onder patiënten jonger dan 55

len vergoed vanuit de basisverzekering en mag op grond 
daarvan verwacht worden dat deze behandeling bij men
sen uit alle lagen van de bevolking, met verschillen in (aan
tal) aandoeningen en leeftijd, wordt uitgevoerd. Hoewel er 
veel bekend is over succes van de behandeling en over
leving van de implantaten, is er vrijwel niks bekend over 
de leeftijd, de gezondheidsstatus en sociaaleconomische 
status (SES) van mensen die een overkappingsprothese 
op implantaten ontvangen. De vraag is of oudere patiën
ten die bekend zijn met polyfarmacie en verschillende (ou
derdomsziekten ook geïmplanteerd worden ten behoeve 
van een overkappingsprothese? Daarnaast is er ook weinig

jaar. Voor patiënten met diabetes mellitus geldt dat implan
taten minder vaak geplaatst worden dan op basis van de 
gehele Nederlandse bevolking venvacht zou worden.

PRAKTIJKTOEPASSING
Er zijn in de literatuur geen absolute contra-indicaties 
te vinden voor het plaatsen van implantaten voor een 
overkappingsprothese; de behandeling kan zelfs bij 
kwetsbare patiënten, zoals ouderen en chronisch zieken, 
worden uitgevoerd. Daarom is het opmerkelijk dat nu 
blijkt dat bij ouderen (85+) en diabetespatiënten minder 
vaak implantaten worden geplaatst ten behoeve van een 
overkappingsprothese.

bekend over de technische details van overkappingspro- 
thesen op implantaten, bijvoorbeeld in welke kaak wordt 
geïmplanteerd en welke type mesostructuren wordt ge
bruikt?

Om deze vragen te beantwoorden werd er samenge
werkt met Vektis, de organisatie die in Nederland een lan
delijke database voor alle gedeclareerde verzekerde zorg in 
Nederland beheert. Er werd een zogeheten big-data-on- 
derzoek opgezet met als doel een beter inzicht te krijgen 
in de leeftijd, de gezondheidstoestand, de SES en de aard 
van de gebruikte mesostructuren van patiënten die worden 
voorzien van een overkappingsprothese op implantaten.

Totale groep Lage SES Hartaandoeningen Diabetes Hoog cholesterol Hypertensie
n % n % n % n % n % n %

2010 34.684
< 55 jaar 6.442 19% 1.831 28% 111 2% 340 5% 532 8% 987 15%
55 - 65 jaar 12.095 35% 3.293 27% 465 4% 1.016 8% 1.928 16% 3.747 31%
65 - 75 jaar 11.101 32% 3.196 29% 795 7% 1.242 12% 2.203 20% 4.891 44%
75 - 85 jaar 4.584 13% 1.388 30% 651 14% 497 11% 829 18% 2.473 54%
> 85 jaar 462 1% 125 27% 96 21% 34 7% 48 10% 241 52%
p-waarde tussen 
leeftijdscategoriën

<0,001 < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001

2012 28.278
< 55 jaar 5.386 19% 1.561 29% 128 2% 318 6% 448 8% 900 17%
55 - 65 jaar 9.259 33% 2.235 24% 351 4% 831 9% 1.644 18% 2.977 32%
65 - 75 jaar 9.393 33% 2.241 24% 740 8% 1.181 13% 2.122 23% 4.340 46%
75 - 85 jaar 3.883 14% 972 25% 512 13% 479 12% 821 21% 2.166 56%
> 85 jaar 357 1% 112 31% 83 23% 24 7% 53 15% 188 53%
p-waarde
2014 29.450

