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Samenvatting

Verwijdering van een tumor in de boven- of onderkaak of middengezicht 

resulteert vaak in een groot defect. De prothetische rehabilitatie van een 

dergelijk defect is uitdagend. De mogelijkheden voor een goed houvast van 

de vaak grote prothetische voorziening zijn veelal beperkt. Mede hierdoor is 

de functie van de prothetische voorziening vaak matig. Met de opkomst van 

tandheelkundige implantaten voor een beter houvast van de prothetische 

voorziening, zijn de mogelijkheden om een fraaie, goed functionerende 

prothetische voorziening te vervaardigen sterk toegenomen. Een voorwaarde 

voor het toepassen van implantaten is echter dat er voldoende bot op de juiste 

plaats aanwezig is voor verankering van de prothetische voorziening. Daarom 

moet vaak eerst het defect in de boven- of onderkaak worden gereconstrueerd 

alvorens op de juiste plaats de implantaten te kunnen plaatsen. Kleine 

defecten in de boven- of onderkaak kunnen worden gereconstrueerd met 

een vrij bottransplantaat en/of botsubstituut. Voor grotere defecten zijn 

veelal vrij gevasculariseerde bottransplantaten noodzakelijk. Momenteel 

wordt vooral het Vrij gevasculariseerde Fibula Transplantaat (VFT) hiervoor 

gebruikt. Het VFT is vanwege de aanwezigheid van voldoende botvolume van 

een dichte cortex erg geschikt om hierin implantaten met goede primaire 

stabiliteit te plaatsen. De overleving van implantaten in een VFT is hoog. Van 

groot belang voor het welslagen van de prothetische behandeling is het om 

het VFT zodanig vorm te geven en te positioneren in het kaakdefect dat deze 

een optimale basis biedt voor de aan te brengen implantaten en de daarop 

te fixeren prothetische voorziening. Met andere woorden: voor een zo groot 

mogelijk kans op een functionele implantaatgedragen gebitsprothese of 

vaste brug is een precieze planning van de vormgeving van het VFT en de 

positionering van de implantaten daarin cruciaal. De ervaring heeft namelijk 

geleerd dat het uit de vrije hand positioneren van een VFT regelmatig leidt 

tot een suboptimale of ontoereikende reconstructie van het kaakdefect, zeker 

als het uit de vrije hand plaatsen van de VFT wordt gecombineerd met het uit 

de vrije hand plaatsen van implantaten. Het is geen uitzondering dat het dan 

voor de tandarts zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is, om op deze implantaten 

een goede functionele prothetische voorziening te vervaardigen. Derhalve 

is in het kader van dit promotieonderzoek gezocht naar mogelijkheden om 

zowel de planning van de vormgeving van het VFT als het plaatsen van de 

implantaten in het VFT te verbeteren. Een goede mogelijkheid daartoe lijkt 
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een virtuele driedimensionale (3D)-chirurgische planning van de in de vorige 

alinea beschreven behandeling met behulp van computertomografie (CT) of 

cone-beam computed tomography (CBCT) data. Als een dergelijke planning 

haalbaar is, lijkt het bovendien haalbaar om de planning van het VFT (of een 

andere vrij gevasculariseerd bottransplantaat) te combineren met het virtueel 

plannen van de implantaten in het VFT. In dat geval kunnen gelijktijdig met 

de reconstructie van het kaakdefect ook de implantaten worden aangebracht, 

al dan niet direct gecombineerd met het aanbrengen van de prothetische 

voorziening. Bovendien, mocht het mogelijk zijn om ook veilige marges 

voor de tumorresectie in de virtuele planning mee te nemen, dan is het naar 

verwachting ook mogelijk om de reconstructie uit te voeren tijdens dezelfde 

chirurgische ingreep waarin de tumor wordt verwijderd. Gezien deze wensen 

kende dit promotieonderzoek twee doelen: ten eerste het ontwikkelen van 

een virtuele 3D methode voor het plannen van een VFT en daarin het plaatsen 

van implantaten ten behoeve van de reconstructie van defecten in de boven- 

en/of onderkaak en ten tweede het onderzoeken of de accuratesse van de 

ontwikkelde methodiek voldoende is voor algemene toepassing (hoofdstuk 1).

