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Samenvatting Richtlijnen overkappingsprothese
op implantaten in de edentate boven- en onderkaak

Naar aanleiding van het rapport Implantaatgedragen Gebitsprothesen van het Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft de

NVOI het voortouw genomen om in samenwerking met de NVMKA en het CBO (instituut voor richtlijnontwikkeling)

zorginhoudelijke evidence based richtlijnen op te stellen voor de overkappings-prothese op implantaten in de edentate
onder- en bovenkaak. Het doel van de richtlijn is om uiteindelijk het behandelteam, patiënt en zorgverzekeraar te
ondersteunen bij de vraag wat de effectiviteit en doelmatigheid van een overkappingsprothese op implantaten is, en wie

in aanmerking dient te komen voor deze behandeling. Ook is van belang te weten welke uitvoeringsvorm de voorkeur

heeft voor wat betreft het aantal implantaten en het type mesostructuur. Deze richtlijn doet daarom uitspraken over de
behandeling omtrent een overkappingsprothese op implantaten en de belangrijke keuzemogelijkheden tijdens deze

behandeling, waarbij rekening is gehouden met de stand van zaken van de wetenschappelijke literatuur en inzichten

binnen de beroepsgroep anno 2016. Opgemerkt zij dat deze richtlijn niet handelt over het vooronderzoek, diagnostiek

en nazorg. Hiertoe wordt verwezen naar de Algemene richtlijn tandheelkundige implantaten (2012) en de richtlijn

Diagnostiek, preventie en behandeling van peri-implantaire infecties (2015). Bij het opstellen van de richtlijnen is aan de
hand van een knelpuntenanalyse een lijst met uitgangsvragen opgesteld. Hiebij een samenvatting van de hoofdstukken
uit de richtlijn voor de edentate onderkaak (A) en bovenkaak (B), met daarbij de geformuleerde uitgangsvragen en de
bijbehorende aanbevelingen.

Accordering:
NVMKA 5 november 2015
NVOI 8 december 2015
NVGPT 12 december 2015
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A. OVERKAPPINGSPROTHESE OP IMPLANTATEN IN DE EDENTATE ONDERKAAK
Leden werkgroep Dr. L. den Hartog, NVOI
					

Prof. dr. M.S. Cune, hoogleraar Restauratieve en Reconstructieve Tandheelkunde

					

Dr. K. Heijdenrijk, NVMKA

					

Dr. W.M.M. Fennis, NVGPT

Hoofdstuk 1

Wie komen er in aanmerking voor implantaten in de edentate onderkaak?

Nederland kent een grote populatie edentate patiënten. Een deel van deze populatie functioneert goed met
een conventionele gebitsprothese. Een ander deel klaagt over een loszittende prothese, pijn en beperkingen

bij functioneren. Patiënten met een edentate onderkaak kunnen baat hebben bij een overkappingsprothese op

implantaten. Een vastere prothese zou meer comfort kunnen verschaffen en het dagelijks functioneren verbeteren.
De vraag rijst wat de effectiviteit en doelmatigheid van een overkappingsprothese op implantaten is, en wie in

aanmerking zou moeten komen voor een dergelijke voorziening. Heden ten dage wordt door behandelaars en

zorgverzekeraars vaak de indicatie gesteld op basis van het aantal jaren dat een patiënt edentaat is, de hoogte

van de mandibula en of er functionele problemen zijn in relatie tot de kwaliteit van de prothese. In hoofdstuk 1
wordt daarom dieper ingegaan op de effectiviteit en efficiëntie van een overkappingsprothese op implantaten in de
onderkaak en in welke situaties de voorkeur uitgaat naar deze voorziening.

Hoofdstuk 2
					

Hoeveel implantaten zijn het meest effectief

bij een overkappingsprothese in de onderkaak?

				

De overkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak kent verschillende uitvoeringsvormen. Eén van

de variaties is het aantal implantaten dat wordt gebruikt voor de verankering van de prothese. Over het algemeen
wordt daarbij een afweging gemaakt tussen de plaatsing van twee of vier implantaten, die worden geplaatst in het
interforaminale deel van de onderkaak. De verschillen tussen de toepassing van twee of vier implantaten hebben

zowel betrekking op de chirurgische als de prothetische fase van de behandeling. Zo is de plaatsing van twee
implantaten de minder invasieve optie. Bij vier implantaten kan de belasting echter over meer implantaten worden
verdeeld. Dit zou bij toepassing van smalle of korte implantaten gunstig kunnen zijn. Daar staat tegenover dat de

afstand tussen de implantaten, wanneer er twee worden geplaatst, groter is. Bij een 'staafmesostructuur' kan een
langere staaf en dus ook een langere clip worden toegepast met meer retentie. Verder wordt er bij de toepassing
van vier implantaten meer gevraagd van de mondhygiëne van de patiënt. De variatie in het aantal implantaten

leidt tot de uitgangsvraag hoeveel implantaten nodig zijn en in welke situatie. Hoofdstuk 2 heeft tot doel om een

gefundeerde afweging te kunnen maken tussen de plaatsing van twee of vier implantaten, waarbij meer inzicht in
verschillen in functioneren van belang is.
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Hoofdstuk 3

Welke mesostructuur is het meest effectief in de onderkaak?

