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Prothetische vervanging van afwezige
gebitselementen. Indicaties voor vaste en
uitneembare prothetische constructies
Prothetische vervanging van afwezige gebitselementen heeft ten
doel de gezondheid te bevorderen. Dit kan door het welbevinden en de levenskwaliteit te verbeteren en door het biologische
evenwicht in termen van occlusale en mandibulaire stabiliteit in
het occlusiesysteem en het orofaciale systeem te herstellen. In
occlusiesystemen met een complete anterieure en een ‘voldoende’
premolaar- en molaarregio is prothetische vervanging van afwezige
gebitselementen zelden geïndiceerd. Als bij afwezigheid van een
beperkt aantal gebitselementen de anterieure regio niet compleet
is en/of de premolaarregio niet ‘voldoende’ is, kunnen vaste
prothetische constructies geïndiceerd zijn. Als de anterieure regio
niet compleet is en de premolaar- en molaarregio’s niet ‘voldoende’ zijn, zijn doorgaans uitneembare prothetische constructies
geïndiceerd. Dit zijn slechts richtlijnen bij gebrek aan voldoende
wetenschappelijk bewijs. Daarom laat de vraag of prothetische vervanging van afwezige gebitselementen zinvol is, en zo ja hoe, zich
uiteindelijk alleen beantwoorden na een wederzijds respectvolle
dialoog tussen patiënt en tandarts.
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Inleiding
Een medische interventie, zoals het prothetisch vervangen
van afwezige gebitselementen, beoogt bij te dragen aan de
gezondheid. Gezondheid is gedeﬁnieerd als een toestand
van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden, en
niet louter de afwezigheid van ziekte en gebrek (World
Health Organization, 1984). Door het woord ‘volledig’ in
deze deﬁnitie moeten veel mensen als niet gezond worden
beschouwd en dreigt een massale medicalisering (Huber et
al, 2011). Ook verwijst deze deﬁnitie door het criterium
‘volledig welbevinden’ naar een statische toestand. Om
deze reden is ervoor gepleit deze deﬁnitie te vervangen
door een deﬁnitie die vooral verwijst naar activiteit: gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen
regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en
sociale uitdagingen van het leven. Deze deﬁnitie benadrukt
de mogelijkheid zelf te handelen en zich te kunnen aanpassen en reﬂecteert de autonomie van het individu
(Schnabel, 2013). Hiermee wordt (algemene) gezondheid
beschouwd als een dynamisch concept dat op 3 indicatieniveaus wordt bepaald: 1. het klinische (patho)fysiologische beeld van het lichaam, 2. het individueel functioneren,
zowel lichamelijk als psychisch, en 3. het sociaal en maatschappelijk participeren. Aldus kan mondgezondheid, ook
beïnvloed door reductie van het occlusiesysteem na het
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verlies van gebitselementen, in verband worden gebracht
met het (patho)fysiologische beeld, de orale functie en de
mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit (Gerritsen
en Creugers, 2011; Kieffer et al, 2011; Verrips en Schuller,
2011; Gezondheidsraad, 2012).
In Europa nemen het verloren gaan van gebitselementen en de uiteindelijke tandeloosheid af, maar de verschillen tussen landen en zelfs tussen regio’s in landen zijn
aanzienlijk (Müller et al, 2007). De World Health Organization heeft als doel voor de mondiale mondgezondheid
gesteld het behoud van ten minste 20 gebitselementen gedurende het gehele leven zonder dat een partiële gebitsprothese nodig is (World Health Organization, 1992). Dit
doel wordt tot nu toe in geen enkel Europees land gehaald
(Gotfredsen en Walls, 2007; Müller et al, 2007). Wel is de
trend waargenomen dat de prevalentie van vervanging van
afwezige gebitselementen door middel van vaste prothetische constructies (‘ﬁxed dental prostheses’) toeneemt. Tegelijkertijd werd waargenomen dat ook het aantal partiële
gebitsprothesen (‘removable dental prostheses’) toeneemt
door het toenemende aantal ouderen met een gereduceerd
occlusiesysteem. Naarmate meer gebitselementen afwezig
zijn, neemt de waarschijnlijkheid van herstel met een partiële gebitsprothese ten opzichte van herstel met een vaste
prothetische constructie toe (Zitzmann et al, 2007). In Nederland hadden in 2007 dentate mensen van 55 tot 75 jaar
gemiddeld 19 gebitselementen. De helft van hen had in de
maxilla een (partiële) gebitsprothese of een brug en in de
mandibula was dit een kwart (Gezondheidsraad, 2012).
Ook Nederland kent dus veel kandidaten voor prothetisch
herstel na verlies van gebitselementen.
In dit artikel wordt ingegaan op de vervanging van afwezige gebitselementen vanuit de vraag of en hoe dit bijdraagt aan de gezondheid in termen van (patho)fysiologie
en orale functies. Beperkende factoren hierbij, zoals een
beperkte zorgvraag van mensen die willen of noodgedwongen moeten afzien van een uitgebreide behandeling, komen hierbij ook aan de orde. Ten slotte worden aan de
hand van een aantal factoren de verschillende kenmerken
van (een behandeling met) vaste en uitneembare prothetische constructies belicht.

Fysiologie en functie van het occlusiesysteem en
het orofaciale systeem
Het occlusiesysteem is onderdeel van het orofaciale systeem (De Baat et al, 2013a). Beide kunnen worden beschouwd als biologische systemen. Een biologisch systeem
is een orgaanstelsel: een groep van onderling verbonden en
van elkaar afhankelijke organen die gezamenlijk een speciﬁeke functie uitoefenen binnen een functiesysteem, waar-
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Vervanging van afwezige gebitselementen en (mond)gezondheid

Invloed op individueel welbevinden

Invloed op occlusiesysteem en orofaciale systeem

(mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit)

(biologisch evenwicht)

Sociaal-tandheelkundige benadering van

- occlusiesysteem:

behandelbehoefte:

occlusale stabiliteit

- objectief: onderzoek door zorgverlener
(‘normative need’)

- orofaciale systeem:
mandibulaire stabiliteit

- subjectief: door patiënt ervaren
problemen (‘impact-related need’)
Afwegingen bij behandeling
- zorgvraag: (gedragsmatige) bereidheid

Wel of niet gebitselementen vervangen:
voordelen (proﬁjtelijkheid) en nadelen (risico’s wel of geen behandeling,

van patiënt tot behandeling
(‘propensity-related need’) (Tsakos, 2008)

onzekerheden), patiëntbelasting (complexiteit), prognose:
- patiëntgericht (te bereiken doelen)
- probleemgeoriënteerd (te bereiken doelen)

Besluitvorming

- op wetenschappelijk of best bewijs gebaseerd:

Geen enkele behandeling is vanzelfsprekend (De Vrie,
2006).