<0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

< 55 jaar 5.444 18% 2.311 42% 86 2% 339 6% 544 9% 863 16%
55 - 65 jaar 9.137 31% 3.137 34% 361 4% 852 9% 1.750 19% 2.915 32%
65 - 75 jaar 10.092 34% 3.289 33% 761 8% 1.324 13% 2.396 24% 4.719 47%
75 - 85 jaar 4.305 15% 1.467 34% 546 13% 524 12% 1.019 24% 2.347 55%
> 85jaar 472 2% 173 37% 99 21% 35 7% 66 14% 261 55%
p-waarde < 0,001 < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001
2016 30.708
< 55 jaar 5.774 19% 2.464 43% 99 2% 393 7% 528 9% 867 15%
55 - 65 jaar 8.988 29% 3.213 36% 331 4% 867 10% 1.767 20% 2.832 32%
65 - 75 jaar 10.562 34% 3.467 33% 726 7% 1.443 14% 2.656 25% 4.900 46%
75 - 85 jaar 4.873 16% 1.602 33% 555 11% 681 14% 1.252 26% 2.726 56%
> 85 jaar 511 2% 164 32% 120 23% 49 10% 92 18% 274 54%
p-waarde < 0,001 < 0,001 <,001 < 0,001 < 0,001

Tabel 1. Algemene gezondheid op het moment van implanteren - jaren 2010, 2012,2014,2016.
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MATERIAAL EN METHODE
Op basis van tandheelkundige UPT-codes en mka-chirur- 
gische declaratiecodes voor het plaatsen van implanta
ten en vervaardigen van een overkappingsprothese, heeft 
Vektis een onderzoekspopulatie samengesteld die in de 
periode 2009-2016 implantaten en een bijbehorende 
overkappingsprothese kreeg. Vervolgens werd er binnen 
deze onderzoekspopulatie gekeken naar leeftijd, gezond
heidstoestand, de SES en de gebruikte mesostructuren. De 
volgende variabelen werden per patiënt verzameld:
• Leeftijd.
• Aanwezigheid van chronische aandoeningen (hoog 

cholesterol, diabetes mellitus, hartaandoeningen, hy- 
pertensie). Diagnose van deze aandoeningen volgde 
op basis van voorgeschreven medicatie, onderdeel van 
een medicijngebaseerd kostengroep model (Lamers en 
Van Vliet, 2004). Het gebruik van een bepaalde soort of 
combinatie van medicatie dient als kenmerk voor een 
bepaalde aandoening.

• Medicatiegebruik. Op basis van de Anatomisch The
rapeutisch Chemische (ATC)-classificatie wordt het

632 10% 74 i% 106 2%
2.382 20% 379 3% 381 3%
3.535 32% 685 6% 618 6%
2.147 47% 477 10% 423 9%

220 48% 61 13% 40 9%
<0,001 < 0,001 < 0,001

575 n% 66 i% 116 2%
1.927 21% 310 3% 308 3%
3.094 33% 497 5% 587 6%
1.824 47% 366 9% 378 10%

198 55% 38 n% 44 12%
<0,001 <0.001 < 0,001

567 10% 73 i% 121 2%
2.047 22% 254 3% 383 4%
3.445 34% 478 5% 659 7%
2.017 47% 348 8% 398 9%

264 56% 37 8% 47 10%
< 0,001 < 0,001 < 0,001

65 11% 49 i% 122 2%
2.046 23% 230 3% 358 4%
3.558 34% 405 4% 642 6%
2.318 48% 313 6% 429 9%

300 59% 38 8% 58 n%
< 0,001 < 0,001 <0,001

langdurig gebruik van orale antitrombotica en bisfos- 
fonaten geregistreerd. Het gebruik van 5 of meer medi
camenten werd genoteerd als polyfarmacie.

• SES. Deze werd bepaald op basis van gegevens van het 
Sociaal Cultureel Planbureau (Volksgezondheiden- 
zorg.info, 2020a). De SES werd op gemeentelijk niveau 
(postcode) ingedeeld. Deze indeling was gebaseerd op 
het gemiddelde inkomen, percentage mensen met een 
laag inkomen, percentage met een laag opleidingsni
veau en het percentage werklozen in dat postcodege- 
bied.

• Locatie van overkappingsprothese: in de boven- of on
derkaak.