In hoofdstuk 2 worden de uitkomsten van een systematisch 

literatuuronderzoek naar de effecten van een rehabilitatie van een defect 

in de boven- en/of onderkaak, met of zonder implantaten, beschreven. In 

dit literatuuronderzoek werd zowel gekeken naar de functionele uitkomst 

van een reconstructie van een groot kaakdefect met een VFT als naar de 

kwaliteit van leven van de betreffende patiënten. De literatuur tot april 2015 

werd onderzocht. 557 Publicaties werden gevonden. Na toepassing van de 

inclusie- en exclusiecriteria resteerden 10 publicaties voor een gedetailleerde 

analyse, namelijk twee prospectieve en acht retrospectieve case-series. De 

wetenschappelijke kwaliteit van de in deze 10 publicaties gerapporteerde 

onderzoeken werd gescoord met behulp van de ‘Methodological Index of 

Non-Randomized Studies’ (MINORS) criteria. Uit de scores kwam naar voren 

dat ook de kwaliteit van de geïncludeerde publicaties matig is. In totaal 

werden 261 VFT reconstructies uitgevoerd, waarvan 55 in de bovenkaak en 

206 in de onderkaak. De overleving van de VFTs was 99%. In negen van de 

10 studies werden tandheelkundige implantaten in de VFTs geplaatst (262 

implantaten), 95% van de implantaten overleefde. Vijf studies beschreven 
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de kauwfunctie, waarvan één prospectieve studie. De prospectieve studie 

toonde aan dat patiënten met een overkappingsprothese op implantaten 

een betere kauwfunctie hebben dan patiënten zonder implantaten. In 

de vier retrospectieve studies kon geen significante verbetering van het 

kauwvermogen worden aangetoond. Wel bleek het spraakvermogen sterk 

te zijn verbeterd en waren zowel de patiënten als de behandelaars (zeer) 

tevreden over de esthetiek. Een verbetering van de kwaliteit van leven 

kon niet worden aangetoond. De uitkomst van dit literatuuronderzoek 

geeft vermoedelijk een wat vertekend beeld gezien het retrospectieve 

karakter van de meeste studies. Desondanks kan worden geconcludeerd 

dat een reconstructie van een kaakdefect met de combinatie van een VFT 

en een overkappingsprothese op implantaten resulteert in een acceptabele 

kauwfunctie en een (zeer) goede spraak en esthetiek. 

In hoofdstuk 3 wordt de ontwikkeling van een 3D-reconstructieve planning 

naar analogie van de”Rohner”-methode beschreven. In hoofdstuk 3.1 wordt 

de planningsmethode volgens Rohner geïllustreerd aan de hand van een 

casus. Het betreft een 54-jarige man met een defect van de onderkaak 

ten gevolge van osteoradionecrose. De reconstructie van het defect 

werd volledig 3D digitaal gepland. Op basis van deze planning werd het 

defect in twee operaties gereconstrueerd met behulp van een VFT en een 

overkappingsprothese op implantaten. De essentie van de toegepaste 

techniek is dat de planning begint met de ideale opstelling van de te 

vervangen dentitie. Vervolgens worden zowel het VFT als de implantaten 

gepland in een optimale positie voor de uiteindelijke prothetische 

voorziening met behulp van SurgiCase CMF software® (Materialise NV, 

Leuven, België) en Simplant Crystal® (Materialise Dental, Leuven, België). 

Om de implantaten te plaatsen in de gewenste positie werd gebruik gemaakt 

van een 3D geprinte boormal. Ook voor de resectie van de fibula en de 

segmenten hiervan werd gebruik gemaakt van 3D geprinte zaagmallen. 

Tijdens de eerste operatie werden de implantaten in de fibula geplaatst. De 

positie van de implantaten in de fibula werd vastgelegd met behulp van 

een optische intra orale scanner. Het oorspronkelijke virtuele 3D plan werd 

aangepast aan de middels de scan vastgelegde echte implantaat posities. 

