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Introductie
Voor de (extreem) verkorte tandboog in de onderkaak zijn verschillende behandelopties 
beschikbaar waaronder een implantaat-gesteunde frameprothese. Er is maar weinig 
bewijs in de literatuur voor de doelmatigheid van deze behandeling en een uniform 
behandelconcept ontbreekt. Er is geen consensus over de locatie waar de implantaten 
het beste kunnen worden geplaatst in het geval van zo’n Kennedy klasse I situatie. Het 
algemene doel van de (deel)studies die tot dit proefschrift hebben geleid was om de 
resultaten van de behandeling met een implantaat-gesteund frame in de onderkaak te 
evalueren op basis van de beleving van de patiënt, het kauwvermogen en klinische en 
röntgenologische parameters in relatie tot de verschillende posities van het implantaat: 
het frame werd afgesteund door implantaten in de premolaar (PM) regio dan wel door 
implantaten in de molaar (M) regio.

Wanneer concurrerende behandelopties beschikbaar zijn, moeten hun 
gedocumenteerde of vermoedelijke effectiviteit en de (extra) kosten kritisch worden 
beschouwd en geëvalueerd om een afgewogen beslissing mogelijk te maken voor de 
patiënt, voor clinici en voor de zorgverzekeraar. Daarom voerden we een vergelijkende 
kosten-batenanalyse uit tussen een conventionele frameprothese en een implantaat-
gesteunde frameprothese in het geval van een Kennedy klasse I situatie in de onderkaak.

Gedurende het vooronderzoek, voorafgaand aan de behandeling, wordt onder 
andere röntgendiagnostiek toegepast. De meest gangbare methoden daartoe zijn 
het gebruik van een panoramische röntgenopname (orthopantomogram, OPT) en 
een cone beam computed tomography (CBCT). De laatste methode impliceert een 
hogere stralingsdosis voor de patiënt. Het ALARA-principe roept de vraag op onder 
welke omstandigheden de aanvullende informatie die verkregen is van een CBCT, 
opweegt tegen de extra biologische schade en daarmee dus gerechtvaardigd is in 
het diagnostische proces. Een duidelijke richtlijn voor deze situatie ontbreekt. In dit 
proefschrift werden de twee vormen van beeldvorming (OPT en CBCT) vergeleken bij 
de implantaatplanning in de zijdelingse delen van sterk geresorbeerde onderkaken, om 
zo te komen tot aanbevelingen voor de beroepsgroep.

Studies in dit proefschrift
In Hoofdstuk 2 wordt een retrospectieve studie beschreven waarin het functioneren 
van implantaat-gesteunde frameprothesen in de Kennedy klasse I situaties in de 
onderkaak werd onderzocht, evenals de biologische en technische complicaties. Dit alles 
in relatie tot de implantaatpositie. Er konden 23 proefpersonen worden geïncludeerd 
die in het verleden waren behandeld met twee implantaten in de zijdelingse delen 
van de onderkaak en een bilateraal vrij-eindigende frameprothese. Acht proefpersonen 
hadden implantaten in de premolaar regio en 15 proefpersonen in de molaarstreek. 
Biologische en technische complicaties werden uit het medisch dossier van de patiënt 
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opgetekend. Patiënten vulden een gevalideerde vragenlijst in omtrent hun waardering 
voor de aan de mondgezondheid gerelateerde kwaliteit van leven (OHIP-NL49) en een 
score op een Visuele Analoge Schaal (VAS, 0-10) voor hun algemene tevredenheid.

