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Chirurgische dilemma’s
Behandelkeuzes bij de extreem atroﬁsche
onderkaak
Chirurgische behandeling van de extreem atroﬁsche onderkaak bestaat tegenwoordig voornamelijk uit het plaatsen van enossale implantaten die steun en houvast bieden aan vaste of uitneembare prothetische constructies. In een aantal gevallen kunnen
korte implantaten zonder voorbereidende chirurgische behandelingen in het interforaminale gebied van de onderkaak worden
geplaatst. Indien het botvolume als onvoldoende wordt beoordeeld dan kan met diverse technieken en materialen de extreem
atroﬁsche onderkaak worden geaugmenteerd, waardoor het plaatsen van langere implantaten mogelijk wordt. Dilemma’s in de
chirurgische behandeling van de extreem atroﬁsche onderkaak zijn het al dan niet toepassen van enossale implantaten, beoordeling van de noodzaak om de onderkaak te augmenteren en de keuze van de te gebruiken techniek. Er zijn onvoldoende vergelijkende klinische onderzoeken verschenen om een bepaalde behandelmethode tot eerste behandelkeus te maken. Chirurgische
technieken zullen geavanceerder worden door innovaties in beeldvormende technieken en de bijbehorende planningssoftware.
De precieze plaatsing van implantaten wordt daarmee nauwkeuriger, waardoor belastende (uitgebreide) augmentatietechnieken
met bijbehorende complicatierisico’s en morbiditeit wellicht voorkomen kunnen worden.
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Inleiding
Het verlies van de laatste gebitselementen in de onderkaak
luidt een atroﬁeproces in waardoor niet alleen de processus
alveolaris inferior verdwijnt, maar uiteindelijk kan ook een
deel van het basale bot van de onderkaak atroﬁëren. Men
spreekt dan van een extreem atroﬁsche onderkaak. Hoewel een algemene deﬁnitie hiervan ontbreekt, wordt in de
literatuur door diverse auteurs een (arbitraire) kaakhoogte,
gemeten in het symphysisgebied op een lateraal cefalogram,
van 12 mm of minder gehanteerd (Cawood en Howell, 1988;
Stellingsma et al, 2004). De extreem atroﬁsche onderkaak
biedt door de hoge aanhechting van de musculus mentalis
en een in meer of mindere mate puilende mondbodem vaak
onvoldoende stabiliteit en houvast voor een onderprothese.
Hierdoor treden vaak problemen op bij eten en spreken.
Ook kan door het verlies van steun aan de weke delen de
esthetiek van het gezicht verminderen.
Voordat enossale implantaten grootschalig werden toegepast ten behoeve van het houvast van vaste en uitneembare
prothetische constructies, was de reconstructieve chirurgie
van de extreem atroﬁsche onderkaak gericht op het verbeteren van het anatomische uitgangspunt voor rehabilitatie met
een conventionele prothese (Jennings, 1989). De belangrijkste preprothetische technieken waren vestibulumplastieken
(Hillerup, 1994), waarbij het beschikbare kaakvolume beter
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benut kon worden, en augmentatietechnieken waarbij met
behulp van autoloog bot en/of botsubstituten het beschikbare prothesedragende botvolume werd vergoot (Harle,
1975; De Koomen et al, 1979). Hoewel deze technieken voor
een vergroot prothesedragend oppervlak zorgden, was het
effect van deze behandelingen vaak tijdelijk; de relatieve of
absolute winst aan prothesedragend oppervlak ging namelijk weer verloren door het voortschrijden van de atroﬁe.
Bovendien gingen deze technieken met een aanzienlijke
morbiditeit gepaard (Stoelinga et al, 1986).
Sinds uit onderzoek naar voren is gekomen dat enossale
implantaten op een betrouwbare manier kunnen worden
gebruikt om steun en houvast te verlenen aan vaste en uitneembare prothetische constructies is de reconstructieve en
preprothetische chirurgie getransformeerd. Van chirurgie
die gericht is op het verkrijgen van voldoende steun van bot
en weke delen voor een conventionele gebitsprothese, ontwikkelde zij zich naar chirurgie die erop gericht is bot en
omgevende weke delen zodanig vorm te geven dat het plaatsen van implantaten op de prothetisch optimale locaties
mogelijk wordt. In de literatuur is een aantal technieken en
materialen beschreven om het bestaande botvolume te vergroten en aldus het bot geschikt te maken voor het plaatsen
van implantaten. Het is echter niet altijd nodig een extreem
atroﬁsche onderkaak te augmenteren. In veel gevallen vormt
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het vervaardigen van een implantaatondersteunde onderprothese op korte implantaten een betrouwbaar alternatief
(Stellingsma et al, 2000).
In dit artikel worden de dilemma’s waarmee de behandelaar te maken kan krijgen nader benoemd en wordt een
aantal chirurgische technieken besproken om de problemen waar de protheticus tegenaan kan lopen te verhelpen.
Op basis van de in de literatuur beschikbare kennis om de
patiënt met een extreem atrofische onderkaak optimaal
met implantaten te behandelen, worden aanbevelingen
geformuleerd.