- effectief
- efficiënt

Tot wel of niet behandelen kan alleen worden besloten in
een dialoog tussen zorgverlener en patiënt met wederzijds respect voor elkaar (Narby et al, 2005).

- tijdig
- veilig
(Mettes et al, 2011)

Afb. 1. Vervanging van afwezige gebitselementen en de invloed daarvan op de (mond)gezondheid: behandelbehoefte, afwegingen en besluitvorming.

van gespecialiseerde weefsels op een complexe manier
samenwerken om homeostase te bewerkstelligen. De term
orgaanstelsel is een anatomische aanduiding en de term
functiesysteem is de bijbehorende fysiologische aanduiding (Grégoire et al, 2007).
Kenmerkend voor een gezond biologisch systeem op
fysiologisch niveau is de afwezigheid van pathologie of pathologische processen en op het niveau van de functionaliteit de aanwezigheid van toereikende functies zonder het
ondervinden van pijn of ongemak. Deze kenmerken sluiten
aan bij de 2 indicaties die (prothetische) interventies rechtvaardigen. De eerste reden is het tegemoetkomen aan de
behandelvraag of -wens van een patiënt als deze ontoereikende functies ervaart en de behandeling voldoet aan de
professionele standaard (Witter et al, 2011; Brands et al,
2013a). De tweede reden is preventie of behandeling van
pathologie of pathologische processen (De Baat et al,
2013a). Beide redenen spelen een rol bij de indicatie voor
vaste of uitneembare prothetische constructies.

Gezondheid en homeostase in een biologisch
systeem
Gezondheid van een biologisch systeem veronderstelt homeostase. Homeostase is een biologisch evenwicht, een
toestand waarbij zelfregulerende mechanismen het interne milieu constant houden ondanks wisselende externe
omstandigheden, ten dienste van het normaal functioneren van het biologische systeem of van het gehele orga-
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nisme. Zolang regelmechanismen functioneren, zorgen ze
voor een dynamische homeostase (Widmaier et al, 2011).
In het orofaciale systeem zijn veel complexe regel- en controlemechanismen aanwezig, bijvoorbeeld voor het kauwen slikproces (Trulsson et al, 2012). Hattori et al (2003)
concludeerden dat bij reductie van het occlusiesysteem de
maximale krachten op de gebitselementen en op de temporomandibulaire gewrichten werden beperkt door neuromusculaire regelmechanismen. Voor bruxisme bestaan
aanwijzingen dat dit vooral wordt veroorzaakt door een
verstoring in een neurofysiologisch regelmechanisme in
het centrale zenuwstelsel, het dopaminerge systeem (Van
der Zaag et al, 2013). Het ervaren van pijn kan eveneens
worden gezien als een regelmechanisme om de homeostase binnen biologische systemen te handhaven (Murray
en Peck, 2007; Quintner et al, 2008). Reductie van het occlusiesysteem na verlies van gebitselementen tast de homeostase aan en als reactie komt intern een mechanisme
op gang om de homeostase te herstellen. Dan kan een
nieuwe homeostase, een nieuw biologisch evenwicht, ontstaan maar op een lager niveau van functioneren, kortweg
een lager functieniveau genoemd (Sessle, 2005; De Baat et
al, 2013a).

Doelstelling bij vervanging van afwezige gebitselementen
Vervanging van gebitselementen is geen doel op zich, maar
staat ten dienste van de gezondheid van het occlusiesys-
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Intermezzo 1. Occlusale en mandibulaire
stabiliteit
Occlusale stabiliteit = het ontbreken van de neiging van
gebitselementen tot migreren, anders dan langzame en
compensatoire migraties ten gevolge van normale slijtage
(Mohl et al, 1988). Deze gebitsfunctie wordt ook wel als steun
aan het occlusiesysteem aangeduid.
Mandibulaire stabiliteit = de stabiliteit van de mandibula
ten opzichte van de schedel in maximale occlusie (soms ook
in de centrale occlusie en het traject tussen de centrale en
maximale occlusie), leidend tot een stabiele positie van de
beide capita mandibulae in de fossae articulares. Deze gebitsfunctie wordt ook wel als steun aan de temporomandibulaire
gewrichten aangeduid.
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heid van een eerste molaar in de maxilla als dit storend
zichtbaar is. Als deze persoon echter de balans opmaakt,
kan het probleem worden gerelativeerd wanneer dit alleen
zichtbaar is bij lachen. Als ook wordt opgezien tegen de
behandeling, bijvoorbeeld vanwege de kosten van een
brug, leidt de afweging uiteindelijk niet tot een feitelijke
behandelvraag en een bereidheid de behandeling te ondergaan (‘propensity’). In de tweede plaats kan niet tot behandeling worden overgegaan als de bereidheid niet door
feitelijk gedrag de behandeling rechtvaardigt (‘behavourial
propensity’), bijvoorbeeld als iemand wel een brug wil,
maar de behandeling door fysieke of psychische problematiek niet kan ondergaan of niet in staat is tot effectieve
mondzorg.
Biologisch evenwicht herstellen

teem en het orofaciale systeem. Een belangrijke te beantwoorden vraag bij die doelstelling is wat de invloed zal zijn
op het welbevinden en de levenskwaliteit van het individu
en op het biologische evenwicht in het occlusiesysteem en
het orofaciale systeem (afb. 1).