Over een gemiddelde follow-up periode van 8 jaar (mediaan 8 jaar, range 3-16 jaar) 
was de cumulatieve kans op implantaatoverleving 91,7% (SE 0,05%). Het gemiddelde 
peri-implantaire botverlies was 0,9 mm (SD 1,0 mm). Scores voor bloeding na sonderen, 
plaque en aanwezigheid van tekenen van ontsteking van de peri-implantaire mucosa 
waren over het algemeen laag, maar aanzienlijk slechter voor de verder naar dorsaal 
geplaatste implantaten. Significant meer biologische complicaties waren opgetreden 
bij implantaten in de molaarstreek (p = 0,048). In 65% van de gevallen werden geen 
technische complicaties geregistreerd. De gemiddelde totale OHIP-score was 16,1 (SD 
18,4) en patiënten waren in de regel zeer tevreden (VAS: 8,4; SD 2.1). Wij concludeerden 
dat bij een Kennedy klasse I situatie in de onderkaak, een implantaat-gesteunde 
frameprothese een potentiële behandeloptie is met een hoge implantaatoverleving en 
tevreden patiënten na maximaal 16 jaar. Wel moet geanticipeerd worden op technische 
en biologische complicaties. Meer naar voren geplaatste implantaten functioneerden 
iets beter.
 
In het tweede deel van dit proefschrift worden de resultaten van een cross-over 
gerandomiseerde klinische studie beschreven. Deze gegevens vormen de ruggengraat 
van het proefschrift. Ten eerste werden de subjectieve patiënt-gerelateerde uitkomsten 
geëvalueerd van een implantaat-gesteund frame in een Kennedy klasse I situatie in de 
onderkaak. De meest gunstige positie van het implantaat werd bepaald: de premolaar 
(PM) of molaar (M) regio (Hoofdstuk 3). Daarna lag de focus op verbetering van de 
kauwfunctie, evenals op de klinische en röntgenologisch aspecten van de ondersteunende 
implantaten. Wederom werd de meest gunstige positie van het implantaat bepaald: de 
PM of M-regio (Hoofdstuk 4).

Dertig proefpersonen kregen 2 PM en 2 M implantaten, die werden voorzien 
van cover screws. Een nieuwe frameprothese werd gemaakt en patiënten droegen dit 
conventionele (niet ondersteunde) frame gedurende drie maanden. Daarna werden 
2 implantaten voorzien van een locator® abutment: 2 PM óf 2 M implantaten 
ondersteunden de frameprothese. Na 3 maanden werden de 2 andere implantaten 
gebruikt (respectievelijk de M of PM implantaten). Uitkomstmaten waren aan de 
mondgezondheid gerelateerde kwaliteit van leven (middels OHIP-NL49 vragenlijst), de 
algehele gezondheidsbeleving (middels de SF-36 vragenlijst), het aantal uren dat de 
frameprothese gedragen werd, patiënttevredenheid beoordeeld op een visuele analoge 
schaal (VAS), kauwvermogen op basis van de Mixing Ability Index (MAI) en klinische 
en röntgenologische parameters voor de implantaten en natuurlijke pijlerelementen. 
Alle gegevens werden verzameld voorafgaand aan de behandeling, 3 maanden 
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na functioneren met een nieuw conventioneel frame en na 3 en 6 maanden met 
ondersteuning van 2 implantaten, hetzij in de PM of M regio. Aan het einde van het 
onderzoek gaven de patiënten desgevraagd hun voorkeursposities voor de implantaten 
aan. 

De scores op de OHIP-NL49 vragenlijst en de gemiddelde draagduur waren 
statistisch significant gunstiger voor de implantaat-gesteunde frameprothesen, 
ongeacht de positie van het implantaat. De algemene gezondheidsbeleving (SF-36) 
werd gedurende het hele onderzoek niet wezenlijk beïnvloed. Het implantaat-gesteunde 
frame werd gemiddeld 2-3 uur per dag meer gedragen dan het nieuwe conventionele 
frame. Aan de verwachtingen van de patiënten werd voldaan aangezien de VAS-scores 
van de verwachte en gerealiseerde tevredenheid niet verschilden (p > 0,05). De VAS-
scores voor het implantaat-gesteunde frame met implantaten in de M regio waren 
hoger dan voor frames met steun van implantaten in de PM regio (Hoofdstuk 3).

