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Titel: 

Het plaatsen van implantaten in een geresorbeerde edentate onderkaak ten behoeve van een 

overkappingsprothese: een retrospectief onderzoek in de algemene praktijk. 

 

Wat weten we? 

Edentate patiënten met een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak zijn zeer 

tevreden en de implantaten hebben een hoge overleving met doorgaans gezonde peri-

implantaire weefsels met weinig nazorg. De gerapporteerde evaluaties van implantologische 

behandelingen zijn echter vaak gebaseerd op studies  met een specifieke, sterk gecontroleerde, 

patiëntengroep en vaak uitgevoerd binnen een universitaire setting. 

 

Wat is nieuw? 

Dit retrospectieve onderzoek richtte zich op het evalueren van implantaatoverleving, peri-

implantaire gezondheid en tevredenheid van patiënten met een overkappingsprothese in de 

onderkaak met staaf-hulsmesostructuur geplaatst in een algemene tandartspraktijk. Globale 

vergelijking van de uitkomsten van een 2-implantatengroep, een 3-implantatengroep en een 4-

implantengroep met de literatuur leert dat de resultaten van  overkappingsprothetiek in de 

onderkaak in de algemene tandartspraktijk niet slechter zijn dan de resultaten verzameld in 

een universitaire setting. 
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Praktijktoepassing 

Met betrekking tot implantaat-ondersteunde overkappingsprothetiek in de onderkaak zijn 

resultaten van universitaire centra ook van toepassing op de algemene tandartspraktijk. 

 

Inleiding 

Edentate patiënten kunnen problemen ondervinden met het functioneren van een 

conventionele prothese in de onderkaak. De meest voorkomende klachten die worden 

beschreven zijn gebrek aan retentie en stabiliteit (Van Waas, 1990). De toepassing van 

implantaten, waaraan een volledige prothese bevestigd kan worden, uitneembaar via een 

mesostructuur of vast via verschroeving van de suprastructuur op de implantaten, leidt tot een 

duidelijke toename in tevredenheid van de patiënten (Boven et al 2015; Goodacre en 

Goodacre, 2017). De Baat (2005) laat zien dat de keuze voor een overkappingsprothese ten 

opzichte van een vaste brugconstructie in de edentate onderkaak in Nederland hoofdzakelijk 

is gebaseerd op het kostenaspect. Voor 2 of 4 implantaten in het interforaminale gebied van 

de onderkaak, ten behoeve van een overkappingsprothese, is een overlevingspercentage van 

95%  gemeten over een periode van 5 tot 10 jaar follow-up (Wismeijer et al, 1999; Visser et 

al, 2005; Heijdenrijk et al, 2006; Stoker et al, 2007; Meijer et al, 2009). Een standaard 

aanbeveling voor de behandeling van de onderkaak is het plaatsen van 2 implantaten en een 

overkappingsprothese (Feine et al, 2002; Thomason et al, 2009; Hoeksema et al, 2015). 

Echter, afwijkende aantallen worden ook beschreven. Het plaatsen van drie of vier 

implantaten zou afhankelijk zijn van beschikbare kaakhoogte, een V-vormige onderkaak, pijn 

bij belasten van de bestaande conventionele prothese, de wens voor meer steun en stabiliteit, 

de leeftijd van de patiënt, maar zeker ook de persoonlijke voorkeur van de behandelaar. Een 

recent wereldwijd onderzoek laat zien dat het plaatsen van implantaten in een edentate 

onderkaak en het vervaardigen van een overkappingsprothese nog steeds een veel 
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voorkomende behandeling is, niet alleen in gespecialiseerde centra, maar ook in de algemene 

praktijk (Kronstrom en Carlsson, 2019). 