Het welbevinden en de levenskwaliteit nemen af naarmate
meer gebitselementen ontbreken (Gerritsen en Creugers,
2011). In het algemeen leidt prothetisch herstel tot een betere levenskwaliteit, maar dit ligt niet zonder meer voor de
hand. Dat hangt namelijk sterk af van door wie de behoefte
aan een prothetische behandeling is vastgesteld. De zogenoemde normatieve behandelbehoefte (‘normative need’)
waarmee louter objectief door een zorgverlener wordt vastgesteld welke gebitselementen ontbreken, werd in een onderzoek in Zuid-Korea teruggebracht tot ongeveer 40%
door een sociaal-tandheelkundige benadering (‘socio-dental approach’) die erop neerkomt dat een prothetische behandeling alleen nodig is als mensen zelf negatieve
consequenties merken. De echte behandelbehoefte daalde
zelfs tot ongeveer 35% wanneer als criterium werd gehanteerd dat mensen daadwerkelijk bereid waren een behandeling te ondergaan (‘propensity-related need’) (Ryu et al,
2008). In Duitsland werd in een voor de bevolking representatief geachte steekproef door deskundigen bij 81%
een prothetische behandeling nodig geacht, eveneens aangeduid als normatieve behandelbehoefte, terwijl slechts
13% van de steekproef zelf aangaf behoefte aan een prothetische behandeling te hebben (Walter et al, 2001). In
vervolg op de bereidheid tot behandeling (‘propensity’), is
gesteld dat die bereidheid ook moet blijken uit feitelijk gedrag (‘behavioural propensity’) (afb. 1) (Mojon en MacEntee, 1994; Tsakos, 2008).
Het ervaren van een tekortschietende gebitsfunctie
leidt wellicht tot een subjectieve behandelbehoefte, maar
daarom nog niet altijd tot een expliciete behandelvraag
waarin de feitelijke bereidheid tot het ondergaan van een
behandeling ligt opgesloten. Ten eerste omdat patiënten
zelf ook afwegingen maken. Zo kan iemand een negatieve
invloed ervaren van een verstoorde esthetiek door afwezig-

Een tweede doel van vervanging van afwezige gebitselementen is een bijdrage leveren aan de mondgezondheid
door het duurzaam veiligstellen of herstellen van het biologisch evenwicht (‘physiologic integrity’), in het bijzonder
het handhaven of herstellen van de occlusale stabiliteit in
het occlusiesysteem en de mandibulaire stabiliteit in het
orofaciale systeem (intermezzo 1) (afb. 1). De occlusale
stabiliteit kan tekortschieten door migraties van gebitselementen bij onderbrekingen en in mindere mate bij
verkortingen van de tandbogen. Deze migraties zijn te
beschouwen als functionele compensatiemechanismen,
terwijl bij pathologische migraties vooral verlies van parodontale aanhechting een belangrijke rol speelt (Brunsvold,
2005; Witter et al, 2011; De Baat et al, 2013a). Weliswaar
kan niet zomaar worden gesteld dat aantasting van de occlusale of de mandibulaire stabiliteit tot pathologie leidt,
maar het is een logische en praktische benadering dat bij
behandeling met kronen en bruggen handhaving of duurzaam herstel van stabiliteit wordt nagestreefd (Carlsson,
2010).
Kronen kunnen de occlusale stabiliteit bevorderen
door een optimale occlusale vormgeving en correcte locaties van de occlusale contacten. Bruggen kunnen de positie van gebitselementen in de tandbogen stabiliseren en
eventueel corrigeren en antagonistische dentoalveolaire
eruptie van andere gebitselementen voorkomen. Ook kunnen met kronen en bruggen de sagittale en transversale
curven van de tandbogen en de articulatiepatronen worden
geoptimaliseerd. Voor mandibulaire stabiliteit is bilateraal
een stabiele occlusale stop voor de sluitbeweging van de
mandibula nodig door middel van gelijktijdige en gelijkmatige occlusale contacten. Ook hier kunnen kronen een
rol spelen door blijvend herstel van de occlusale vormgeving en bruggen door het creëren van een groter aantal
occlusale contacten (Witter et al, 2013a). Anderzijds leidt
het nalaten van prothetische vervanging van afwezige gebitselementen lang niet altijd tot schadelijke gevolgen. Om
de gevolgen van niet behandelen helder te krijgen, is grondiger onderzoek nodig (Shugars et al, 2000; Faggion et al,
2011).
Kronen en bruggen dragen niet bij aan het biologisch
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Intermezzo 2. Van kwaad tot erger
Als een tandarts onvoldoende de oorzaak van ziekten en het iatrogene karakter van een behandeling waarbij weefsel van gebitselementen wordt verwijderd, onderkent bij het vervaardigen van kronen of bruggen, kan een keten van gebeurtenissen leiden tot
het mislukken van de behandeling (Elderton, 2003).

…wanneer cariës niet wordt behandeld als een ziekte… en omdat gemaakte restauraties een risico van mislukken hebben …
worden de restauraties helaas steeds groter … waardoor het risico van fractuur dreigt.

…een kroon wordt geplaatst want tandarts en patiënt denken dat door deze procedure de mondgezondheid wordt
bevorderd … maar helaas, parodontale aandoeningen als gevolg van onvoldoende effectieve mondzorg van patiënt en
mondzorgverlener doen het gebitselement sneuvelen.

…een brug wordt geplaatst want de tandarts denkt met deze interventie de mondgezondheid te bevorderen; … maar
helaas, minimale mondzorg doet een pijlerelement sneuvelen…; een langere brug wordt geplaatst.

…helaas, deze prothetische constructie schiet tekort in het krachtenspel binnen het occlusiesysteem en het orofaciale
systeem, waardoor . . . . . helaas . . . .

evenwicht met betrekking tot cariësactiviteit, want ze zijn
geen doelmatige constructies ter preventie van cariës of ter
behandeling van carieuze laesies (intermezzo 2). Ze dragen ook niet bij aan het biologisch evenwicht binnen de
temporomandibulaire gewrichten en daarom zijn ze geen
remedie voor initiële behandeling of preventie van temporomandibulaire disfunctie (De Boever et al, 2000). Kronen
en bruggen hebben potentieel een negatieve invloed op het
biologisch evenwicht van het parodontium van de pijlerelementen vanwege de subgingivale randen en (cervicale)
overcontour (Kosyfaki et al, 2010). Kronen en bruggen be-

invloeden eveneens in negatieve zin het biologische evenwicht in en rondom de pulpa van hun pijlerelementen. Een
schatting is dat 4 tot 8% van de pijlerelementen binnen 10
jaar zijn vitaliteit verliest tegenover ongeveer 1% van de
niet-pijlerelementen (Whitworth et al, 2002; Sailer et al,
2007).
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Functieniveau van een verkorte tandboog
Bij de overweging om in verband met het welbevinden, de
levenskwaliteit en het herstel van het biologisch evenwicht
wel of niet tot vervanging van afwezige gebitselemen-
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c

Afb. 2. Een extreem verkorte tandboog heeft bij deze oudere geleid tot minimale functies van het occlusiesysteem die wel als voldoende worden ervaren. Frontaal aanzicht
rechts (a); frontaal aanzicht links (b); panoramische röntgenopname (c).