Tevens werd op basis van deze gegevens een gebitsprothese vervaardigd. 
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Tijdens de tweede operatie werd de regio met de osteoradionecrose in de 

onderkaak eerst verwijderd alvorens de fibula met de daarin inmiddels 

geosseoïntegreerde implantaten werd geoogst en gesegmenteerd. Voor het 

oogsten werden de steg en overkappingsprothese op de implantaten geplaatst 

op de fibulasegmenten. Het VFT met daarop de overkappingsprothese werd, 

geleid door de occlusie, in de juiste positie geplaatst en in die positie aan 

de resterende kaakdelen gefixeerd met osteosynstheseplaten. Deze casus 

toont dat het mogelijk is om volledig virtueel een onderkaaksreconstructie 

te plannen met een overkappingsprothese op implantaten. In hoofdstuk 3.2 

wordt een vergelijkbare casus beschreven, echter nu met een vastgeschroefde 

brug op de implantaten. De onderstructuur van de brugconstructie werd 

CAD-CAM vervaardigd van titanium en afgewerkt met composiet. De 

implantaatgedragen brug op het VFT kon in een functionele occlusie worden 

geplaatst. 

In hoofdstuk 3.3 wordt geïllustreerd dat met behulp van de ontwikkelde 

virtuele planningssoftware ook reconstructies met andere vrij 

gevasculariseerde transplantaten dan het VFT kunnen worden gepland. 

Twee casus worden beschreven: een casus waarbij een vrij gevasculariseerd 

bekkenkamtransplantaat werd gebruikt en een casus waar een vrij 

gevasculariseerd schouderbladtransplantaat werd toegepast. In de eerste 

casus werd een reconstructie van een defect van het middengezicht 

virtueel gepland. De directe reconstructie met het vrij gevasculariseerde 

bekkenkamtransplantaat werd gevolgd door het plaatsen van drie 

implantaten in een latere fase. Deze patiënt had geen behoefte aan een 

gecombineerde reconstructie. De tweede casus beschrijft de virtuele 

planning van een secundaire reconstructie van een onderkaaksdefect. 

Conform de casus uit hoofdstuk 3.1 werd eerst het schouderbladtransplantaat 

voorbereid door het plaatsen van tandheelkundige implantaten en een vrij 

huidtransplantaat, tijdens de tweede operatie werd vervolgens op deze 

implantaten een verschroefde prothese geplaatst en in functionele positie in 

het kaakdefect gefixeerd. Beide casus werden volledig digitaal gepland en de 

operaties werden uitgevoerd met behulp van 3D geprinte boor- en zaagmallen. 
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In hoofdstuk 4 werd de mate van nauwkeurigheid beschreven van de 

kaakreconstructies in 11 opeenvolgende patiënten. De planning en de 

operatie werden uitgevoerd volgens de in hoofdstuk 3 beschreven methode. 

De nauwkeurigheid van plaatsing van de VFTs werd bepaald door de pre-

operatieve 3D virtuele planning te vergelijking met de post operatieve 

CBCT. Bij superpositie op de antagonistische kaak, een weerspiegeling 

van de occlusie, werd een gemiddelde afwijking van VFTs en implantaten 

gevonden van, respectievelijk 5,5mm (Interkwartielafstand [IKA]: 2,8-7 

mm) en 4,7mm (IKA: 3-6,5mm) ten opzichte van de geplande positie. Om te 

kunnen beoordelen hoe nauwkeurig de implantaten in de fibula werden 

geplaatst en hoe nauwkeurig de resectie van de fibulasegmenten was 

verlopen, werd een superpositie uitgevoerd op de fibulasegmenten. Op niveau 

van de fibulasegmenten bedroeg de afwijking 0,3 mm (IKA: 0-1,6mm), op 

implantaatniveau was de afwijking 2,2mm (IKA: 1,5-2,9mm). Op basis van deze 

resultaten werd geconcludeerd dat de nauwkeurigheid van de 3D-chirurgische 

planning van de reconstructie van maxillofaciale defecten met VFT en 

implantaten voldoende is om een functionele positie van de implantaten en 

fibulatransplantaat te realiseren.

In hoofdstuk 5 wordt beschreven dat een zogenaamde CAD-CAM vervaardiging 

van de reconstructieplaten als onderdeel van de virtuele planning en 

uitvoering van onderkaaksreconstructies een geschikt hulpmiddel is. Het doel 

van deze studie was om de nauwkeurigheid te bepalen van reconstructies 

van de onderkaak waarbij gebruik is gemaakt van de patiëntspecifieke 

CAD-CAM reconstructieplaten ter fixatie van een VFT. Zeven opeenvolgende 

patiënten werden geanalyseerd waarbij een reconstructie met een 

VFT werd gecombineerd met het direct plaatsen van een prothetische 

voorziening op implantaten. De VFT segmenten werden gefixeerd met een 

CAD-CAM reconstructieplaat. De 3D nauwkeurigheid van plaatsing van de 

fibulatransplantaten en implantaten werd vergeleken met het virtuele plan. 