• Type mesostructuur (steg of drukknop, afb. 1).
De behandelde patiënten werden ingedeeld op leeftijd. 
Verschillen tussen de leeftijdsgroepen werden berekend 
met chikwadraattoets. SPSS IBM versie 23.0 werd gebruikt 
voor de statistische analyse.

RESULTATEN
In de periode 2009-2016 werden in Nederland in totaal 
258.968 patiënten geïmplanteerd ten behoeve van een 
overkappingsprothese op implantaten. In de tabel 1 wordt 
een overzicht gegeven van de gezondheidsaspecten van de 
patiënt op het moment van het plaatsen van de implanta
ten en in tabel 2 het aantal overkappingsprothesen in de 
boven- en onderkaak en het type mesostructuur. Om het 
overzichtelijk te houden is er gekozen om alleen de jaren 
2010-2012-2014-2016 in dit artikel op te nemen. De tus
senliggende jaren vertoonde overeenkomstige gegevens. 
Via het online-artikel zijn de volledige tabellen als pdf-bij- 
lagen aan het artikel toegevoegd en in te zien.

Implantaten ten behoeve van een overkappingspro
these werden voornamelijk bij patiënten van 55 tot 75 jaar 
geplaatst; slechts 1% van de onderzoekspopulatie was ou
der dan 85 jaar (tab. 1 en 2, afb. 2). Gedurende de periode 
2009-2016 bleef de leeftijdsverdeling constant. Daarnaast 
was een toename zichtbaar van het aantal patiënten met 
een lage SES dat een overkappingsprothese op implanta
ten ontving. Zo had in 2009 minder dan 30% van de on
derzoekspopulatie een lage SES terwijl dit in 2016 boven 
de 30% uitkwam en in de jongste patiëntencategorie (55- 
65 jaar) was dit zelfs 40% en hoger.

Zoals in de gehele bevolking werd ook bij deze patiën
tenpopulatie gezien dat hoe ouder de patiënt hoe meer 
gezondheidsproblemen (aanwezigheid van chronische 
aandoeningen, medicatiegebruik en polyfarmacie) deze 
heeft. Vooral hartaandoeningen (afb. 3) (en gebruik van 
antitrombotica) kwamen veel voor bij de oudere patiënten 
(75+) die implantaten ontvangen; tot 60% bij deze oudere 
patiënten. De prevalentie van patiënten met diabetes was 
bij alle leeftijdsgroepen tussen de 10-15% (afb. 4). Het ge
bruik van bisfosfonaten nam toe met het stijgen van de 
leeftijd. Op basis van de gegevens was niet na te gaan of dit 
om intraveneus of oraal toegediende bisfosfonaten ging.

Wat betreft de technische aspecten bleek dat implan
taten meestal werden geplaatst voor een overkappingspro-
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Afb. 1. Van de deelnemers aan het onderzoek werd het type mesostructuur als variabele verzameld: (a) steg of (b) drukknop.

these in de onderkaak. Deze trend was constant voor alle 
jaren. In de bovenkaak werden implantaten voornamelijk 
geplaatst bij patiënten jonger dan 65 jaar en dit nam af 
naarmate de patiënt ouder was. De voorkeur voor de me
sostructuur was een steg; in 70% van de gevallen werd 
een stegconstructie vervaardigd. Wel was er een toename 
van het gebruik van drukknoppen/magneten te zien bij het 
stijgen van de leeftijd van de patiënt.