Gerapporteerde evaluaties van implantologische behandelingen zijn vaak gebaseerd op 

studies  met een specifieke, sterk gecontroleerde, patiëntengroep en vaak uitgevoerd binnen 

een universitaire setting (Beschnidt et al, 2018). Verschillende factoren, waaronder zeer 

ervaren behandelaars, gespecialiseerde klinieken, strikte inclusie- en exclusiecriteria voor 

deelname aan onderzoek en uitgebreide aandacht voor nazorg, kunnen de uitkomsten van 

deze studies beïnvloeden (Wallkamm et al, 2015). Daarnaast blijkt dat in niet-gecontroleerde 

studies in de algemene praktijk patiënten moeilijk te motiveren zijn om op reguliere afspraken 

te verschijnen voor nazorg, in het bijzonder wanneer ze klachtenvrij zijn (Cochran et al, 

2007). 

 

Hierdoor is er een toenemende trend om data van functioneren van implantologische 

behandelingen te verzamelen uit de algemene praktijk, omdat dit beter de klinische 

werkelijkheid zou representeren (Beschnidt et al, 2018). Er zijn geen langjarige 

observationele studies uit de algemene praktijk bekend betreffende overkappingsprothetiek in 

de onderkaak op twee, drie of vier implantaten en een staaf-hulsmesostructuur. 

Het doel van dit onderzoek was het evalueren van implantaatoverleving, peri-implantaire 

gezondheid en tevredenheid van patiënten met een overkappingsprothese in de onderkaak met 

staaf-hulsmesostructuur geplaatst in een algemene tandartspraktijk. 

 

 

 

Materiaal en Methode 

 

De onderzoeksgroep bestond uit volledig edentate patiënten met retentie- en 

stabiliteitsklachten van hun volledige onderprothese en die vanaf 2006 tot en met 2014 zijn 

behandeld in een algemene tandartspraktijk (Tandartspraktijk DentalZorg Zaandam, 
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Zaandam) waarbij twee, drie of vier implantaten zijn geplaatst met staaf-hulsmesostructuur en 

overkappingsprothese. Het betrof een retrospectief onderzoek, waarbij de evaluatie van de 

functionele periode met de overkappingsprothese minimaal één jaar betrof. Er golden geen 

exclusiecriteria met betrekking tot algemene gezondheid of rookgedrag. 

 

Uitgevoerde chirurgische en prothetische behandeling 

Alle geïncludeerde patiënten hebben in de periode tussen 2006 en 2014 op hoofdlijn dezelfde  

chirurgische en prothetische behandeling ondergaan. De keuze voor twee, drie of vier 

implantaten, te plaatsen in het interformaninale gebied van de onderkaak, werd door 

behandelaar en patiënt gemaakt op basis van beschikbare kaakhoogte, pijnklachten van de  

processusus alveolaris bij belasten van de huidige conventionele prothese, leeftijd van de 

patiënt en een uitdrukkelijke wens voor meer steun en stabiliteit van de te vervaardigen 

overkappingsprothese.  

Na lokale anesthesie, werd een incisie gemaakt op de top van de processus alveolaris inferior, 

waarbij een full-thinkness flap is afgeschoven. Bij het plaatsen van twee implantaten werden 

de implantaten geplaatst één centimeter beiderzijds van het midden; bij het plaatsen van drie 

of vier implantaten is het foramen mentale opgezocht en de buitenste implantaten hier een 

halve centimeter vanaf geplaatst en de overige implantaten gelijk verdeeld over de 

tussenruimte. Boorprotocol en het plaatsen van de implantaten (op botniveau, twee-

fasentechniek) is uitgevoerd volgens de beschreven standaardprocedure van het gebruikte 

implantaatmerk (Dyna Helix Implantaatsysteem, Dyna Dental Engineering BV, Halsteren, 

Nederland). De dikte van de mucosa is daarna aangepast en de flap is vervolgens gehecht. 