ten over te gaan, moet altijd het concept van de verkorte
tandboog worden overwogen (Kanno en Carlsson, 2006).
Bekend is immers dat middelmatig verkorte tandbogen,
bestaande uit de anterieure gebitselementen en 3 of 4 occusale paren premolaren, in het algemeen voldoende occlusale en mandibulaire stabiliteit bieden (Gotfredsen en
Walls, 2007). Ook de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit en daarmee samenhangend de belangrijkste functies esthetiek en subjectieve kauwfunctie worden
doorgaans als voldoende ervaren. De achtergrond hiervan
is dat de functies van molaren tot op zekere hoogte kunnen worden waargenomen door de andere gebitselementen en dat individuele adaptatie en gewenning plaatsvindt
als molaren zijn verloren gegaan. Een voorbeeld hiervan
is dat mensen met verkorte tandbogen gemiddeld langer
kauwen, meer kauwslagen maken in een iets hogere frequentie en iets grotere voedselpartikels doorslikken in
vergelijking met personen met een compleet natuurlijk occlusiesysteem (Witter et al, 2013b). Vermoedelijk wordt
bij asymmetrisch verkorte tandbogen voornamelijk aan
de langste tandboogzijde gekauwd. Het objectieve kauwvermogen neemt echter evenredig af met de afname van
het kauwoppervlak van de (pre)molaarstreek (Van der Bilt,
2011). Wanneer compensatiemechanismen tekortschieten, kan afwezigheid van gebitselementen de gezondheid
schaden omdat harde of vezelrijke voedselsoorten worden
vermeden. Maar de exacte relatie tussen het aantal aanwezige gebitselementen, eventueel aangevuld met prothetische constructies, en de spijsvertering is ongewis omdat
de invloed van het kauwproces op de voedselverwerking
onduidelijk is. Ook onderzochte relaties tussen kauwfunctie en deﬁciënte voedselopname zijn zwak en missen een
directe causaliteit (N’Gom en Woda, 2002).
Gotfredsen en Walls (2007) concludeerden in hun systematisch literatuuronderzoek dat het functieniveau als
voldoende wordt ervaren als minimaal 20 gebitselementen
met 9 of 10 antagonistische paren inclusief de anterieure
gebitselementen aanwezig zijn. Dat betekent dat naast een
complete anterieure regio minimaal 3 posterieure paren
gebitselementen aanwezig moeten zijn. Zij concludeerden
dat verreweg de meeste mensen met een ‘premolaardentitie’ met een complete anterieure regio en 3 of 4 paren premolaren tevreden zijn over hun dentitie, terwijl de
aanwezigheid van molaren voor de tevredenheid een ondergeschikte rol lijkt te spelen. Een kanttekening hierbij is
dat zij hun conclusie voornamelijk trokken op basis van

onderzoek bij mensen van middelbare leeftijd en ouderen.
Hun conclusie betekent dus niet dat functionele paren molaren niet van belang zijn, maar wel dat dit belang kan worden genuanceerd. Käyser (1990) schreef hierover: “De
anterieure gebitselementen en de premolaren zijn strategisch;
ze moeten de best mogelijke zorg krijgen omdat ze gedurende
het gehele leven moeten bijdragen aan optimale (als goed ervaren) dan wel suboptimale (niet als goed, maar wel als voldoende
ervaren) of ten minste minimale (nog juist als voldoende ervaren) gebitsfuncties” (afb. 2). “De molaren zijn indirect van belang omdat ze voor de lange termijn bijdragen aan de stabiliteit
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Voorlopig niet behandelen
Een 58-jarige vrouw heeft sinds vele jaren een gereduceerd occlusiesysteem door onderbrekingen in de tandbogen (afb). Na aanvankelijke
migraties van gebitselementen 17 en 38 is de occlusie als stabiel
te beschouwen door de interdigitatie en de occlusale contacten die
migraties hebben beperkt. Omdat het op de getoonde panoramische röntgenopname nog aanwezige strategische gebitselement 14
inmiddels is verloren gegaan, rijzen de vragen of mevrouw behoefte
heeft aan prothetische vervanging van dit gebitselement en of er een
objectieve indicatie is op basis waarvan vervanging met een vaste of
uitneembare prothetische constructie moet worden geadviseerd (afb.).
Omdat de patiënt na het verloren gaan van gebitselement 14 geen
acute zorgvraag had, is besloten tot een monitorperiode van ongeveer
1 jaar. Als na 1 jaar of eerder toch wordt besloten tot behandeling, zal
vervolgens moeten worden gekozen tussen een uitneembare en een
vaste prothetische constructie. De gespalkte metaal-porseleinkronen
op de gebitselementen 12 en 13 verminderen de ﬂexibiliteit omdat
ze moeten worden verwijderd als wordt gekozen voor een nieuwe
conventionele brug op de pijlerelementen 12, 13 en 17. Zou de keuze
vallen op een vaste prothetische constructie, dan zal mede daarom allereerst de mogelijkheid van een implantaatgedragen kroon op positie
14 worden onderzocht.

Afb. 3. Een casus waarin voorlopig niet wordt behandeld.
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Intermezzo 3. Vervanging van afwezige gebitselementen bij ouderen

Kwetsbare ouderen: onzekerheden incalculeren en nog
meer terughoudend zijn

Zonder dit expliciet te vermelden, hebben boeken of artikelen over

Bij kwetsbare ouderen wordt de (functionele) diagnostiek en het opstel-

kronen en bruggen over het algemeen betrekking op mensen van

len van een (functionele) probleemlijst gevolgd door prognostiek. Prog-

middelbare leeftijd. De vraag rijst of ouderen zich met betrekking tot

nostiek is het beoordelen van of een prognose opstellen over het beloop

complexe behandelingen zoals met implantaten en met implantaatge-

op de terreinen met de grootste gezondheidsrisico’s. Dit is natuurlijk

dragen kronen en bruggen onderscheiden van mensen van middelbare

een hachelijke zaak, want afgezien van ziekten en beperkingen op zich

leeftijd. Men hoort weleens zeggen dat de indicatie tot vervanging van

zijn het vooral de complexiteit van en de interacties tussen fysieke, cog-

afwezige gebitselementen niets te maken heeft met de leeftijd van de

nitieve en psychosociale componenten van een afnemende gezondheid

patiënt zolang deze gezond is. Ouderen hebben evenveel ‘recht’ op

die relevant zijn (Muris en De Weerd-Spaetgens, 2012). Enerzijds zijn er

deze prothetische behandeling als mensen van middelbare leeftijd, dus

de gevolgen van ‘normale’ veroudering, anderzijds zijn er de gevolgen

terughoudendheid zou kunnen worden gezien als leeftijdsdiscrimina-

van ziekten die optreden bij het ouder worden. Verondersteld kan wor-

tie. Aan de andere kant hoort men zeggen dat ouderen vaak genoegen

den dat de prognostiek betrouwbaarder is als een oudere, bijvoorbeeld

nemen met een lager functieniveau en wordt bij het ouder worden het

door periodieke mondonderzoeken, al langer bij een bepaalde zorgverle-

verlies van gebitselementen als onvermijdelijk gezien zoals ook het grijs

ner bekend is (Mettes, 2012/2013).

worden van de haren.