Een overkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak kan, technisch bezien, op verschillende wijzen
houvast ontlenen aan de implantaten. De twee meest gangbare methoden zijn verankering door middel van een

staafconstructie en door middel van knopverankering. De wijze van verankering wordt ook wel geduid als 'mesostructuur'.
In het vervolg wordt derhalve gesproken over een 'staafmesostructuur' dan wel over een 'knopmesostructuur'. Bij een
staafmesostructuur worden de implantaten onderling met elkaar verbonden en ontleent de gebitsprothese retentie en

stabiliteit aan die staaf door middel van metalen klemmetjes (clips) die in de prothese zijn gemonteerd. De technische

uitwerking van de constructie varieert in staafvorm (bijvoorbeeld rond of ei-vormig) en in het aantal staafdelen

(bijvoorbeeld alleen een centrale staaf of een staaf met extensies). Bij een knopmesostructuur worden de implantaten
niet onderling verbonden maar voorzien van een ronde knop, ook wel patrix genoemd. Er zijn diverse systemen waarvan

Dalbo® en Locator® momenteel de meest gangbare zijn. In de prothese wordt het eigenlijke retentiemechanisme
gemonteerd dat bestaat uit een metalen klem of een metalen behuizing met een kunststof of, tegenwoordig minder

gangbaar, rubberen ring, ook wel matrix genoemd. Gezien het grote verschil in technische uitvoering tussen beide
typen mesostructuur lijkt het vermoeden gerechtvaardigd dat er op diverse gebieden verschillen zouden kunnen
bestaan ten aanzien van hun functioneren. De uitgangsvraag in hoofdstuk 3 heeft daarom betrekking op het type
mesostructuur dat gebruikt wordt.

In deze richtlijn werden de volgende uitkomstmaten gehanteerd:
Tevredenheid

Tevredenheid is een containerbegrip dat o.a. wordt beïnvloed door de vooraf aanwezige
verwachtingen, de ervaringen opgedaan tijdens het behandeltraject, de ervaren mondgezondheid
en orale functie, en eventuele complicaties.

Implantaatsucces

Overleving wordt uitgedrukt als (de kans op) het in de mond aanwezig zijn van een individueel
implantaat als functie van de tijd. Succes kent een strengere omschrijving, waarbij, naast het

aanwezig zijn in de mond, ook de kwaliteit van overleving wordt beschouwd, bijvoorbeeld of het

implantaat functioneel kan worden gebruikt of hoe de conditie is van het peri-implantaire weefsel.
Nazorg

De hoeveelheid nazorg kent vele dimensies, bijvoorbeeld in termen van aard (wat moet er

gebeuren), frequentie (hoe vaak moet er nazorg verleend worden; regulier dan wel incidenteel),
ongemak (voor patiënt en zorgverlener) en kosten (welke extra kosten zijn ermee gemoeid).

Op basis van de beschikbare literatuur werden de volgende aanbevelingen geformuleerd:
1 Bij patiënten die al lang edentaat zijn met functieklachten aan de ondergebitsprothese die in de kern zijn terug

te voeren op retentie- en stabiliteitsproblematiek, en waarbij van technische optimalisatie van de prothese geen
afdoende effect op de klachten mag worden verwacht, wordt een overkappingsprothese op implantaten in de
onderkaak aanbevolen.
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2 Bij patiënten die nog maar kort edentaat zijn met functieklachten aan de ondergebitsprothese die in de kern zijn

terug te voeren op retentie- en stabiliteitsproblematiek, en waarbij van technische optimalisatie van de prothese

geen afdoende effect op de klachten mag worden verwacht, kan een overkappingsprothese op implantaten in de
onderkaak worden overwogen.

3 Bij patiënten met een gezonde dentitie in de bovenkaak met functieklachten aan de ondergebitsprothese die in

de kern zijn terug te voeren op retentie- en stabiliteitsproblematiek, en waarbij van technische optimalisatie van de
prothese geen afdoende effect op de klachten mag worden verwacht, kan een overkappinsprothese op implantaten
in de onderkaak worden overwogen.