Antibioticaprofylaxe werd 60 minuten voor de behandeling ingenomen; postoperatief werden 

pijnstillers voorgeschreven en een chloorhexidine mondspoelmiddel 0,2%. Patiënten werd 

geadviseerd de prothese gedurende één week na implanteren niet te dragen. Na één week 



 

5 

werden de hechtingen verwijderd en de prothese werd aangepast en gerelined met soft tissue 

conditioner. Na acht weken werd, onder lokale verdoving, de tweede-fase chirurgie 

uitgevoerd en genezingsopbouwen geplaatst. Vervolgens kon direct de prothetische fase 

worden gestart. De prothetische fase bestond uit het vervaardigen van een staafhuls-

mesostructuur en een overkappingsprothese. Na het plaatsen van de suprastructuur werd 

standaard een hygiëne-instructie gegeven voor het reinigen van mesostructuur en 

overkappingsprothese. Alle patiënten werden in een jaarlijks programma voor periodiek 

mondonderzoek geplaatst met eventuele reiniging en herinstructie. Voorafgaand aan deze 

controle werd aan patiënten het onderzoek uitgelegd en gevraagd of ze wilden participeren. 

Patiënten die al langer dan één jaar niet in de praktijk waren geweest en geen afspraak 

hadden, werden actief benaderd en gevraagd om een periodiek mondonderzoek uit te laten 

voeren en werden ook meteen gevraagd voor deelname aan  het onderzoek. 

 

Onderzoeksevaluatie 

De volgende onderzoeksgegevens werden verzameld: 

- verlies van het implantaat tijdens de evaluatieperiode of implantaat zodanig mobiel dat 

explantatie geïndiceerd is 

- plaque-index volgens Mombelli (score 0-3)(Mombelli et al, 1987) 

- aanwezigheid van tandsteen (0 = geen tandsteen, 1 = enige mate van tandsteen) 

- bloedingsindex volgens Mombelli (score 0-3)( Mombelli et al, 1987) 

- gingiva-index volgens Löe en Silness (score 0-3)(Löe en Silness, 1963) 

- pocketdiepte in milimeters gemeten op vier plaatsen rondom het implantaat met een 

pocketmeter (Merit-B, HuFriedy, VS); de hoogste waarde per implantaat is verwerkt 

in de analyse 
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- röntgenologische peri-implantaire botveranderingen, mesiaal en distaal, als gemeten 

verschil tussen beeld op eerste orthopantomogram na osseointegratieperiode en beeld 

op orthopantomogram tijdens evaluatie-onderzoek; het hoogste botverlies per 

implantaat is verwerkt in de analyse 

- meting patienttevredenheid op tijdstip evaluatie-onderzoek door middel van vragenlijst 

(Vervoorn et al, 1988). De vragenlijst bevatte 54 vragen, waarbij gescoord kon worden 

op een vierpuntsschaal (0 = geen klachten, 1 = geringe klachten, 2 = matige  klachten, 

3 = ernstige klachten) en een algehele tevredenheidsscore (score 1-10). 

- chirurgische en prothetische nazorg tijdens de evaluatieperiode. 

 

Statistische bewerking 

De statische bewerking bestond uit een frequentie-analyse, met, waar van toepassing, 

weergave in gemiddelden of medianen. 

 

Resultaten 

In de periode 2006 tot en met 2014 zijn in een algemene tandartspraktijk 295 patiënten 

geïmplanteerd in de edentate onderkaak met twee, drie of vier implantaten en vervolgens 

voorzien van een staaf-hulsmesostructuur en overkappingsprothese. De 

patiëntkarakteristieken van deze totale groep zijn weergegeven in Tabel 1, met tevens een 

uitsplitsing naar de groepen met twee, drie of vier implantaten. 

Van deze 295 patiënten zijn 133 patiënten daadwerkelijk gezien voor de onderzoeksevaluatie. 

Redenen om niet te participeren waren: patiënt overleden (n=5), patiënt verhuisd en te ver om 

te komen (n=14), patiënt heeft zich ingeschreven bij een andere tandarts (n=26), patiënt geeft 

aan te ziek te zijn om naar de praktijk te komen (n=54) en patiënt verhuisd en geen nieuw 

adres bekend (n=63). 
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De follow-up periode in de 2-implantatengroep was 49 maanden (sd 23; min 12; max 104). 