Bij toenemende beperkingen moet niet het opgetreden functie-

De term oudere verwijst niet zozeer naar de leeftijd, maar eerder

verlies centraal staan, maar het incalculeren van de fysieke, cognitieve

naar een levensfase. Daarbij wordt de categorie ouderen gevormd

en psychosociale beperkingen. De zorg moet dan ook niet zozeer

door een op het gebied van (de beleving van) de gezondheid uitermate

worden gericht op de beperkingen zelf, maar op het scheppen van

heterogeen gezelschap. Daarom is het zinvoller onderscheid te maken

mogelijkheden om zo goed mogelijk met die beperkingen om te gaan.

tussen gezonde ouderen, ouderen met beginnende en steeds toene-

In dit verband associëren ouderen hun mondgezondheidgerelateerde

mende beperkingen (kwetsbare ouderen) en zorgafhankelijke ouderen,

levenskwaliteit vooral met oraal comfort (afwezigheid van pijn, een ac-

dan onderscheid te maken op basis van leeftijd.

ceptabel uiterlijk en toereikend kauwvermogen), de algemene gezondheid en de mogelijkheid om een goede mondverzorging te kunnen

Gezonde ouderen: anticiperen en terughoudend zijn

uitvoeren (MacEntee, 2006). Een algemeen aanvaarde opvatting is dat

Gezonde ouderen hebben geen (chronische) systemische ziekten of

bij het ouder worden de belastbaarheid afneemt, zeker als er toene-

beperkingen die complexe behandelingen in de weg staan. Bij hen geldt,

mende beperkingen zijn, dat het aanpassingsvermogen aan nieuwe of

evenals voor alle patiënten, dat behandeling gericht moet zijn op het

veranderde situaties afneemt en dat de oorzaak hiervan is gelegen in

bevorderen van de (orale) gezondheid en de levenskwaliteit door het

het fysiologische proces van verouderen. Daarom is meer en meer te-

oplossen van functionele problemen. Echter, bij deze ouderen wordt

rughoudendheid geboden om afwezige gebitselementen te vervangen.

de mondzorgverlener geconfronteerd met een aantal onzekerheden

Als stelregel kan worden gehanteerd dat het op de proef stellen van het

waarop kan worden geanticipeerd in het zorg- of behandelplan:

aanpassingsvermogen alleen kans van slagen heeft als er sprake is van

- waarschijnlijk een occlusiesysteem dat minder lang hoeft mee te

een duidelijke zorgvraag, van bereidheid om een behandeling te onder-

gaan dan dat van iemand van middelbare leeftijd;
- wellicht een patiënt die binnen afzienbare tijd kwetsbaar en zorgaf-

gaan en van bijbehorend gedrag (Mojon en MacEntee, 1994; MacEntee,
2006; Tsakos, 2008; De Baat, 2009). Uiteraard moet wel alles in het
werk worden gesteld om de effecten van ziekten (zoals cariës) terug te

hankelijk wordt;
- wellicht een patiënt bij wie nu al of binnen afzienbare tijd een cumu-

dringen om (dreigende) onderbehandeling te voorkomen. Voorbeelden
van een gezond en een ongezond occlusiesysteem worden getoond in

latie van orale problemen ontstaat;
- wellicht een patiënt bij wie de uitgeoefende occlusale krachten (ver-

afbeeldingen a t/m d.
Het spreekt vanzelf dat zorg- en eventuele behandeldoelen met de

der) afnemen.
Bij gezonde ouderen moet in een mondzorgplan al worden geantici-

bijbehorende onzekerheden goed met de patiënt en zonodig met diens

peerd op deze onzekerheden en op moeilijk te voorspellen risico’s in

wettelijke vertegenwoordiger of andere vertegenwoordiger (mantel-

een volgende levensfase (proactieve diagnostiek) (Bots-van ’t Spijker et

zorger) worden besproken (Brands et al, 2013b). Daarover is veelal ook

al, 2006). Omdat het occlusiesysteem vermoedelijk minder lang mee

overleg met de huisarts nodig.

hoeft te gaan, lijkt het minder noodzakelijk afwezige gebitselementen
te vervangen met als doel voor de lange termijn binnen het occlusiesy-

Zorgafhankelijke ouderen: contextuele zorg verlenen

steem en het orofaciale systeem het biologisch evenwicht te herstellen

Zorgafhankelijke ouderen hebben een complex ziektebeeld als gevolg

of te stabiliseren. Het is dan een praktische benadering om bijvoorbeeld

van stoornissen op lichamelijk, geestelijk en/of sociaal gebied waardoor

een behandeling met kronen en bruggen te beperken tot de anterieure

het zelfstandig functioneren en de levenskwaliteit negatief worden

gebitselementen en het premolaargebied. Bij het ouder worden nemen

beïnvloed (Lagaay, 1999). Door multipele complexe problematiek schiet

de (maximale) occlusale krachten af en bij mensen met een gereduceer-

een ziektegerichte benadering vaak tekort, ook al omdat veel chronische

de dentitie zijn de maximale occlusale krachten geringer dan bij mensen

(ouderdoms)ziekten of beperkingen niet zijn te genezen. Hiervoor in de

met een volledige dentitie (Hattori et al, 2003; Van der Bilt, 2011). Dat

plaats komt het verlenen van contextuele zorg, gericht op het behoud of

kan betekenen dat in het anterieure gebied en de premolaarstreek min-

het zo goed mogelijke herstel van functie. In deze situatie moet breed

der patiëntbelastende behandelingen als (vrij-eindigende) adhesiefbrug-

worden gekeken en de problematiek proactief worden benaderd in het

gen eerder in aanmerking komen dan conventionele bruggen.

zorgplan (Muris en De Weerd-Spaetgens, 2012).
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a

b

c

d

Afb. Een gereduceerd, maar gezond occlusiesysteem met kronen en bruggen van een kwetsbare 92-jarige vrouw (a t/m c). Een ongezond occlusiesysteem van een 80-jarige kwetsbare vrouw als uitkomst van gebrek aan zelfzorg en van onderbehandeling (d).