De chirurgische indicatie
Wanneer een patiënt met een extreem atroﬁsche onderkaak
zich met klachten over de onderprothese meldt, is het eerste dilemma voor de behandelaar het al of niet indiceren
van een chirurgische behandeling. Het betreft dan vaak een
onderprothese met onvoldoende retentie en stabiliteit, die
problemen veroorzaakt met afbijten, kauwen en spreken.
Pijnklachten kunnen onder andere worden veroorzaakt
door chronische irritatie van het mondslijmvlies door
de gebitsprothese en door druk van de gebitsprothese op
een (deels) dehiscente canalis mandibularis. Ook kunnen
klachten bestaan over een gecompromitteerde fysionomie
van het gelaat (Stellingsma et al, 2003). Tegenwoordig is bij
een dergelijk klachtenpatroon de chirurgische behandeling
gericht op het plaatsen van implantaten in de interforaminale regio als steun en houvast voor een (vaste of uitneembare) prothetische constructie. Het al dan niet uitvoeren
van een dergelijke behandeling is afhankelijk van de wensen
van de patiënt, de (gecompromitteerde) gezondheidstoestand van de patiënt en persoonsgebonden factoren, zoals
angst of onvoldoende mentale spankracht (Meijer en Cune,
2008). Ook moet worden ingeschat of aanpassing dan wel
vernieuwing van een conventionele gebitsprothese, met als
doel het terugbrengen van het klachtenpatroon naar een
voor de patiënt aanvaardbaar niveau, een reële behandeloptie is. Wordt de keus gemaakt om een chirurgisch implantair behandeltraject te starten dan is vooral het beschikbare
botvolume van de extreem atroﬁsche onderkaak bepalend
voor het verdere verloop van de behandeling.

Augmentatie van de onderkaak
Het tweede dilemma voor de behandelaar betreft het al dan
niet augmenteren van een extreem atroﬁsche onderkaak.
Omdat vrijwel geen prospectieve onderzoeken bekend
zijn over chirurgisch implantaire technieken met of zonder augmentatietechnieken, bestaan er geen breed onderbouwde richtlijnen voor de indicatie wel/niet augmenteren
van de edentate onderkaak (Stellingsma, 2004). Uiteraard
is het beschikbare botvolume in het interforaminale gebied
bepalend. Harde criteria met betrekking tot de vraag wanneer (korte) implantaten nog toegepast kunnen worden
dan wel wanneer augmentatie van de onderkaak noodzakelijk is, ontbreken echter. Ervaring en persoonlijke voorkeur
zijn vooralsnog bepalend. Aanvullend onderzoek waarin de
diverse opties met elkaar worden vergeleken in een gerandomiseerd klinische opzet, is helaas nog te beperkt beschikbaar om tot een betrouwbare uitspraak te komen. Klinische
en röntgenologische aspecten, patiëntgerelateerde factoren
en functieherstel in aanmerking genomen, blijkt dat men
bij extreem atroﬁsche onderkaken met een mediane kaakhoogte van 6-12 mm, voorkeur heeft voor niet augmenteren maar korte implantaten toe te passen (Stellingsma et al,
2004). Indien de mediane kaakhoogte minder dan 6 mm
bedraagt en korte implantaten niet meer kunnen worden
toegepast, is het vergroten van het botvolume door middel van een augmentatietechniek geïndiceerd. Dit geldt ook
voor zeer smalle, sterk atroﬁsche kaken, omdat het aanbrengen van implantaten dan kan resulteren in een fractuur van de kaak.
Augmentatie van de extreem atroﬁsche onderkaak om
het botvolume zodanig te vergroten dat plaatsing van
implantaten op de gewenste posities mogelijk is, kan met
behulp van diverse technieken en materialen worden
gedaan. De bekendste conventionele augmentatietechnieken zijn de interpositietechniek (sandwich-osteotomie), de
onlay-techniek en meer recent de distractieosteogenese.
Bij de interpositietechniek wordt in het interforaminale
gebied een osteotomie uitgevoerd waardoor een transplantaat tussen een craniaal en een caudaal kaakfragment
kan worden gepositioneerd (Stellingsma et al, 1998). Het
transplantaat wordt met osteosyntheseschroeven, osteosyn-