De follow-up periode in de 3-implantatengroep was 46 maanden (sd 20; min 14; max 73). De 

follow-up periode in de 4-implantatengroep was 61 maanden (sd 21; min 12; max 93). In 2-

implantatengroep zijn geen implantaten verloren gegaan: 100% overleving. In 3-

implantatengroep is 1 implantaat verloren gegaan (tijdens de osseointegratiefase): 99,1% 

overleving. In 4-implantatengroep zijn 3 implantaten verloren gegaan (2 tijdens de 

osseointegratiefase), 1 na 5 jaar): 97,8% overleving. 

 

De klinische scores tijdens het evaluatie-onderzoek zijn per groep weergegeven in Tabel 2, met 

tevens de peri-implantaire botveranderingen tussen eerste röntgenopname na 

osseointegratieperiode en beeld op röntgenopname tijdens evaluatie-onderzoek (afbeeldingen 

1, 2 en 3). De gemiddelde score van 6 factoren betreffende protheseklachten en een algemene 

tevredenheidsscore ten tijde van het evaluatie-onderzoek zijn weergegeven in Tabel 3. De 

chirurgische en prothetische nazorg (vanaf 2 maanden na plaatsen van de overkappingsprothese 

tot aan de follow-up evaluatie) is in Tabel 4 weergegeven op basis van het medisch dossier en 

in aantal verrichtingen. 

 

Discussie 

Implantaten geplaatst in een algemene tandartspraktijk ten behoeve van een 

overkappingsprothese in de onderkaak vertoonden na een middellange follow-up periode een 

goede overleving, peri-implantaire weefsels waren gezond en patiënten waren tevreden. 

De gemiddelde follow-up periodes in deze studie  kunnen  vergeleken worden met 

studiegroepen met een vergelijkbare evaluatieperiode, vergelijkbare therapie en behandeld in 

een algemene tandartspraktijk. Er bleek geen literatuur op basis van behandeling in een 

algemene tandartspraktijk en daarom is gekozen voor vergelijkbare studiegroepen behandeld 
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in een universitaire of specialistische setting. Voor de 2-implantaten groep zijn de klinische 

scores te  vergelijken  met de studies van Meijer et al. (2004) en Heijdenrijk et al. (2006). 

Deze studies rapporteerden een implantaatoverleving van respectievelijk 98,9% en 98,3% en 

een peri-implantair botverlies van 1,0 mm en 1,6 mm na een follow-up periode van 5 jaar. De 

huidige 2-implantaten groep had 100% implantaatoverleving en een gemiddeld peri-

implantair botverlies van 0,53 mm. Hoewel verschillende parameters worden gebruikt om 

klinische scores uit te drukken, kan van de te vergelijken studies gezonde peri-implantaire 

scores worden gemeld (Tabel 2). Voor de 3-implantatengroep is geen vergelijkbare literatuur 

gevonden, anders dan in een studie gekozen is om drie implantaten te plaatsen, indien er te 

weinig ruimte was in het interforaminale gebied voor de oorspronkelijk geplande vier 

implantaten (Versteegh et al. (1995). Qua stabiliteit is een staaf-hulsmesostructuur op drie 

implantaten beter te vergelijken met constructie op vier implantaten dan op twee implantaten. 

Bij twee implantaten is  er sprake van een rotatie-as (indien geen distale extensies zijn 

aangebracht); bij drie en vier implantaten is er sprake van een stabielere constructie. Om deze 

reden zijn de resultaten van de 3-implantatengroep en de 4-implantatengroep vergeleken met 

de studies van Krennmair et al. (2007) en Heschl et al. (2013), waarin 5-jaars resultaten 

worden gerapporteerd van vier implantaten en een staaf-hulsmesostructuur. Deze studies 

rapporteerden een implantaatoverleving van respectievelijk 99% en 98,4% en een peri-

implantair botverlies van 2,1 mm en 1,0 mm. De huidige 3-implantatengroep en 4-

implantatengroep hadden een implantaatoverleving van respectievelijk 99,1% en 97,8% en 