In het algemeen gesproken bestaat ten minste 1 zekerheid: ten gevolge

aanpassing daarvan wel. Als behandeling nodig is, is als context de

van de voortgaande afname van het adaptatievermogen is het onver-

verbetering van het welbevinden en de levenskwaliteit het uitgangs-

standig hierop een beroep te doen en zijn minimale veranderingen

punt. Overleg met de patiënt en de (wettelijke) vertegenwoordiger(s) en

meestal het maximaal haalbare. Dan ligt een complexe behandeling

veelal ook met de geriater of specialist ouderengeneeskunde is geboden

met kronen of bruggen niet voor de hand, maar wellicht reparatie of

(Brands et al, 2013b).

Geen
vervanging

Factoren

Vast

Uitneembaar

Adhesief- Conventionele Implantaatbrug

brug

Schakelframe- Vrij-eindigende

gedragen brug

prothese

frameprothese

Implantaatgedragen Partiële kunststof
frameprothese

plaatprothese

Aard van de behandeling
Flexibiliteit/Reversibiliteit

Groot

Beperkt

Geen

Geen

Beperkt

Beperkt

Beperkt

Groot

Patiëntbelasting

Geen

Beperkt

Groot

Zeer groot

Beperkt

Beperkt

(Zeer) groot

Zeer beperkt

Duurzaamheid

Onbekend

Beperkt

Groot

Groot

Beperkt

Zeer beperkt

Groot/Beperkt

Zeer beperkt

Kostenfactor

N.v.t.

Beperkt

Groot

Zeer groot

Beperkt

Beperkt

(Zeer) groot

Zeer beperkt

Herstel anatomie
Aantal ‘gebitselementen’

N.v.t.

1-2

Beperkt

Onbeperkt

Groot

Groot

Groot

Groot

Aantal diastemen

N.v.t.

1

Beperkt

Meerdere

Meerdere

Meerdere

Meerdere

Meerdere

Processus alveolaris

N.v.t.

Beperkt

Beperkt

Beperkt

Groot

Groot

Groot

Groot

Herstel functionaliteit
Stabiliteit occlusiesysteem

Onbekend

Groot

Groot

Groot

Beperkt

Nauwelijks

Beperkt

Nauwelijks

Stabiliteit orofaciale systeem

Onbekend

Groot

Groot

Groot

Beperkt

Nauwelijks

Beperkt

Nauwelijks

Comfort

Onbekend

Nauwelijks

Groot

Groot

Groot

Beperkt

Nauwelijks

Beperkt

Welbevinden/Levenskwaliteit Onbekend

Beperkt

Groot

Groot

Beperkt

Nauwelijks

Beperkt

Nauwelijks

Esthetiek

Groot

Groot

Groot

Beperkt

Beperkt

Groot

Groot

Onbekend

Potentiële neveneffecten
Schade pijlerelementen

N.v.t.

Beperkt

Groot

Geen

Beperkt

Beperkt

N.v.t.

Groot

Belasting parodontium

N.v.t.

Beperkt

Beperkt

N.v.t.

Beperkt

Groot

N.v.t.

Groot

Uitbreidbaarheid

N.v.t.

Geen

Geen

Geen

Groot

Groot

Groot

Zeer groot

Repareerbaarheid

N.v.t.

Beperkt

Beperkt

Beperkt

Groot

Groot

Groot

Zeer groot

Benodigd onderhoud

N.v.t.

Beperkt

Beperkt

Groot

Groot

Zeer groot

Groot

Zeer groot

N.v.t. = niet van toepassing
Tabel 1. Factoren die een rol spelen bij de indicatie voor het al dan niet vervangen van afwezige gebitselementen en bij de indicatie voor een vaste of uitneembare prothetische
constructie.

van het occlusiesysteem en het orofaciale systeem. Dat betekent
dat molaren dezelfde zorg moeten krijgen als de anterieure gebitselementen en de premolaren totdat zwaarwegende beperkende factoren een rol gaan spelen. Beperkende factoren doen
zich vooral voor bij molaren omdat dit risico-elementen zijn die
in het algemeen eerder en ernstiger worden aangetast door cariës en parodontale aandoeningen en daardoor ook eerder verloren gaan dan de overige gebitselementen.” Ouderen kunnen

een groter risico lopen op cariës en parodontale aandoeningen. Als dan ook nog (complexe) zorg voor alle gebitselementen wordt bemoeilijkt of niet langer mogelijk is
door cumulatie van steeds erger wordende orale problemen, geringe of afnemende bereidheid tot behandeling,
fysieke en cognitieve beperkingen en/of ﬁnanciële restricties, dan moeten prioriteiten worden gesteld. De nadruk
van de zorgverlening komt dan te liggen op de anterieure
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gebitselementen en de premolaren of op planmatige ‘afbouw van de dentitie’ (intermezzo 3).
Het concept van de verkorte tandboog beoogt door een
functionele, probleemgerichte benadering gereduceerde
occlusiesystemen te behouden (Witter et al, 2002). De essentie van het concept is dat de behandeldoelen worden
beperkt zonder dat dit leidt tot functionele problemen.
Daarbij wordt behoud van de strategische gebitselementen, de anterieure gebitselementen en de premolaren, nagestreefd. Molaren zijn of worden uiteraard ook strategisch
bij (dreigende) afwezigheid van premolaren omdat zij dan
potentiële pijlerelementen zijn voor prothetische constructies (Witter et al, 2013c). Door prothetisch herstel te beperken tot de anterieure regio en de premolaarregio worden
in omvang en complexiteit beperkte vaste prothetische
constructies biologisch en ﬁnancieel gezien eerder mogelijk dan wanneer herstel van complete tandbogen wordt
beoogd.

classiﬁcatiesysteem verbindt verschillende conﬁguraties
van (gereduceerde) occlusiesystemen met functionaliteit
(afb. 4). In dit systeem wordt achtereenvolgens geregistreerd of de anterieure regio compleet is, of de premolaarregio ‘voldoende’ is (aanwezigheid van 3 of 4 paren
premolaren) en of de molaarregio ‘voldoende’ is (aanwezigheid van minimaal 1 paar molaren bilateraal). Op basis
van de veronderstelde functionaliteit kan worden aangegeven of vervanging van de afwezige gebitselementen een
voor de hand liggende interventie is. Over het algemeen
bieden occlusiesystemen met een complete anterieure regio, een ‘voldoende’ premolaarregio en een ‘voldoende’
molaarregio een stabiele occlusie en een optimaal of maximaal functieniveau (afb. 4). Vervanging van afwezige gebitselementen is in die situatie zelden geïndiceerd. Als
door de afwezigheid van een beperkt aantal gebitselementen de anterieure regio niet compleet is en de premolaarregio niet ‘voldoende’ is, kan vervanging van de afwezige
gebitselementen met vaste prothetische constructies geïndiceerd zijn. Als de anterieure regio niet compleet is en de
premolaar- en molaarregio’s niet ‘voldoende’ zijn, is er
waarschijnlijk occlusale instabiliteit en een onvoldoende
functieniveau. In die situatie zijn als regel uitneembare
prothetische constructies geïndiceerd (afb. 4).