DISCUSSIE
In dit onderzoek is een analyse gemaakt van de data van 
verzekerde zorg tussen 2009 en 2016 waarbij specifiek ge
keken werd naar gezondheid van mensen die implantaten 
kregen ten behoeve van een overkappingsprothese op im
plantaten. Over de periode 2009-2016 ontvingen in totaal 
bijna 260.000 patiënten een dergelijke gebitsprothese, ge
middeld 32.500 per jaar. Uit 
een eerder onderzoek op na
tionaal niveau naar overkap- 
pingsprothesen in Nederland 
uit 1997 (Cune et al) kwam 
naar voren dat in de periode ja
nuari 1989 tot juli 1992 zo’n 
5.410 edentate patiënten im
plantaten kregen ten behoeve 
van een overkappingsprothese op implantaten, met een 
constant gemiddeld aantal patiënten van ongeveer 2.000 
per jaar. De gemiddelde leeftijd waarop de implantaten 
werden geplaatst was destijds 53 jaar, en daarvan ontving 
ruim 95% een overkappingsprothese in de onderkaak. Het 
huidige onderzoek laat zien dat het aantal overkappings- 
prothesen op implantaten sterk is toegenomen in de laatste 
30 jaar en inmiddels een vast onderdeel vormt in de he
dendaagse tandheelkunde, bereikbaar voor alle sociaaleco- 
nomische klassen. Dit is deels te verklaren doordat er veel 
onderzoek naar deze behandelmethode is gedaan met po
sitieve resultaten (overleving en succes). Ook heeft implan- 
tologie een positie verworven in de opleiding tot tandarts.

De gemiddelde leeftijd waarop geïmplanteerd wordt, 
ligt tegenwoordig gemiddeld hoger dan 30 jaar geleden. In 
de jaren 2009-2016 werden voornamelijk patiënten tus
sen de 55 en 75 jaar behandeld met een overkappingspro
these op implantaten, terwijl de gemiddelde leeftijd van de

patiënten in 1990 53 jaar was. Dit lijkt een gevolg te zijn 
van het feit dat men langer het eigen gebit weet te behou
den door meer aandacht voor mondgezondheid en techno
logische ontwikkelingen. Verder valt op dat er binnen de 
patiëntenpopulatie een toename is van het aantal patiën
ten met een lage SES. In het huidige onderzoek had meer 
dan 30% van de patiënten een lage SES, wat in lijn ligt met 
het gemiddelde percentage van inwoners met een lage SES 
in Nederlandse bevolking (Volksgezondheidenzorg.info, 
2020a).

Uit dit onderzoek blijkt dat de kans op het krijgen van 
1 of meerdere chronische aandoeningen toeneemt bij het 
stijgen van de leeftijd van de patiënt. Dit is een bevinding 
die niet afwijkt van wat gemiddeld wordt gezien in de Ne
derlandse bevolking. Op zichzelf is de aanwezigheid van 
1 of meer chronische aandoeningen geen contra-indica- 

tie voor het plaatsen van im
plantaten, al moet in sommige 
gevallen wel voor en na behan
deling extra rekening met de 
medisch gecompromitteerde 
patiënt worden gehouden (Vis- 
sink et al, 2018). Opvallend 
was wel dat de prevalentie van 
diabetes relatief laag was (rond 

de 10%) onder de onderzoekspopulatie. Dit in tegenstel
ling tot gegevens over de Nederlandse bevolking, waarin 
prevalentie juist toeneemt met de leeftijd; onder 65-jarigen 
is deze zo’n 15% en dat loopt op naar 25% onder 85-ja- 
rigen (Volksgezondheidenzorg.info, 2020b). Hogelijk zijn 
tandartsen, gezien de grotere kans op een gestoorde wond- 
genezing bij diabetespatiënten terughoudend in het plaat
sen van implantaten bij oudere patiënten met diabetes. 
Een andere verklaring kan zijn dat ouderen met diabetes 
zelf ervoor kiezen geen chirurgische behandeling te onder
gaan.