een peri-implantair botverlies van 0,61 mm en 0,40 mm.  Uit deze studie komen de 

percentages implantaatoverleving  overeen, maar het botverlies is kleiner in het huidige 

onderzoek. Een verklaring voor deze bevinding zou kunnen zijn dat de gemiddelde edentate 

periode in zowel de 3-implantatengroep als in de 4-implantatengroep meer dan 20 jaar 

bedroeg (Tabel 1). Er heeft reeds een uitgebreide fysiologische botresorptie plaatsgevonden. 
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Mogelijk is een deel van de resorptie zoals beschreven in de studies van Krennmair et al. 

(2007) en Heschl et al. (2013) toe te schrijven aan fysiologische resorptie omdat mogelijk 

veel eerder na het verwijderen van de elementen geïmplanteerd is. Ook vergelijking van 

klinische scores van de huidige groepen met de literatuur laat zien dat er sprake is van een 

vergelijkbare gezonde situatie (Tabel 2).  

 

Tevredenheid van patiënten en verrichte nazorg van zowel de 2-implantatengroep, de 3-

implantatengroep als de 4-implantatengroep zijn het best te vergelijken met de studie van 

Visser et al. (2005). In deze studie is een vergelijking gemaakt tussen een groep met twee 

implantaten en een groep met 4 implantaten. Na 5 jaar follow-up zijn dezelfde evaluatielijsten 

gebruikt als in de huidige studie en ook dezelfde systematiek om nazorg te analyseren. Alle 

zes verschillende factoren van tevredenheid laten zowel in het onderzoek van Visser et al. 

(2005) als in het huidige onderzoek in alle drie groepen (Tabel 3) een gemiddelde score lager 

dan  0,5 zien (op een schaal van 0-3), duidend op een hoge tevredenheid. Qua nazorg 

gedurende de 5 jaar follow-up valt op dat “reparatie prothesebasis/prothese-elementen” en 

“nieuwe prothesebasis” de boventoon voeren in alle drie de groepen, maar zeker niet bij alle 

patiënten aan de orde is. Een verklaring voor breuk van de prothesebasis en prothese-

elementen is mogelijk de dunnere basis en geringere mogelijkheid om elementen te 

bevestigen in kunsthars. Een staafmesostructuur dient geheel binnen de prothesebasis te 

vallen en neemt dientengevolge veel ruimte in, wat ten koste gaat van de hoeveelheid en 

sterkte van het kunstharsdeel. “Reparatie prothesebasis/prothese-elementen” komt ook in het 

onderzoek van Visser et al. (2015) veel voor. Blijkbaar is dit nazorgdeel inherent aan 

overkappingsprothetiek in de onderkaak. In het onderzoek van Visser et al (2015) werd 

weinig een nieuwe prothesebasis aangebracht ten opzichte van het huidige onderzoek. Een 

verklaring hiervoor werd niet gevonden. In beide studies waren de patiënten al langere tijd 
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edentaat, zodat niet in de richting van een verschil in fysiologische resorptie gedacht kan 

worden. In het huidige onderzoek werd een relatief hoog aantal keer het item “reparatie 

staafmesostructuur” gescoord in de 2-implantatengroep, terwijl dit slechts eenmaal voorkwam 

in het onderzoek van Visser et al. (2005). Nadere analyse leerde dat indien patiënten de 

geringe rotatiebeweging rond een staaf op implantaten vervelend vonden er standaard distale 

extensies werden aangebracht voor meer stabiliteit. 

Vergelijking van de uitkomsten uit dit onderzoek  met de literatuur toont aan dat de resultaten 

van mandibulaire overkappingsprothetiek in de algemene tandartspraktijk niet slechter zijn 

dan in een universitaire/specialistische setting. 