Indicatie voor behandeling in relatie tot proﬁjtelijkheid
De voor- en nadelen van de meest voor de hand liggende
behandelopties worden met de patiënt afgewogen, ook in
termen van patiëntbelasting, proﬁjtelijkheid, duurzaamheid en risico’s (De Baat et al, 2013b). Zoals eerder gezegd,
zijn de gevolgen van wel of niet vervangen van ontbrekende gebitselementen lang niet altijd voorspelbaar. Als behandeluitkomsten onzeker zijn, is het logisch de effecten
van niet behandelen te evalueren door de situatie te monitoren bij periodieke mondonderzoeken. (Nog) niet behandelen geeft de patiënt de mogelijkheid te adapteren aan
een bestaande situatie, kost geen geld, belast de patiënt
niet, en men blijft maximaal ﬂexibel omdat relevante behandelopties mogelijk blijven als nieuwe situaties ontstaan (tab. 1 en afb. 3).
Volgens een systematisch literatuuronderzoek heeft de
vervanging van afwezige gebitselementen in het algemeen
een positief effect op de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit (Hultin et al, 2012). In de praktijk verwachten zowel patiënten als tandartsen meer proﬁjt van vaste
dan van uitneembare prothetische constructies. Uiteraard
moet dit wel biologisch en ﬁnancieel haalbaar zijn. Patiënten verwachten van vaste prothetische constructies een
beter comfort, tandartsen verwachten daarvan een duurzamer herstel en een grotere occlusale en mandibulaire stabiliteit dan van uitneembare prothetische constructies.
Toch bleek uit een onderzoek in Zweden onder 50- tot
75-jarigen dat voor de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit het type prothetische constructie, vast of uitneembaar, weliswaar van belang was, maar dat het aantal
aanwezige gebitselementen belangrijker was (Bagewitz et
al, 2007). Ook bleek bij de tevredenheid over de dentitie de
waardering voor prothetisch vervangen gebitselementen
door vaste of uitneembare constructies geringer te zijn dan
de waardering voor (nog) aanwezige gebitselementen (Damyanov et al, 2013a; Zhang et al, 2013).
Een recent ontwikkeld dentaal hiërarchisch functioneel
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Vaste prothetische constructies

Patiënten ervaren vaste prothetische constructies als comfortabel, vergelijkbaar met die van de gebitselementen
(Szenpétery et al, 2005). Dat ze desalniettemin minder bijdragen aan de gebitstevredenheid dan de natuurlijke
gebitselementen komt wellicht doordat de dentitie heeft
gefaald en dat vervolgens een (ﬁnancieel) belastende behandeling moest worden ondergaan, resulterend in een
kwetsbare, onderhoud vergende constructie. Vaste prothetische constructies dragen meer bij aan de occlusale en
mandibulaire stabiliteit dan uitneembare prothetische
constructies, maar belemmeren in hoge mate de ﬂexibiliteit van eventueel toekomstige prothetische behandelopties omdat ze dan (deels) moeten worden verwijderd (tab.
1). Ook is de biologische prijs hoog bij conventionele vaste
prothetische constructies omdat de pijlerelementen moeten worden geprepareerd.
Omdat een adhesiefbrug minder kostbaar, minder patiëntbelastend en minder invasief is bij het prepareren dan
een conventionele brug, is de ﬂexibiliteit (reversibiliteit)
van deze prothetische constructie groter. De gemiddelde
duurzaamheid van adhesiefbruggen is echter beperkt. Wat
betreft kosten en patiëntbelasting zijn implantaatgedragen
kronen en bruggen het andere uiterste: de behandeling
gaat gepaard met hoge kosten en veel patiënten zien op
tegen de (chirurgische) behandeling en een langdurige behandelperiode. Ook implantaatgedragen kronen en bruggen belemmeren de ﬂexibiliteit van toekomstige
behandelopties.
Uitneembare prothetische constructies

Wat hun bijdrage aan de occlusale en mandibulaire stabi-
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Prothetische constructie voor
vervanging van gebitselementen.
Hoe donkerder de kleur, des te groter
de waarschijnlijkheid

Dentaal hiërarchisch functioneel

Occlusie / functieniveau

classiﬁcatiesysteem

16
ja

- premolaarregio’s ‘voldoende’:

ja

- molaarregio’s ‘voldoende’:

ja

- anterieure regio compleet:

ja

- premolaarregio’s ‘voldoende’:

ja

- molaarregio’s ‘voldoende’:

ja/nee

- anterieure regio compleet:
- premolaarregio’s ‘voldoende’:

ja

I gebied van:
- voldoende/stabiele occlusie
- optimaal/suboptimaal functieniveau

14

aantal functionele eenheden

- anterieure regio compleet:

12
58%*

8

24%*

6
IV gebied van:
- geen/weinig occlusie
- aangetast functieniveau

nee

4

- anterieure regio compleet:

ja/nee

- premolaarregio’s ‘voldoende’:

nee

- molaarregio’s ‘voldoende’:

nee

v
a
s
t

II gebied van:
- instabiele occlusie
- minimaal functieniveau

10

ja/nee

- molaarregio’s ‘voldoende’:

g
e
e
n

III

2

0

2

gebied van:
- occlusale collaps
- onvoldoende functieniveau

4

6

8

10 12

11%*

14 16 18

7%*

20 22 24

26

28

u
i
t
n
e
e
m
b
a
a
r

30 32

aantal afwezige gebitselementen
* Gemiddeld percentage van dentate volwassenen met occlusiekarakteristieken die voldoen aan de bijbehorende criteria in het desbetreffende
gebied, gebaseerd op epidemiologisch onderzoek (Nguyen et al, 2011; Zhang et al, 2012; Damyanov et al, 2013).
Afb. 4. Schematische weergave van de relatie tussen het aantal gebitselementen en het aantal functionele paren gebitselementen, de stabiliteit van de occlusie en het
functieniveau (Ichakawa et al, 2012).