De kauwfunctie verschilde significant tussen de verschillende stadia van de 
behandeling (p < 0,001). De MAI-scores veranderden niet significant nadat een nieuwe 
frameprothese was aangeboden, maar verbeterden met implantaat ondersteuning 
(p < 0,05). De positie van de implantaten had geen significant effect op de MAI 
(Hoofdstuk 4). Er gingen geen implantaten verloren. Ook werden er geen mechanische 
complicaties aan de implantaten of aan de frameprothese waargenomen tijdens de 
relatief korte 1-jaar observatieperiode. De klinische en röntgenologische parameters 
voor zowel de implantaten als de natuurlijke pijlerelementen waren gunstig. Hogere 
scores voor bloeding na sonderen werden gezien voor implantaten in de molaarregio. 
Tenslotte had 56,7% van de proefpersonen voorkeur voor ondersteuning van het frame 
door implantaten in de M regio (13,3% had geen voorkeur, 30% had voorkeur voor 
implantaten in de PM regio), mogelijk als gevolg van geringe drukvermindering of 
reductie van ongemak vergeleken met ondersteuning in de PM regio (Hoofdstuk 3 en 
Hoofdstuk 4).

Alle proefpersonen die betrokken waren bij deze klinische studie hadden 
een Kennedy klasse I situatie in de onderkaak en een volledige gebitsprothese in 
de bovenkaak. Ze waren ontevreden over hun conventionele frame, maar wilden 
of konden niet functioneren met een verkorte tandboog. De onderzoeksresultaten 
ondersteunen de conclusie dat voor patiënten met een dergelijk profiel, implantaten 
onder een frameprothese een gunstig effect hebben op verschillende aspecten. Het 
beïnvloedt de uitkomstmaten van de mondgezondheid in positieve zin en het verbetert 
de kauwfunctie. Daarbij zijn er nauwelijks biologische of technische complicaties op 
korte termijn. Aan de verwachting van de patiënten wordt voldaan, wat resulteert in 
tevreden patiënten.

Er is geen duidelijk verschil te zien tussen de ondersteuning door implantaten 
in de PM of de M regio, met uitzondering van de VAS scores over de algemene 
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tevredenheid: de scores waren significant hoger wanneer het frame werd ondersteund 
door implantaten in de molaarstreek. Verder werden er geen grote problemen 
waargenomen met betrekking tot het klinische en technische functioneren van de 
implantaten, de natuurlijke pijlers en de  frameprothese zelf. De meeste patiënten 
gaven de voorkeur aan implantaten in de molaar regio.

In Hoofdstuk 5 wordt gerapporteerd over een kosten-batenanalyse waarbij de 
behandelingen met een conventionele frameprothese en een implantaat-gesteunde 
frameprothese met elkaar werden vergeleken. De resultaten zijn afkomstig uit 
dezelfde groep proefpersonen als hierboven beschreven. Voor alle patiënten werden 
de behandelkosten (opportuniteitskosten en kosten op basis van behandeltarieven) 
berekend voor een nieuwe frameprothese en een implantaat-gesteunde frameprothese. 
Het effect van de behandeling werd gemeten door middel van de scores op de 
Nederlandse versie van de Oral Health Impact Profile vragenlijst (OHIP-NL49), een 
kauwtest (Mixing Ability Index, MAI) en Quality-Adjusted-Life-Years (QALY’s). Deze 
laatst gegevens werden berekend uit de scores van de algemene gezondheidsvragenlijst 
(SF36).

De gemiddelde totale opportuniteitskosten waren € 980 (95% CI €969-1.000) 
voor de behandeling met een conventionele frameprothese en € 2.470 (95% CI 
€2.439-2.501) voor de behandeling met een implantaat-gesteunde frameprothese. 
De totale kosten ontleend aan de tarieven voor tandartsen en kaakchirurgen waren 
€ 850 voor de behandeling met een conventionele frameprothese en € 2.610 voor de 
behandeling met een implantaat-gesteunde frameprothese. De kosten-baten ratio’s, 
of wel Incremental Cost Effectiveness Ratio (ICER) voor OHIP-NL49 en MAI wat betreft 
de opportuniteitskosten waren respectievelijk € 79 en € 779. Bij de berekeningen 
aan de hand van tarieven, bedroegen de ICER’s  € 94 en € 921. Het effect van de 
ondersteuning met implantaten uitgedrukt in QALY was verwaarloosbaar, waardoor 
een ICER niet werd bepaald.