 

Een beperking van het huidige onderzoek is dat geen vergelijking gemaakt kan worden tussen 

de behandelgroepen met twee, drie of vier implantaten. De uitgangssituatie was niet hetzelfde 

voor de hele patiëntengroep en er is niet gerandomiseerd zodat gelijke groepen ontstonden. 

Het toegepaste aantal implantaten in de periode 2006 tot en met 2014 was niet alleen 

afhankelijk van de kaakhoogte, maar ook van het klachtenpatroon van de patiënt en diens 

uitdrukkelijke wensen. Zeker de mogelijkheid dat de uitdrukkelijke wensen van patiënten mee 

worden gewogen bij het behandelplan kan van invloed zijn op de uiteindelijke 

patiënttevredenheid. Een andere beperking van het onderzoek is het grote aantal patiënten dat 

niet heeft geparticipeerd in de 5-jaarsevaluatie. Van de oorspronkelijke 295 geïmplanteerde 

patiënten zijn 133 geëvalueerd na 5 jaar. Dit is slechts 45%, terwijl in genoemde universitaire 

studies vaak een participatie van boven de 90% wordt gehaald. Mogelijk speelt de 

gecontroleerde prospectieve onderzoeksopzet hier een rol, waarbij patiënten van tevoren 

uitdrukkelijk gevraagd worden deel te nemen aan onderzoek. Het retrospectieve karakter en 

het verloop van patiënten in de algemene tandartspraktijk is mogelijk debet aan de lage 

opkomst. De aanname dat het niet participeren in de evaluatie onafhankelijk is van het 
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klinisch functioneren en patiënttevredenheid mag gemaakt worden, maar kent ook 

kanttekeningen. 

 

Conclusie 

Patiënten waarbij in een edentate onderkaak implantaten en overkappingsprothese geplaatst 

zijn in een in een algemene tandartspraktijk, hebben een hoge implantaatoverleving, een 

goede peri-implantaire gezondheid en een hoge tevredenheid. 
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Legenda 

Afbeelding 1: röntgenopname ten tijde van evaluatie-onderzoek van patiënt uit de 2-

implantatengroep. 

Afbeelding 2: röntgenopname ten tijde van evaluatie-onderzoek van patiënt uit de 3-

implantatengroep. 

Afbeelding 3: röntgenopname ten tijde van evaluatie-onderzoek van patiënt uit de 4-

implantatengroep. 

 

Summary 

Title: Implant-supported mandibular overdentures in general practice: a retrospective study 

 

Evaluation of dental implant treatment are mostly based on studies with well-controlled study 

groups treated within a university-based setting. There are no long-term observational 

practice-based studies known on implant-supported overdentures. The present retrospective 

study deals with implant survival, peri-implant hard and soft tissue health and satisfaction of 

patients treated with a mandibular overdenture in a general practice in the Netherlands.  
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Within the years 2006 till 2014 two, three or four implants for mandibular overdenture 

treatment were placed in 295 patients. A total of 133 patients were seen for an evaluation visit 

(follow-up 4-5 years). Implant survival in the 2-implants group, 3-implants group and 4-

implants group was 100%, 99.1% and 97.8% respectively, with a mean peri-implant bone loss 

of 0.53 mm, 0.61 mm and 0.40 mm. Patients’ satisfaction was high in all groups. It could be 

concluded that patients, who were treated with a mandibular implant-supported overdenture in 

a general practice, experience a high implant survival, a good peri-implant health and are very 

satisfied. 

 

Streamer 

Overkappingsprothetiek in de algemene praktijk 

 

 

 



 

 17 

Tabel 1. Patiëntkarakteristieken van totale groep en van patiënten met twee, drie of vier implantaten 

 

Totaal 

n=295 

2-implantatengroep 

n=124 

3-implantatengroep 

n=86 

4-implantatengroep 

n=85 

 

Geslacht (aantal mannen/vrouwen) 

158/137 78/46 41/45 39/46 

 

Gemiddelde leeftijd in jaren ten tijde van implanteren 

(sd; min-max) 

64 (10; 32-88) 62 (11; 32-88) 64 (9; 42-83) 67 (9; 46-86) 