Afb. 1. Augmentatie van de extreem atroﬁsche onderkaak met autoloog bot.
a. Panoramische röntgenopname van het preoperatieve beeld.
b. Panoramische röntgenopname van de status 1 maand na een onlay-augmentatie van de onderkaak met een crista iliaca bottransplantaat. Het
transplantaat is met schroeven geﬁxeerd. Drie maanden na het aanbrengen van het bottransplantaat kunnen de 4 implantaten worden aangebracht.
c. Panoramische röntgenopname van 4 implantaten in de geaugmenteerde onderkaak die zijn geosseo-integreerd. Er is een staafconstructie vervaardigd.
a

b

c
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Afb. 2. Behandeling van de extreem geatroﬁeerde onderkaak door middel van distractieosteogenese.
a. Panoramische röntgenopname van het preoperatieve beeld. De hoogte van de mandibula in de
intraforaminale regio (5-6 mm) is onvoldoende voor het betrouwbaar plaatsen van implantaten.
b. Panoramische röntgenopname 2 weken na beëindiging van de distractieperiode. De botvorming
in de distractieruimte is nog onvolledig.
c. . Panoramische röntgenopname 1 jaar na vervaardiging van een nieuwe gebitsprothese. De
distractieruimte is nog steeds zichtbaar als een lucente regio.
d. Panoramische röntgenopname van 7 jaar later. De distractieruimte is inmidddels zover verbeend
dat deze zich nog nauwelijks aftekent als een radiolucentie.