Verder valt in het onderzoek op dat er boven de 85 jaar 
zelden nog geïmplanteerd wordt. De groep 85-plussers 
was in dit onderzoek namelijk erg klein (1%). Hiervoor 
zijn verschillende mogelijke verklaringen denkbaar, bij
voorbeeld dat behandelaren mogelijk minder snel geneigd 
zijn om de indicatie te stellen bij ouderen op hoge leeftijd 
omdat deze ouderen vaak kwetsbaar zijn en vaker mobili-

Vrijwel geen implantaten 
voor overkappingsprothesen 

bij 85-plussers
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Totale

n

groep

%

Bovenkaak

n %

Onderkaak

n %
Drukknoppen

n %
Steg

n %
2010 34.684

< 55 jaar 6.442 19% 827 13% 5.515 86% 2.091 32% 4.185 65%
55 - 65 jaar 12.095 35% 1.141 9% 10.657 88% 3.956 33% 7.829 65%
65 - 75 jaar 11.101 32% 725 7% 9.978 90% 3.912 35% 6.882 62%
75 - 85 jaar 4.584 13% 156 3% 4.215 92% 1.707 37% 2.716 59%
> 85 jaar 462 1% 13 3% 420 91% 202 44% 244 53%
p-waarde tus- <0,001 <0,001 <0,001 < 0,001
sen leeftijds-
categoriën

2012 28.278

< 55jaar 5.386 19% 1.019 14% 6.323 85% 2.344 32% 4.932 66%
55 - 65 jaar 9.259 33% 1.370 10% 11.770 88% 4.286 32% 8.785 66%
65 - 75 jaar 9.393 33% 921 7% 11.304 90% 4.276 34% 8.002 63%
75 - 85 jaar 3.883 14% 241 5% 4.703 91% 1.819 35% 3.193 62%
> 85jaar 357 1% 19 3% 493 91% 222 41% 309 57%
p-waarde 0,002 0,001 <0,001 < 0,001
2014 29.450

< 55 jaar 5.444 18% 878 16% 4.367 80% 1.290 23% 4.096 75%
55 - 65 jaar 9.137 31% 1.235 14% 7.645 84% 2.092 24% 6.970 76%
65 - 75 jaar 10.092 34% 988 10% 8.690 86% 2.391 27% 7.579 76%
75 - 85 jaar 4.305 15% 240 6% 3.840 89% 1.149 32% 3.073 71%
> 85 jaar 472 2% 18 4% 423 90% 151 32% 310 66%
p-waarde <0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001
2016 30.708

< 55jaar 5.774 19% 775 13% 4.241 73% 894 15% 4.065 70%
55 - 65 jaar 8.988 29% 1.056 12% 6.598 73% 1.505 17% 6.288 70%
65 - 75 jaar 10.562 34% 980 9% 7.773 74% 1.861 18% 7.362 70%
75 - 85 jaar 4.873 16% 275 6% 3.583 74% 1.041 21% 3.231 66%
> 85jaar 511 2% 16 3% 384 75% 144 28% 301 59%
p-waarde < 0,001 <0,001 < ,001 <0,001

Tabel 2. Leeftijd waarop de implantaten worden geplaatst in de bovenkaak of onderkaak en type mesostructuur in 2010,2012, 2014 en 2016.

teitsproblemen hebben. Het ook mogelijk dat ouderen zelf 
vaak afzien van behandeling. Eerdere onderzoeken lieten 
zien dat het kostenaspect, het ‘geen behoefte aan hebben’ 
en ouderdom op zich door ouderen vaak worden genoemd 
als redenen om af te zien van behandeling (Müller et al, 
2012). Ook zien ze vaak op tegen pijn en complicaties bij 
de behandeling (Ellis et al, 2011). Daarnaast is het abso
lute aantal ouderen in de maatschappij klein aangezien de 
gemiddelde levensverwachting van de mens lager is dan 85 
jaar (in 2019: 80,4 voor mannen en 83,6 voor vrouwen), 
waardoor de kans dat ouderen boven de 85 nog een over
kappingsprothese op implantaten krijgen kleiner is dan in 
de jongere leeftijdscategorieën (Volksgezondheidenzorg. 
info, 2021).