 

Gemiddelde edentate periode onderkaak in jaren 

(sd; min-max) 

21 (16; 1-60) 16 (15; 1-60) 21 (16; 1-56) 28 (14; 1-53) 

 

Gemiddelde hoogte onderkaak in mm (sd; min-max) 

16 (3,9; 10-25) 17 (3,7; 10-25) 16 (3,7; 10-25) 14 (3,2; 10-25) 
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Tabel 2. Mediaan waarden met interkwartielafstand van plaque-index (score 0-3), tandsteen-index (score 0-1), gingiva-index (score 0-3), bloeding-

index (score 0-3), gemiddelde pocketdiepte met standaarddeviatie (in mm) en gemiddelde botverandering met standaarddeviatie (in mm) per groep. 

 2-implantatengroep 

n=61 patiënten 

n=122 implantaten 

3-implantatengroep 

n=38 patiënten 

n=113 implantaten 

4-implantatengroep 

n=34 patiënten 

n=133 implantaten 

Plaque-index (sd) 1[0;1] 1[0;1] 1[0;1] 

Tandsteen-index (sd) 1[0;1] 1[0;1] 1[0;1] 

Gingiva-index (sd) 1[0;1] 1[0;1] 1[0;1] 

Bloeding-index (sd) 1[0;1] 1[0;1] 1[0;1] 

Pocketdiepte in mm (sd) 3,4 (0,9) 3,3 (1,4) 3,9 (1,2) 

Botverandering in mm (sd) -0,53 (0,69) -0,61 (0,60) -0,40 (0,51) 
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Tabel 3. Gemiddelde score van 6 factoren betreffende protheseklachten (mogelijke scores 0-3, minimum score 0 = geen klachten, maximum score 

3 = veel klachten) en de algemene tevredenheidsscore (mogelijke scores 1-10, minimum score 1 = heel slecht, maximum score 10 = uitstekend) 

ten tijde van evaluatie-onderzoek.. 

 2-implantatengroep 

n=61 patiënten 

3-implantatengroep 

n=38 patiënten 

4-implantatengroep 

n=34 patiënten 

A. Functionele klachten onderprothese (sd) 0,1 (0,2) 0,1 (0,3) 0,1 (0,3) 

B. Functionele klachten bovenprothese (sd) 0,2 (0,5) 0,2 (0,4) 0,2 (0,4) 

C. Algemene functionele klachten (sd) 0,1 (0,3) 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 

D. Esthetiek gelaat (sd) 0,1 (0,4) 0,1 (0,3) 0,2 (0,3) 

E. Neutrale ruimte (sd) 0,2 (0,5) 0,1 (0,3) 0,1 (0,3) 

F. Esthetiek prothese (sd) 0,0 (0,1) 0,0 (0,1) 0,0 (0,1) 

Algemene tevredenheid (sd) 8,0 (1,1) 8,2 (0,9) 8,2 (0,8) 
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Tabel 4. Nazorg chirurgie en prothetiek (vanaf 2 maanden na plaatsen prothese tot aan follow-up evaluatie) op basis van medisch dossier in aantal 

verrichtingen. 

 2-implantatengroep 

n=61 patiënten 

3-implantatengroep 

n=38 patiënten 

4-implantatengroep 

n=34 patiënten 

Verwijderen implantaat 0 0 1 

Opnieuw plaatsen implantaat 0 0 0 

Verwijdering van hyperplasie 1 0 1 

Chirurgische behandeling van peri-implantitis 0 0 0 

Clipreparatie 7 0 3 

Reparatie prothesebasis/prothese-elementen 14 6 8 

Aanbrengen tijdelijke zachte prothesebasis 4 2 1 

Nieuwe prothesebasis 25 14 26 

Aanpassing beethoogte/occlusie 1 0 1 

Reparatie staafmesostructuur 11 0 1 

Nieuwe staafmesostructuur 1 0 0 

Nieuwe overkappingsprothese 3 1 3 
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