4 Bij edentate patiënten met functieklachten aan de ondergebitsprothese in combinatie met een extreme klasse II of III
kaakrelatie, een dun kwetsbaar slijmvlies of pijn door druk en frictie van de prothese, kan een overkappingsprothese
op implantaten in de onderkaak worden overwogen.

5 Bij edentate patiënten zonder functieklachten aan de prothese maar met een indicatie voor een nieuwe prothese

(bijvoorbeeld vanwege verminderde pasvorm of slijtage), heeft een nieuwe conventionele prothese de voorkeur
boven een overkappingsprothese op implantaten.

6 Bij volledig edentate patiënten waarbij een indicatie voor een overkappingsprothese op implantaten in de
onderkaak is gesteld, wordt de plaatsing van twee implantaten aanbevolen.

7 Bij patiënten met een edentate onderkaak met een afwijkende uitgangssituatie, zoals een extreme resorptie (< 10

mm), een (partieel) dentate bovenkaak en/of een extreme klasse II of III kaakrelatie, kan de plaatsing van meer dan
twee implantaten worden overwogen.

8 Bij patiënten met een edentate onderkaak en klachten anders dan retentieproblematiek, zoals een dun kwetsbaar
slijmvlies of pijn door druk en frictie van de prothese, kan de plaatsing van meer dan twee implantaten worden

overwogen. Dit, zo mogelijk gecombineerd met toepassing van een verkorte ondertandboog en selectief ontlasten
of reduceren van de prothesebasis.

9 Bij volledig edentate patienten bij wie de indicatie voor een overkappingsprothese op implantaten is gesteld, kan
geen duidelijke voorkeur worden uitgesproken ten aanzien van de mesostructuurkeuze (knop of staaf).

10 Bij patiënten die recentelijk edentaat zijn geraakt kan geen a priori voorkeur worden uitgesproken ten aanzien van
de mesostructuurkeuze (knop of staaf).

11 Bij patiënten met een edentate onderkaak met een afwijkende uitgangssituatie, zoals een extreme resorptie (< 10

mm), een (partieel) dentate bovenkaak en/of een klasse II kaakrelatie is van een staafmesostructuur mogelijk meer
stabiliteit te verwachten. Dat zou dan in het licht van de te verwachten patiënttevredenheid de voorkeur kunnen
hebben.

12 Bij patiënten met een edentate onderkaak en klachten anders dan retentieproblematiek, zoals een dun

kwetsbaar slijmvlies of pijn door druk en frictie van de prothese, kan de plaatsing van een staafmesostructuur
worden overwogen. Daarmee wordt dan meer ontlasting van de mucosa beoogd, en geadviseerd wordt daar dan

in het staafontwerp rekening mee te houden. Dit zo mogelijk gecombineerd met toepassing van een verkorte
ondertandboog en selectief ontlasten of reduceren van de prothesebasis.

4

Samenvatting Richtlijnen
overkappingsprothese op implantaten
in de edentate boven- en onderkaak

Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI)
Nederlandse Vereniging voor Mondziekten,
Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)

LOGO ‘NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ORALE IMPLANTOLOGIE (NVOI)’ versie 2015
••• CMYK waarden: 100/00/30/06 00/40/89/00 00/00/00/80
• Grayscale: 00/00/00/100 en percentages daarvan
©2015 JanWillemVis@ArtDirected.nl voor Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI), Avenhorn

B. OVERKAPPINGSPROTHESE OP IMPLANTATEN IN DE EDENTATE BOVENKAAK
Leden werkgroep Prof. dr. G.J. Meijer, hoogleraar implantologie, Radboud UMC Nijmegen, NVMKA, NVGPT, NVOI
					

Dr. B.A.J.A van Oirschot, vakgroep Biomaterialen, vakgroep Implantologie en Parodontologie,

						
					

Radboud UMC Nijmegen, NVOI

Dr. J.W. Hoekstra, vakgroep Biomaterialen, vakgroep Implantologie en Parodontologie,

						

Radboud UMC Nijmegen, NVOI

					

Dr. Th. Mettes, Adviesgroep Kwaliteitsstandaarden, Zorginstituut Nederland, Cochrane Oral Health Group

					

Dr. C.C.M. van Heumen, CBT Radboud UMC Nijmegen, NVGPT

					

W.M.G. Franken, tandarts-implantoloog Wijchen, NVOI

Hoofdstuk 1

Wie komen er in aanmerking voor implantaten in de edentate bovenkaak?

