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Herstel van orale functies na chirurgische
behandeling van een mondholtecarcinoom
Chirurgische behandeling van een mondholtecarcinoom leidt tot verandering van de orale anatomische structuren. Hierdoor ontstaan
beperkingen in het spreken, kauwen en slikken. Een extra functiebeperking treedt op als de patiënt ook postoperatieve radiotherapie
moet ondergaan. Implantaatgedragen prothetische constructies kunnen deze beperkte orale functies verbeteren. Tot nu wordt aangeraden
in deze gevallen een overkappingsprothese op 4 implantaten te vervaardigen. Een vaste prothetische constructie op slechts 2 implantaten
zou een geschikt alternatief kunnen zijn.

Mel PAL, Meijer GJ, Koole R, Cune MS. Herstel van orale functies na chirurgische behandeling van een mondholtecarcinoom
Ned Tijdschr Tandheelkd 2007; 114: 349-352

Gegeven
Een 68-jarige vrouw presenteerde zich met een groot plaveiselcelcarcinoom van de mondbodem met 1 halskliermetastase. De tumor werd verwijderd door middel van lokale
excisie en een marginale mandibularesectie (Dumans en
De Baat, 2004). Aanvullend werd bilateraal een halsklierdissectie verricht (Van Wilgen, 2004). Na 6 weken kreeg de
patiënte gefractioneerde radiotherapie met een cumulatieve
dosis tot 50 Gray (Wijers, 2002). Twee jaar na de behandeling was ze goed hersteld en wenste ze een prothetische
rehabilitatie.

Onderzoek en behandeling
Bij intraoraal onderzoek werd duidelijk dat het dragen van
een conventionele onderprothese onmogelijk was. Het slijmvlies was droog, er was nauwelijks speekselvorming en het
slijmvlies was niet volledig gehecht aan het kaakbot. Tevens
was de nauwelijks mobiele tong vastgehecht aan het slijmvlies van de onderlip. Besloten werd om volgens de gangbare
richtlijnen in dit soort situaties een overkappingsprothese
op 4 implantaten te vervaardigen (Weischer et al, 1996).
Als voorbereiding op de chirurgische behandeling onderging de patiënte eerst 20 behandelingen met hyperbare zuurstof (Dumans en De Baat, 2004). Daarna volgde een chirurgische augmentatie van de onderkaak met blokken corticaal
bot uit de crista iliaca. Zes maanden later werden 4 implantaten geplaatst tussen beide foramina mentalia. Na weer 6
maanden werden genezingsopbouwen geplaatst en vervolgens werd op de implantaten een overkappingsprothese met
als mesostructuur een staaf-hulsconstructie vervaardigd
(afb. 1). In de bovenkaak werd gekozen voor een overkappingsprothese met precisieverankering (Rothermann®) op 4
wortels van natuurlijke gebitselementen (afb. 1).
Kort na het plaatsen van de suprastructuur in de onder-
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kaak klaagde de patiënte over pijn rondom het meest distale implantaat aan de rechterzijde. Om de conditie van
het slijmvlies rond het implantaat te verbeteren werd een
lokale vestibulumplastiek verricht. Desondanks bleef de
pijn, waarna de patiënte dwingend verzocht het betrokken
implantaat te verwijderen. Aan dit verzoek werd voldaan en
op de resterende 3 implantaten werden vervolgens drukknoppen geplaatst als mesostructuur voor een nieuw te
vervaardigen overkappingsprothese.
Twee jaar later meldde patiënte zich met een acuut probleem. Tijdens het uitnemen van de overkappingsprothese
was spontaan het mesiale implantaat aan de linkerzijde
meegekomen (afb. 2). Getracht werd op de 2 resterende,
van drukknoppen voorziene implantaten een nieuwe overkappingsprothese te vervaardigen. Hiervan bleek de retentie
onvoldoende. Mede door de strakke mond- en kauwmusculatuur werd de overkappingsprothese continu van zijn
plaats gedrukt.

Alternatieve oplossing
Om patiënte toch functiebehoud te kunnen bieden, werd na
ampele overwegingen besloten op de 2 resterende implantaten een vaste prothetische constructie te vervaardigen (afb.
3). Dit werd haalbaar geacht omdat juist bij patiënten die in
het hoofd-halsgebied radiotherapie hebben ondergaan, de
kauwkrachten aanmerkelijk zijn gereduceerd. In het eerste
prototype werd gebruikgemaakt van de bestaande overkappingsprothese. Hierin werd de staaf omvat met kunsthars
en de distale delen van de gebitsprothese werden ingekort
tot de eerste premolaar (afb. 3).
Inmiddels functioneert de constructie al 3 jaar naar volle
tevredenheid, zonder dat zich verdere complicaties hebben
voorgedaan. De patiënte komt elke 3 maanden voor controle van de prothetische constructie.
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Afb. 1. Op de wortels van de 4 premolaren in de bovenkaak zijn
Rothermann® precisieverankeringen bevestigd en in de onderkaak is
een staafconstructie vervaardigd op 4 implantaten (a). Rothermann®
ankers in de bovenprothese (b). Drie hulzen van de staafhulsconstructie
in de onderprothese (c).