theseplaten en/of perimandibulaire draden geﬁxeerd. Als
transplantaat wordt vaak een stuk autoloog bot afkomstig
vanuit de crista iliaca anterior gebruikt, maar ook andere
donorplaatsen en materialen (botsubstituten) kunnen
worden gebruikt (Tolman, 1995). De implantaten kunnen
direct tijdens de interpositieoperatie worden aangebracht
of na een inhelingsfase van 3-4 maanden. Het voordeel
van plaatsing van de implantaten in dezelfde zitting is
dat de patiënt een tweede behandeling wordt bespaard.
De implantaten kunnen dan zelfs worden gebruikt om
het transplantaat mede te fixeren. Een belangrijk nadeel
van gelijktijdige plaatsing is dat optimale plaatsing van de
implantaten vanuit prothetisch oogpunt gecompliceerd is
(Bell et al, 2002). Door de veranderde verhoudingen van de
weke delen is tijdens een augmentatieoperatie een prothetisch gunstige positie van de implantaten namelijk moeilijk
in te schatten.
Bij de onlay-techniek wordt een (bot)transplantaat op
de extreem atroﬁsche onderkaak aangebracht (afb.1a). Het
transplantaat wordt met osteosyntheseschroeven en -platen of met osteosynthesedraden op de kaak geﬁxeerd (afb.
1b). Ook bij deze techniek kan in dezelfde zitting worden
geïmplanteerd of na ombouw van het transplantaat na 3-4
maanden (afb. 1c). Hierbij gelden voor het direct of in tweede instantie implanteren dezelfde voor- en nadelen als voor
de interpositietechniek. Een bijkomend nadeel van directe
plaatsing is dat aanzienlijke resorptie van het bot rondom
de implantaten kan optreden (Verhoeven et al, 1997). Het
voordeel van de interpositietechniek in vergelijking met de
onlay-techniek is dat het een betrouwbare augmentatietechniek is indien het geosteotomeerde craniale kaakfragment gesteeld blijft aan het linguale periost. Daardoor blijft
de bloedvoorziening van het kaakfragment gewaarborgd
en treedt slechts zeer beperkte botresorptie op (Stellingsma
et al, 1998). Een belangrijk nadeel is dat het interforaminale gebied nog wel een bepaalde hoogte (minimaal 6 mm)
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moet hebben om horizontaal geosteotomeerd te kunnen
worden. Een lagere onderkaak is technisch niet meer goed
te osteotomeren terwijl, evenals bij een smalle onderkaak,
ook de kans op een perioperatieve fractuur toeneemt.
De distractieosteogenese wordt, in vergelijking tot de
conventionele augmentatietechnieken nog relatief kort toegepast binnen de reconstructieve preprothetische chirurgie
en wordt ook wel botdistractie of callusdistractie genoemd.
Distractieosteogenese is een behandeling waarbij nieuw bot
wordt gevormd in de ruimte die ontstaat door het langzaam
uit elkaar drijven van geosteotomeerde botfragmenten
(Vissink en De Baat, 2008). In de orthopedie wordt deze
methode al tientallen jaren toegepast om armen en benen
te verlengen (De Baat et al, 2008).
In een edentate onderkaak (afb. 2a) kan distractieosteogenese worden toegepast om in het voorste deel het
botvolume te vergroten (Raghoebar et al, 2000; Raghoebar en Vissink, 2008). Tussen de foramina mentalia worden osteotomiesneden aangebracht en wordt het craniale
fragment gemobiliseerd. Vervolgens wordt een distractor
aangebracht (afb. 2b) die steunt tegen het basale botdeel
en wordt geﬁxeerd op het gemobiliseerde fragment. Voor
de stabiliteit en voor de geleiding van het gemobiliseerde
botdeel wordt mediaan een geleidingspin aangebracht die
is geﬁxeerd in het basale botdeel. Het slijmvlies wordt vervolgens gehecht, waarbij de uitstekende delen van de distractor door het slijmvlies steken. Vijf dagen later wordt de
actieve distractie gestart. Per dag wordt de schroef van de
distractor 0,5-1 mm uitgedraaid, waardoor de ruimte tussen beide botdelen geleidelijk toeneemt. Deze ruimte wordt
geleidelijk opgevuld met nieuw bot (afb. 2c). Bij een te snel
uitdraaien van de botdelen kan de botgroei de vergroting
van de ruimte niet bijhouden (er wordt dan onvoldoende
botmatrix gevormd), waardoor uiteindelijk vaak geen
goede consolidatie van de botdelen optreedt. Het dagelijks
geleidelijk uitdraaien wordt voortgezet totdat de kaak een
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voldoende hoogte heeft bereikt om verantwoord implantaten te kunnen plaatsen. Vervolgens wordt een consolidatieperiode van 2 tot 3 maanden in acht genomen, waarna
de distractor kan worden verwijderd en de implantaten
kunnen worden geplaatst. De voordelen van deze behandeling zijn dat er geen donorbot nodig is en dat niet alleen
nieuw bot wordt gevormd (afb. 2d), maar ook toename
van de zachte weefsels optreedt. Een aandachtspunt is dat
voldoende bot in hoogte (minimaal 6 mm) aanwezig moet
zijn om de kans op het optreden van een fractuur bij het
aanbrengen van de osteotomiesneden en/of het plaatsen
van de distractor zo klein mogelijk te maken. Ook is er een
minimale breedte van 8 mm van de onderkaak nodig ter
plaatse van de osteotomiesneden. Bij verticaal distraheren moet de botbreedte immers voldoende zijn voor het
plaatsen van een implantaat. Ook zijn er distractors om
kleine botsegmenten verticaal en horizontaal te verbreden.
De eerste resultaten van distractieosteogenese zijn veelbelovend (McAllister en Gaffaney, 2003), maar de toepassing
binnen de implantaatchirurgie moet nog nader worden
onderzocht en worden afgezet tegen de resultaten van
andere augmentatietechnieken.