Botresorptie in de bovenkaak verloopt doorgaans trager dan in de onderkaak. Dit betekent dat patiënten de eerste
jaren na extracties zich met hun bovengebitsprothese vaak nog goed kunnen behelpen. Pas jaren later melden zij
zich alsnog met klachten over hun gebitsprothese in de bovenkaak; uiteindelijk is dan toch uitgebreide resorptie

van hun bovenkaak opgetreden. Klachten kunnen variëren van retentieverlies van de prothese, pijn en beperkingen
bij bijten en kauwen, alsmede moeilijk spreken. Daarnaast kunnen esthetische aspecten als 'ingevallen mond' en

psychisch-emotionele klachten rond tandeloosheid een rol gaan spelen. Patiënten met een tandeloze bovenkaak
kunnen baat hebben bij een overkappingsprothese op implantaten omdat deze voorziening verbetering van de
orale functie kan geven. Een gebitsprothese met een verbeterde retentie zou meer comfort kunnen verschaffen

en daarbij het dagelijks functioneren kunnen verbeteren. De vraag is echter wat de effectiviteit en doelmatigheid
van een implantaatgedragen overkappingsprothese is en wie in aanmerking zou moeten komen voor een

dergelijke voorziening. In hoofdstuk 1 wordt daarom dieper ingegaan op de effectiviteit en efficiëntie van een
overkappingsprothese op implantaten in de bovenkaak en in welke situaties de voorkeur uitgaat naar deze
voorziening.

Hoofdstuk 2
					

Hoeveel implantaten zijn het meest effectief

bij een overkappingsprothese in de bovenkaak?

De prothetische rehabilitatie van een patiënt met een tandeloze bovenkaak kan onder andere bestaan uit een vaste
of uitneembare constructie op implantaten. De onderhavige richtlijn beschrijft de uitneembare gebitsprothese

in de tandeloze bovenkaak, de zogenaamde implantaat gedragen overkappingsprothese. Hoewel de literatuur
niet eenduidig is omtrent de behandeling van deze patiëntencategorie, bestaat de tendens om de prothetische

voorziening af te steunen op vier of zes, over de tandboog verspreide, implantaten. De overkappingsprothese
steunt af op een door de implantaten gedragen mesostructuur, bijvoorbeeld staaf of individuele drukknoppen, en
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ontleent hieraan ook zijn retentie. De prothese-elementen en de kunstharsbasis zorgen tezamen voor esthetiek,
spraak en voor de ondersteuning van de weke delen in het gelaat. Hierbij dienen kantelassen zoveel mogelijk
te worden vermeden. Deze introduceren cantilever-armen, die op hun beurt weer zorgen voor ongewenste
spanningsconcentraties op verschillende niveaus van de constructie, zoals op het bot-implantaat grensvlak, op de
implantaat- abutment connectie en op de abutment-overkappingsprothese verbinding. Hoofdstuk 2 doet daarom

uitspraken over hoeveel implantaten nodig zijn als ondersteuning voor een overkappingsprothese in de bovenkaak.

Hoofdstuk 3

Uitdagende omstandigheden: mét versus zónder voorafgaande botopbouw

Het toepassen van implantaten in de bovenkaak ten behoeve van een overkappingsprothese brengt dan ook

specifieke problematiek met zich mee. In tegenstelling tot het interforaminale gebied in de onderkaak, biedt

de bovenkaak in veel gevallen niet voldoende bot om zonder meer implantaten te kunnen plaatsen. Dit wordt
veroorzaakt door het resorptiepatroon van de processus alveolaris van de tandeloze bovenkaak en het uitzakken
van de sinus maxillaris. Bovendien maakt de kwaliteit van het bot (veel trabeculair en minder corticaal bot) de
bovenkaak minder geschikt voor osseointegratie van implantaten. Om implantaten te kunnen plaatsen in de

sterk geresorbeerde bovenkaak dient daarom in veel gevallen eerst pre-implantologische chirurgie te worden

uitgevoerd. Het betreft hier een chirurgische procedure, waarbij met behulp van patiënt-eigen (autoloog) bot en/
of een botsubstituut het tekort aan beschikbaar botvolume wordt aangevuld. Na ingroei van het bottransplantaat

kunnen implantaten worden geplaatst ten behoeve van een overkappingsprothese. Deze methode leidt tot een

complex behandeltraject en een forse belasting voor de patiënt met de nodige morbiditeit en medische risico's.
Daarnaast zijn de financiële consequenties significant en zijn succespercentages van implantaten geplaatst in
opgebouwd bot lager in vergelijking met implantaten geplaatst in patiënt-eigen kaakbot. In Hoofdstuk 3 worden

daarom uitspraken gedaan over de indicatie voor een implantaatgedragen overkappingsprothese in de bovenkaak
wanneer, om implantaatplaatsing mogelijk te maken, voorafgaand een botopbouw procedure nodig is.