c

Beschouwing
Na een chirurgische behandeling van een maligniteit in de
mondholte ontstaan vaak functionele klachten. Orale functies, zoals spreken, kauwen en slikken zijn gecompromitteerd en kunnen door prothetische constructies, mede door
de veranderde anatomie, slechts beperkt worden hersteld.
Vooral een gebitsprothese in de onderkaak geeft problemen
(Weischer en Mohr, 2001). Zo kan de tongfunctie beperkt
zijn door verandering in volume of door verandering van
de motorische en sensorische innervatie (Urken et al, 1991;
Zlotolow et al, 1992). De verminderde mobiliteit van de
tong, de wangen en de lippen geeft problemen bij het voedseltransport en bij het spreken, maar ook bij het op zijn
plaats houden van de onderprothese (Kwakman et al, 1997;
Roumanas et al, 1997; Visch et al, 2002; Vissink et al, 2003).
Postoperatieve radiotherapie, vaak onderdeel van de
behandeling van een maligniteit in de mondholte, versterkt
de problemen van het functioneren van een gebitsprothese. De verminderde speekselsecretie na de radiotherapie
bemoeilijkt het kauwen, slikken en spreken (Wijers, 2002;
Vissink et al, 2003). Bovendien is het atrofische slijmvlies
Afb. 2. Het samen met de overkappingsprothese uitgenomen implan
taat (a). De voormalige positie van het uitgenomen implantaat (b).
a

zeer gevoelig voor beschadiging omdat een beschermende
speekselfilm ontbreekt. Daarom is belasting van het slijmvlies door een instabiele gebitsprothese pijnlijk (Wei et al,
1997; Marx en Morales, 1998; Chiapasco, 1999). Een bijkomend probleem van radiotherapie vormt de vaak blijvende
contractie van de kauwspieren (Goldstein et al, 1999). De
verticale dimensie en de mondopening worden kleiner.
Alleen al het indoen en uitnemen van een gebitsprothese
wordt hierdoor bemoeilijkt. De patiënten ervaren een
gebitsprothese als erg volumineus.
Ondanks de kans op complicaties, zoals per implantaat een kans van 35% dat het verloren gaat en de kans op
osteoradionecrose, biedt het plaatsen van implantaten in
de onderkaak vaak een mogelijkheid voor reconstructie na
de chirurgische behandeling van een mondholtecarcinoom
(Buchbinder et al, 1989; Granström et al, 1992; Zlotolow et
al, 1992; Roumanas et al, 1997; Wagner at al, 1998; Schoen et
b
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Mel e.a: Herstel van orale functies

a

b

Afb. 3. De voormalige overkappingsprothese is omgebouwd tot een vaste prothetische constructie (a). De suprastructuur op 2 implantaten (b).

al, 2004; Schepers et al, 2006). Ter ondervanging van de aan
radiotherapie gerelateerde complicaties is het ook mogelijk
en te overwegen de implantaten direct aansluitend op de
chirurgische behandeling te plaatsen. De resultaten hiervan
zijn goed en de geadviseerde preventieve behandeling met
hyperbare zuurstof kan achterwege blijven (Schepers et al,
2006). Om de druk op de slijmvliezen te reduceren, worden
over het algemeen 4 implantaten geplaatst met een overkappingsprothese als suprastructuur (Weischer et al, 1996;
Roumanas et al, 1997).
In de literatuur zijn aanwijzingen te vinden dat (postopeAfb. 4. Een versteviging van chroomkobalt dient als basis voor
de prothese-elementen (a). Afronding van de vaste prothetische
constructie aan de zijde die in contact komt met het mondslijmvlies (b).
a

ratieve) radiotherapie de spierkracht van de tong vermindert
en dit wordt toegeschreven aan fibrosering (Lazarus, 2006).
Resultaten van vergelijkbaar onderzoek naar de invloed van
radiotherapie op de kauwspieren is niet beschikbaar, maar
ook hier lijkt enige fibrosering wel aannemelijk. Als dit juist
is, heeft dit zijn weerslag op de kauwkracht, die na postoperatieve radiotherapie verminderd lijkt. Deze waarneming
geeft voeding aan de hypothese dat een vaste prothetische
constructie op slechts 2 implantaten mogelijk moet zijn. Een
dergelijk behandelconcept biedt als wezenlijk voordeel dat
de prothetische constructie minder volumineus kan worden
uitgevoerd dan een overkappingsprothese op 4 implantaten
waardoor de acceptatie en het comfort sterk toenemen.
In de beschreven casus werd in eerste instantie de bestaande overkappingsprothese omgebouwd tot een vaste
prothetische constructie. Bij de volgende patiënten werd
eerst een chroomkobalt basisstructuur gegoten waarop
vervolgens prothese-elementen werden opgesteld (afb. 4).
Inmiddels zijn 10 patiënten met een bevredigend resultaat
op deze wijze behandeld. Geponeerd wordt dat een vaste
prothetische constructie op 2 implantaten in de edentate
onderkaak van patiënten die vanwege een maligniteit in de
mondholte een chirurgische behandeling en radiotherapie
hebben ondergaan, een mogelijk alternatief vormt voor een
overkappingsprothese op 4 implantaten. Uiteraard is nader
onderzoek noodzakelijk om de diverse behandelstrategieën
bij deze patiëntengroep op hun doelmatigheid te toetsen.
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