Daartoe werd de postoperatieve CBCT-scan gesuperponeerd op de virtuele 

planning. Bij superpositie op de onderkaak bedroeg de mediane afwijking 

2,5 mm (IKA: 1,9-4,8 mm) voor de fibulasegmenten en 3,1 mm (IKA: 2,3-4,2 mm) 

voor de implantaten. De mediane resectievlakken van de onderkaak weken 

1,9 mm (IKA: 1,0-2,5 mm) af. Wanneer werd gesuperponeerd op de segmenten 



189188

van de fibula bedroeg de mediane afwijking van fibula en implantaten, 

respectievelijk 0,5 mm (IKA: 0,2-1,6 mm) en 2,1 mm (IKA: 1,6-2,5 mm). Op 

basis van deze gegevens werd geconcludeerd dat de CAD-CAM vervaardigde 

patiëntspecifieke reconstructieplaat een waardevol hulpmiddel is bij de 

reconstructie van defecten van de onderkaak met VFTs en tandheelkundige 

implantaten.

In de 3D virtuele planning van reconstructieve chirurgie ten behoeve van de 

planning van primaire reconstructies is het belangrijk om de tumorgrenzen 

betrouwbaar te kunnen bepalen en weergeven. Planning van oncologische 

resectiemarges is echter moeilijk, omdat de tumor niet betrouwbaar kan 

worden gevisualiseerd met behulp van de huidige 3D software. Deze omissie 

is mogelijk op te vangen door tumorafgrenzing op magnetische resonantie 

beeldvorming (MRI) in de virtuele planning te implementeren conform de 

routinematige intekening van tumoren ten behoeve van radiotherapeutische 

planningen. In hoofdstuk 6 wordt een softwarematige conversie beschreven 

waarmee het mogelijk blijkt om de tumorintekening op basis van de MRI 

beelden in te voeren in de 3D virtuele chirurgische planningssoftware. De 

nauwkeurigheid van deze softwarematige omzetting werd gecontroleerd 

aan de hand van vijf runderkadavers waarin ‘imitatie tumorobjecten’ van 

een bekend volume waren aangebracht. De MRI en CT-beelden van deze 

kadaverhoofden werden gefuseerd. Vervolgens werd de tumor ingetekend met 

behulp van radiologische planningssoftware. Door middel van een conversie-

algoritme werden deze ingetekende tumoren omgezet naar de virtuele 3D 

planningssoftware. De tumorvolumes en lokalisatie werden zowel bepaald 

met behulp van de radiologische als de 3D reconstructieve plansoftware en 

vervolgens met elkaar vergeleken. Het gemiddelde verschil in volume van 

de met beide methodieken berekende tumoren bedroeg 1,7%. Met andere 

woorden: middels het ontwikkelde conversie-algoritme kan op valide 

wijze de met MRI bepaalde lokalisatie en afgrenzing van de tumor worden 

geïncorporeerd in de 3D virtuele chirurgische planning. Deze methodiek 

werd vervolgens met succes toegepast in de primaire reconstructie van drie 

patiënten met een tumor in het maxillofaciale gebied.
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In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste resultaten van de voorgaande 

hoofdstukken in een breder perspectief geplaatst en bediscussieerd. 

Geconcludeerd wordt dat de nauwkeurigheid van de 3D planning en chirurgie 

een optelsom is van individuele fouten per stap in de totale procedure. 

Hierbij is het plaatsen van implantaten in het VFT en de segmentatie van 

de fibula nauwkeuriger gebleken dan de plaatsing van het transplantaat in 

het kaakdefect. De huidige foutmarge is zodanig dat 3D virtuele planning 

van reconstructie van defecten in de boven- en/of onderkaak voldoende 

voorspelbaar is voor algemene toepassing. In de toekomst zal deze foutmarge 

mogelijk nog verder kunnen worden beperkt.