Hoofstuk 4

Uitdagende omstandigheden: betand vs onbetand

Bij patiënten met een volledige gebitsprothese is vaak eenvoudig een stabiele occlusie en articulatie te verkrijgen.
Echter, dit is zeer lastig wanneer nog tanden en kiezen in de onderkaak aanwezig zijn. Bij een niet-gebalanceerde
articulatie ontstaan eerder kantelingen van de gebitsprothese, wat vervolgens weer bruxistisch gedrag (klemmen/

knarsen) kan oproepen. De hierdoor ontstane verhoogde krachten op de bovengebitsprothese vertalen zich in een

versterkte resorptie van met name het anterieure bovenkaakbot met als mogelijk gevolg het syndroom van Kelly.
In de literatuur is nog weinig bekend of antagonistische elementen het succes van een overkappingsprothese op
implantaten positief beïnvloeden of juist een complicerende factor zijn. In de meerderheid van de studies wordt de
antagonistische dentitie namelijk niet beschreven. Deze antagonistische dentitie kan echter van invloed zijn op de

overleving van de implantaten omdat het occlusale patroon verschilt. In Hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op de
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risicofactoren die bestaan bij een aanwezige antagonerende natuurlijke dentitie tegenover een implantaatgedragen
bovengebitsprothese.

In deze richtlijn werden de volgende uitkomstmaten gehanteerd:
Tevredenheid

Tevredenheid is een containerbegrip dat o.a. wordt beïnvloed door de vooraf aanwezige
verwachtingen, de ervaringen opgedaan tijdens het behandeltraject, de ervaren mondgezondheid
en orale functie, en eventuele complicaties.

Implantaatsucces

Overleving wordt uitgedrukt als (de kans op) het in de mond aanwezig zijn van een individueel
implantaat als functie van de tijd. Succes kent een strengere omschrijving, waarbij, naast het

aanwezig zijn in de mond, ook de kwaliteit van overleving wordt beschouwd, bijvoorbeeld of het

implantaat functioneel kan worden gebruikt of hoe de conditie is van het peri-implantaire weefsel.

Op basis van de beschikbare literatuur werden de volgende aanbevelingen geformuleerd:
1

Bij patiënten met functieklachten over hun bovengebitsprothese heeft een nieuwe conventionele prothese de

2

Bij patiënten met functieklachten over hun bovengebitsprothese, die in de kern terug te voeren zijn op extreme

3

4

5

6
7
8

voorkeur boven een overkappingsprothese op implantaten.

botresorptie van hun tandeloze bovenkaak en bij wie van technische optimalisatie van de prothese geen afdoende
effect op de klachten mag worden verwacht, kan een overkappingsprothese op implantaten worden overwogen.

Bij patiënten met functieklachten over hun bovengebitsprothese, bijvoorbeeld vanwege complicerende
factoren, zoals een droge mond, dun kwetsbaar slijmvlies of pijn door druk of frictie van de prothese, kan een
overkappingsprothese op implantaten in de bovenkaak worden overwogen.

Bij patiënten bij wie functieklachten over hun bovengebitsprothese in de kern terug te voeren zijn op een gebrek

aan occlusie en articulatie, dient dit eerst op orde te worden gebracht. Zo kan in het geval van een desolate

restdentitie in de onderkaak overwogen worden om eerst een volledige prothese in de onderkaak te vervaardigen.
Voor de patiënt die nog kort tandeloos is, dient voorafgaand aan het besluit tot plaatsen van een overkappingsprothese

op implantaten ingeschat te worden of sprake is van een reële klacht, een (reële) verwachting over het eindresultaat,
en of haalbaarheid daarvan mogelijk is.

Bij volledig tandeloze patiënten, bij wie een indicatie voor een overkappingsprothese op implantaten in de

bovenkaak is gesteld kan, als alternatief voor zes implantaten, de plaatsing van vier implantaten worden overwogen.
In de geaugmenteerde bovenkaak wordt aangeraden ter ondersteuning van een overkappingsprothese te kiezen
voor zes implantaten, mits voldoende ruimte voor de prothetische constructie gewaarborgd blijft.

In geval van de aanwezigheid van een natuurlijke dentitie in de onderkaak wordt aangeraden om, voordat wordt

overgegaan tot een implantaatgedragen overkappingsprothese in de bovenkaak, eerst complicerende factoren,
zoals gebrek aan acceptatie, tekort aan intermaxillaire ruimte, en bruxisme te beoordelen.
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