Aantal implantaten
Wanneer het botvolume, na conventionele augmentatietechnieken of distractieosteogenese, als voldoende wordt
beoordeeld dan dringt het vierde dilemma zich op: het aantal te plaatsen implantaten (Meijer et al, 2008). Dat aantal is
afhankelijk van de te vervaardigen prothetische constructie, de beschikbare ruimte in het interforaminale gebied, de
persoonlijke voorkeur van behandelaar(s) en ﬁnanciers van
de te verlenen zorg. Als een vaste constructie is geïndiceerd
dan zijn minimaal 4 implantaten nodig om een goede spreiding van krachten mogelijk te maken (Naert et al, 1992).
In de niet-geaugmenteerde, extreem atroﬁsche onderkaak
(≤ 12 mm) zijn 4 korte (6-10 mm) implantaten in combinatie met een overkappingsprothese een goede behandelmethode met uitstekende resultaten (Stellingsma et al,
2004), terwijl ook het plaatsen van 2 implantaten in combinatie met een overkappingsprothese tot goede resultaten heeft geleid bij patiënten met een mediane kaakhoogte
tussen 8 en 15 mm (Kwakman et al, 1996). Als richtlijn
(Batenburg et al, 1998) kan worden gekozen voor een overkappingsprothese op 2 implantaten in de edentate onderkaak (bothoogte ≥ 12 mm). Er zijn echter omstandigheden
die meer dan 2 implantaten vereisen. Als de kaakboog zeer
spits is (implantaten te dicht bij elkaar) kunnen 3 implantaten worden overwogen. Als de patiënt hinder ondervindt
van een zeer drukgevoelige of mechanisch snel te beschadigen mucosa zijn mogelijk 4 implantaten geïndiceerd.
Dit kan het geval zijn bij een oppervlakkig gelegen canalis
mandibulae of bij een immuungecompromitteerde patiënt.
Ook bij een kaakhoogte ≤ 12 mm, of als de patiënt betand
is in de bovenkaak zijn 4 implantaten geïndiceerd (Meijer
et al, 2008).
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In de geaugmenteerde kaak kunnen zowel 2 als 4 implantaten worden toegepast, met beide concepten worden goede
resultaten behaald (McGrath et al, 1996; Verhoeven et al,
2006). Op grond van de beschikbare literatuur is voor
het aantal te plaatsen implantaten in het interforaminale
gebied vooralsnog geen eensluidende conclusie te trekken.

Transmandibulair implantaat
Het transmandibulaire implantaat mag niet onvermeld
blijven. Dit implantaat werd specifiek voor de extreem
atroﬁsche onderkaak ontwikkeld (Bosker et al, 1991). In
tegenstelling tot andere implantaatsystemen, die vrijwel
allemaal van titanium zijn vervaardigd, is het transmandibulair implantaat van een goudlegering vervaardigd.
Het transmandibulair implantaat wordt via een extraorale
benadering aangebracht. Tijdens deze extraorale benadering is het mogelijk om tevens de weke delen van het
ondergezicht te reconstrueren, in het bijzonder zou op deze
wijze eveneens de zogenaamde ‘sagging chin’ kunnen worden gecorrigeerd (Bosker en Wardle, 1999). Het transmandibulair implantaat is in diverse onderzoeken geëvalueerd;
de overlevingspercentages van het implantaatsysteem varieren sterk (tussen de 56 en 100%). Deze verschillen worden
toegeschreven aan het gebruik van verschillende deﬁnities
voor complicaties en mislukkingen (Bosker et al, 1991;
Paton et al, 2002; Stellingsma et al, 2004). Tegenwoordig
wordt het transmandibulair implantaat weinig gebruikt.
De belangrijkste reden daarvoor is dat bij complicaties
een ingrijpende chirurgische transmandibulaire herbehandeling is geïndiceerd. Bovendien is de kwalitatieve en
kwantitatieve mate van osseo-integratie van de gebruikte
goudlegering in vergelijking met titanium minder (Stellingsma, 2004; Nomura et al, 2006).

All-on-four-concept
In 2003 werd in de literatuur een nieuwe techniek beschreven waarmee het mogelijk is op dezelfde dag zowel te
implanteren als een vaste brug op deze implantaten te vervaardigen: het ‘all-on-four’-concept. Er worden in dit concept 4 implantaten in het interforaminale gebied geplaatst,
waarbij de 2 distale implantaten in een sterk naar distaal
gekipte stand worden geplaatst. Op die manier ontstaat een
maximale spreiding van de implantaatkoppen ten behoeve
van de vervaardiging van een vaste brugconstructie (Malo
et al, 2007). Hoewel in dit onderzoek geen strikte inclusiecriteria omtrent atroﬁegraad en resterende kaakhoogte
werden vermeld, is het duidelijk dat een dergelijk concept
alleen kan slagen als er voldoende kaakhoogte resteert om
implantaten van ten minste 12 mm te kunnen gebruiken.
In de extreem atroﬁsche onderkaak, waarin per deﬁnitie
sprake is van een zeer beperkte kaakhoogte, zal de kaak
eerst geaugmenteerd moeten worden alvorens dit concept
kan worden toegepast. Over een behandeling met het allon-four-concept en een augmentatieprocedure bestaan nog
geen evaluatieonderzoeken. Onbekend is wat op de lange
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termijn de invloed is van de niet-axiale belasting van de
(distale) implantaten op het peri-implantaire botniveau.
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