Geconcludeerd werd dat, afhankelijk van de keuze van de uitkomstmaat en 
het drempelbedrag, het ondersteunen van een frameprothese met implantaten 
kosteneffectief is als betalers bereid zijn meer dan € 79 per OHIP punt te betalen. Per 
MAI punt moet € 779 worden geïnvesteerd.

Tot slot wordt een studie gepresenteerd waarin twee diagnostische modaliteiten 
werden vergeleken in de pre-operatieve implantaat planning in situaties met 
ernstige kaakresorptie in de zijdelingse delen van de onderkaak: een 2-dimensionale 
panoramische röntgenopname (OPT) met een 3-dimensionale Cone-Beam CT (CBCT) 
en bijbehorende implantaat planningssoftware (Hoofdstuk 6). 

Vierendertig patiënten met een (extreem) verkorte tandboog werden 
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geïncludeerd. Of het veilig zou zijn om implantaten in zowel de PM als de M-regio te 
plaatsen aan beide zijden van de onderkaak, werd beoordeeld door drie waarnemers op 
basis van de klinische situatie en een OPT of een CBCT. De meting op basis van de CBCT 
werd beschouwd als de werkelijke bothoogte. Cohen’s kappa (Cohens’ X), sensitiviteit 
en specificiteit, de kans op overeenstemming en de kans op geen overeenstemming, 
evenals de verhouding tussen deze twee (Odds Ratio, OR) werden berekend.

Voor de premolaar regio waren de terecht positieve en de terecht negatieve 
scores respectievelijk 90% en 0%. Dus in 10% van de gevallen werd er een verkeerde 
conclusie getrokken. Er waren aanzienlijke verschillen tussen waarnemers inzake 
sensitiviteit en specificiteit en Cohens’ X-waarden waren laag. De Odds Ratio’s (OR) 
voor de waarnemers varieerde tussen de 2,6 en 158,8, met een totale OR = 76.

Voor de molaar regio waren de terecht positieve en de terecht negatieve scores 
respectievelijk 65% en 22%, met een Cohens’ X = 0,69. In dertien procent van de 
gevallen werd gemisclassificeerd. Sensitiviteit en specificiteit, evenals de OR zijn voor de 
individuele waarnemers vrij constant is, met een totale OR = 43.

Geconcludeerd werd dat in de meeste gevallen de mogelijkheid tot het plaatsen 
van een implantaat in de geresorbeerde zijdelingse delen van de onderkaak goed 
kon worden beoordeeld op een OPT. De mate van overeenstemming tussen de twee 
diagnostische regimes, een OPT of een CBCT, is waarnemer-afhankelijk en beter voor 
de molaarregio dan voor de premolaar regio. De rechtvaardiging voor het maken van 
een CBCT voor de planning van implantaten ten behoeve van de ondersteuning van 
een vrij-eindigende frameprothese in de onderkaak zal afhangen van de bereidheid van 
zowel de patiënt als de behandelaar om misclassificaties, die neerkomen op ongeveer 
10-13% van de gevallen, te accepteren.

Klinische overwegingen 

Wanneer alle bevindingen gecombineerd worden, spelen de volgende overwegingen 
een rol bij de besluitvorming voor een implantaat-gesteunde frameprothese in een 
Kennedy klasse I situatie in de onderkaak. Vanuit het oogpunt van de patiënt lijkt 
zo’n frameprothese het beste ondersteund te worden door implantaten  in de molaar 
regio. Echter kunnen er gezondere peri-implantaire condities verwacht worden rond 
implantaten geplaatst in de premolaar regio. Dit, samen met het feit dat, in geval 
van verder verlies van de natuurlijke elementen een implantaat-gesteunde volledige 
gebitsprothese beter is gediend met implantaten op de positie van de premolaren, heeft 
de premolaar regio de voorkeur vanuit klinisch perspectief. Ook wordt geadviseerd 
om bij de positionering van de implantaten rekening te houden met een eventuele 
toekomstige vaste voorziening op implantaten, bestaande uit één of meerdere 
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kroondelen, voor het geval de patiënt wenst over te gaan van een uitneembare naar 
een vaste voorziening.
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