De voorkeur voor het type suprastructuur is gedurende 
de looptijd van het onderzoek veranderd. In het begin van 
het onderzoek was de drukknop favoriet (hierbij Icon geen 
verder onderscheid gemaakt worden tussen ball, locator, 
enzovoorts), maar in de loop van de tijd nam het aantal 
stegconstructies toe. Hoewel uit onderzoek is gebleken dat 
beide systemen voor goede klinische resultaten en patiënt-

tevredenheid leiden (Boven et al, 2020; ElSyad et al, 2018; 
Mahanna et al, 2020), moet ook erkend worden dat de steg 
de minste nazorg heeft en daardoor mogelijk in populari
teit heeft gewonnen. Op basis van de klinische praktijk
richtlijn van de NVOI wordt eveneens een lichte voorkeur 
voor de stegconstructie uitgesproken, vooral bij een afwij
kende uitgangssituatie (extreme resorptie, dentate boven
kaak) en bij klachten als gevolg van druk en frictie van de 
gebitsprothese (NVOI, 2015-16). Bij de behandeling van 
oudere patiënten (75+) blijven echter de drukknoppen po
pulair en worden bij die groep meer gebruikt dan de steg
constructies. Het voordeel van drukknoppen is dat de 
reinigbaarheid en prothesemanipulatie (in- en uitnemen) 
makkelijker is dan bij een steg. Dit is vooral voor kwets
bare ouderen relevant, die veelal kampen met motorische, 
cognitieve of gezondheidsproblemen, waardoor zelfzorg 
en goede mondhygiëne problematisch worden (Delwel et 
al, 2018; Hoeksema et al, 2018). Hierdoor zouden peri- 
implantaire weefsels langer gezond kunnen blijven (Ettin- 
ger, 2012).

Samenvattend kan gesteld worden dat het vervaardi-
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overkappingsprothese op implantaten

— £ 85 jaar — 65-75
— 75-85 — 55-65 — <55 jaar

Afb. 2. Leeftijd op moment van implanteren.

— >85 jaar — 65-75
— 75-85 — 55-65 — < 55 jaar

Afb. 3. Prevalentie hartaandoeningen op moment van implanteren.

— > 85 jaar — 65-75
— 75-85 — 55-65 — < 55 jaar

Afb. 4. Prevalentie diabetes op moment van implanteren.

gen van een overkappingsprothese op implantaten met 
grote regelmaat uitgevoerd wordt in Nederland en dat het 
aantal mensen dat geïmplanteerd wordt nog steeds toe
neemt. Het aantal patiënten dat per jaar geïmplanteerd 
wordt, is toegenomen van 2.000 patiënten in 1990 naar 
32.500 vanaf2009. De meeste patiënten zijn tussen 55 en 
75 jaar oud wanneer ze voor het eerst een overkappings- 
prothese ontvangen, slechts 1% van de patiënten is ou
der dan 85 jaar. Hoe ouder een patiënt des te groter is de 
kans op de aanwezigheid van chronische aandoeningen en 
een hoog medicatiegebruik en dat is ook terug te zien bij 
de patiënten die geïmplanteerd worden, met een uitzonde

ring voor diabetespatiënten die ogenschijnlijk minder vaak 
geïmplanteerd worden dan op basis van prevalentie onder 
de bevolking verwacht mag worden. Een overkappingspro
these op implantaten wordt voornamelijk in de onderkaak 
vervaardigd en de steg is de meest gekozen mesostructuur.
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SUMMARY

General health of patients receiving an implant-retained overdenture. 

A cross-sectional study

Although ample research has been done on implant-retained 

overdentures, little is known about the age, health aspects and socio- 

economic status of patients receiving an implant-retained overdenture for 

the first time. Therefore, a big data study was set up, in cooperation with 

Vektis (a Dutch national database for all insured and claimed healthcare), 

with the aim of investigating the aspects mentioned earlier in patients who 

received implant-retained overdentures between 2009 and 2016. The 

study showed that these overdentures were predominantly made for the 

lower jaw, using a bar attachment system. It also showed they were mainly 

used for reiativeiy young (55- to 75-year-oids) and healthy patients. It was 

conciuded that reiativeiy few implants are placed to support implant- 

retained overdentures in patients over 85 years of age and in those with 

diabetes mellitus, although neither are contraindicated.
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