liteit betreft, kan voor partiële gebitsprothesen een onderscheid worden aangebracht. Een schakelframeprothese
steunt volledig op de dentitie. Daardoor kan deze constructie de occlusale en mandibulaire stabiliteit herstellen
en wordt door de stabiele ligging de constructie als redelijk
comfortabel ervaren. Daarentegen steunt een vrij-eindigende frameprothese deels op de pijlerelementen en deels
op de mucosa en draagt daardoor beperkt bij aan de occlusale stabiliteit op de lange termijn (Keltjens et al, 2009).
Een partiële kunststof plaatprothese steunt uitsluitend op
de mucosa en biedt daardoor geen of weinig occlusale en
mandibulaire stabiliteit, vooral in de mandibula (De Baat
et al, 2011).
Nadeel van uitneembare prothetische constructies is
dat ze weinig comfort geven. In Finland werd onder 6.000
mensen gevonden dat als men 20 of meer gebitselementen
heeft, een uitneembare prothetische constructie zelfs een
lagere mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit geeft
dan zonder een dergelijke constructie. Overtuigend is deze
uitkomst echter niet omdat de locatie van de tandeloze delen van de processus alveolaris en het type uitneembare
prothetische constructie niet waren gespeciﬁceerd (Lahti
et al, 2008). Mensen met middelmatig verkorte tandbogen ervoeren evenmin proﬁjt van vrij-eindigende frameprothesen, tenzij hiermee ook anterieure gebitselementen

waren vervangen (Armellini et al, 2009). De grote voordelen van conventionele partiële gebitsprothesen zijn dat ze
beperkt invasief zijn, een beperkte patiëntbelasting bij de
vervaardiging veroorzaken en beperkte kosten met zich
meebrengen, terwijl deze prothetische constructies veel
gebitselementen kunnen vervangen in grote en in meerdere diastemen en uitbreidbaar en repareerbaar zijn (tab.
1). Daardoor is men ook ﬂexibeler voor relevante behandelopties als nieuwe gebitssituaties ontstaan dan bij aanwezigheid van vaste prothetische constructies (afb. 3).
Van Waas (2009) beschreef 10 indicatiegebieden voor
partiële gebitsprothesen om ontbrekende gebitselementen
te vervangen: 1. in de esthetische zone, 2. bij grote diastemen, 3. bij meerdere diastemen, 4. in een restdentitie met
parodontale aandoeningen, 5. in geval van excessief botverlies in de edentate delen, 6. bij beperkte ﬁnanciële middelen, 7. bij fysieke of emotionele problemen, 8. ter
verlenging van een extreem verkorte tandboog, 9. in preedentate situaties, 10. als tijdelijke oplossing. Bij de meeste indicatiegebieden is behandeling met een uitneembare
prothetische constructie als een alternatief aangeduid voor
een vaste prothetische constructie, namelijk als een behandeling met bruggen onmogelijk of te risicovol is (indicatiegebied 1-5), te kostbaar is of te patiëntbelastend is
(indicatiegebieden 6 en 7).
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Klinische besliskunde

gers NHJ. Nazorg voor duurzaamheid en proﬁjtelijkheid van kronen en

Wie zich bij de keuze tussen het al dan niet vervangen van
afwezige gebitselementen en bij de daarop volgende keuze
tussen een vaste of een uitneembare prothetische constructie wil laten leiden door wetenschappelijk bewijs
komt bedrogen uit. Waarschijnlijk door het grote aantal
variaties in gereduceerde occlusiesystemen en het grote
aantal patiënt- en tandartsgerelateerde variabelen zijn er
geen systematische literatuuronderzoeken die hierin de
weg wijzen. In recente systematische literatuuronderzoeken wordt dan ook geconcludeerd dat er onvoldoende bewijs is om een bepaalde prothetische constructie aan te
bevelen (Abt et al, 2012; Sunnegårdh-Grönberg et al,
2012). Dat betekent dat tandartsen in belangrijke mate
zijn aangewezen op hun opgebouwde deskundigheid en
ervaring op het gebied van de klinische besliskunde.
Klinische besliskunde veronderstelt vooral gebaseerd
te zijn op wetenschappelijk bewijs. Als echter bewijs ontbreekt, moeten klinische beslissingen worden genomen
met veel onzekerheden (Kaplan en Frosch, 2005). Juist bij
complexiteit en onzekerheid bestaat de neiging een heuristische aanpak te volgen. Deze aanpak is vooral gebaseerd
op intuïtie, vuistregels en fragmentarische herinnering
aan eerdere klinische ervaringen, in plaats van op analyse
(Hicks en Kluemper, 2011). Overigens, ook een analytische
aanpak verloopt volgens verschillende cognitieve processen. De een volgt bijvoorbeeld overwegend een deductieve
methode, terwijl een ander vooral algoritmen toepast en
weer een ander geneigd is beslissingen te nemen op basis
van het ergst denkbare scenario. Dergelijke processen hebben elk hun voor- en nadelen en kunnen tot verschillende
klinische beslissingen leiden (Sandhu et al, 2006). Als
tandartsen zich bewust zijn van de beperkingen van hun
eigen cognitief proces bij het klinisch beslissen, ontstaat
meer respect voor de autonomie van patiënten. De vraag
of een gereduceerd occlusiesysteem moet worden hersteld,
en zo ja hoe, laat zich daarom alleen beantwoorden door
de uitkomst van een dialoog met wederzijds respect tussen
patiënt en tandarts, waarbij de laatste wel zijn expertise
inbrengt (Narby et al, 2005).
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Summary

Prosthetic replacement of missing teeth. Indications for ﬁxed and
removable dental prostheses
Prosthetic replacement of missing teeth aims to improve health. This can
be achieved by improving the patient’s well-being and quality of life and by
restoring the biological balance in terms of occlusal and mandibular stability
in the occlusal and the orofacial system. In occlusal systems with a complete
anterior region and ‘satisfactory’ premolar and molar regions, prosthetic
replacement of missing teeth is not indicated generally. In case of a restricted
number of missing teeth in the anterior region and/or a not ‘satisfactory’
premolar region, ﬁxed dental prostheses may be indicated. In case of an
incomplete anterior region and no ‘satisfactory’ premolar as well as molar
regions, removable dental prostheses are usually indicated. These guidelines
are presented in the absence of sufficient scientiﬁc evidence. Therefore, in
clinical decision making, the question whether prosthetic replacement of
missing teeth is sensible, and if so, by which type of dental prosthesis, can
only be answered after a dialogue with mutual respect between care provider
and patient.
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