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De chirurgische behandeling van kwaadaardige

tumoren in het hoofd-halsgebied leidt vaak tot

veranderde anatomische verhoudingen. Deze

veranderde verhoudingen kunnen resulteren in

een verstoring van de aesthetiek, het oraal func-

tioneren en de kwaliteit van leven. Defecten die

het gevolg zijn van ablatieve chirurgie leiden vaak

tot een verslechterde spraak- en slikfunctie en een

afgenomen kauwvermogen. De ongunstige func-

tionele orale conditie na ablatieve chirurgie ver-

slechtert vaak verder als het noodzakelijk is om de

patiënt in deze regio te bestralen. Bestraling in het

hoofd-halsgebied heeft immers een aantal ern-

stige bijwerkingen zoals een afgenomen speek-

selsecretie, een toegenomen gevoeligheid voor

infecties van het mondslijmvlies en een

afgenomen belastbaarheid van het mondslijm-

vlies voor het dragen van gebitsprotheses. De

mogelijkheden om hoofd-hals oncologische

patiënten prothetisch adequaat te rehabiliteren

worden hierdoor ernstig bemoeilijkt. 

Tot voor kort konden de problemen, zoals

genoemd in de vorige alinea, in een niet

onaanzienlijk deel van de gevallen, noch met

reconstructieve chirurgie noch met conventionele

prothetische technieken succesvol worden

opgelost. Inmiddels wordt echter algemeen

aangenomen dat primaire reconstructie van bot

en weke delen in combinatie met toepassing van

implantaat gedragen of ondersteunde prothetis-

che oplossingen kan leiden tot verbetering van de

mogelijkheden voor functionele rehabilitatie van

deze patiënten. Gebaseerd op deze veronder-

stelling wordt het gebruik van implantaten ter

ondersteuning van prothetische constructies

meer en meer gepropageerd bij de prothetische

rehabilitatie van  patiënten die zijn behandeld van-

wege een kwaadaardige tumor in het hoofd-hals-

gebied. Er wordt zelfs naar gestreefd om, waar

mogelijk, de implantaten tijdens de ablatieve

chirurgie te plaatsen. Om te beoordelen of dit ook

een goede aanpak van de ‘protheseproblematiek’

van deze patiënten betreft werd dit promotie-

onderzoek verricht. Het doel was om beter inzicht

te krijgen in de effecten van maxillofaciale rehabil-

itatie met implantaat ondersteunde prothetische

constructies bij hoofd-hals oncologische patiën-

ten. Hierbij werd specifiek gekeken naar de behan-

delplanning, de implantaatoverleving, de behan-

delresultaten en de kwaliteit van leven. De uitkom-

sten van dit promotieonderzoek kunnen dienen

als basis voor de optimale behandelkeuze bij

prothetische rehabilitatie van patiënten die een

ingreep hebben ondergaan vanwege een

kwaadaardige tumor in het hoofd-halsgebied.

In Hoofdstuk 2 worden de resultaten van een

literatuuronderzoek naar de behandelresultaten

met het gebruik van implantaten in de edentate

onderkaak voor orale rehabilitatie van hoofd-hals

oncologische patiënten beschreven. Hierbij werd

specifiek gekeken naar de prothetische rehabili-

tatie van patiënten met een kwaadaardige tumor

141



zuurstof (preventie van radionecrose, afname van

implantaatverlies). Toekomstige studies zullen

hier een antwoord op moeten geven. Momenteel

bestaat de tendens om implantaten te plaatsen tij-

dens de ablatieve chirurgie om chirurgie in

bestraald weefsel te voorkomen en om de tijd die

verstrijkt totdat de uiteindelijke functionele reha-

bilitatie gereed is te verkorten. Het is echter niet

raadzaam om de implantaten tijdens de ablatieve

chirurgie al te plaatsen als wordt getwijfeld over

een juiste positionering van de implantaten.

Soms is het voor de bereikbaarheid van een

tumor in de mondholte of oropharynx noodzake-

lijk een mediane mandibulotomie uit voeren. Het

doel van de in Hoofdstuk 3 beschreven studie was

om een techniek te ontwikkelen en te evalueren

waarbij het mogelijk is een mediane mandibulo-

tomie uit te voeren en toch tijdens dezelfde

ingreep implantaten te plaatsen in hetzelfde

gebied. Aangezien een succesvolle prothetische

rehabilitatie na chirurgische behandeling wegens

een mondholte- of oropharynxtumor start met het

vroegtijdig maken van een behandelplan in de pre-

operatieve fase, moet vóórafgaand aan de ingreep

al worden nagegaan of implantaten van nut lijken

te zijn bij de prothetische rehabilitatie ná de

ablatieve en/of radiotherapeutische behandeling.

De ontwikkelde techniek bestond uit het voor-

boren van de implantaatschachten voorafgaand

aan het uitvoeren van de mediane mandibulo-

tomie. Na de ablatieve chirurgie, reconstructie en

in het onderste deel van de mondholte. Uit dit lit-

eratuuronderzoek kwam naar voren dat chirurgis-

che interventies na radiotherapie bij voorkeur

moeten worden vermeden vanwege de toe-

genomen kans op een gestoorde genezing

(radionecrose van bot of weke delen, verlies van

implantaten). Indien het toch noodzakelijk is om

na radiotherapie een chirurgische ingreep uit te

voeren, dan worden gewoonlijk preventieve maat-

regelen ingesteld, zoals antibioticaprofylaxe en/of

behandeling met hyperbare zuurstof. Om de kans

op bovengenoemde problemen bij patiënten die

(vermoedelijk) zullen worden bestraald zo klein

mogelijk te maken, kan worden overwogen om de

benodigde implantaten al tijdens de ablatieve

chirurgie te plaatsen. Deze aanpak vergt grondig

pre-operatief onderzoek en multi-disciplinair over-

leg (hoofd-hals oncoloog, tandarts, radiothera-

peut) voor het opstellen van een goed doordacht

behandelplan. Bij het opstellen van dit plan

moeten ook de primair curatieve opzet van de

behandeling en de kansen voor later prothetisch

herstel worden meegenomen. Uit het literatuuron-

derzoek kwam verder naar voren dat er nog teko-

rtkomingen in wetenschappelijk bewijs bestaan

met betrekking tot het meest gunstigste tijdstip

om implantaten te plaatsen in relatie tot de radio-

therapie dat wil zeggen voorafgaand aan óf juist in

een bepaalde periode ná de radiotherapie. Dit

geldt ook voor de mogelijke toegevoegde waarde

van een preventieve behandeling met hyperbare
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herstel van de continuïteit van de mandibula wer-

den de definitieve boringen van de implan-

taatschachten uitgevoerd en werden de implanta-

ten geplaatst. Zes weken na de ablatieve chirurgie

werd met de radiotherapie begonnen. Ongeveer

zes maanden na afloop van de radiotherapie werd

voor alle patiënten een implantaat ondersteunde

overkappingsprothese in de onderkaak en een

conventionele gebitsprothese in de bovenkaak

vervaardigd. De patiënten werden regelmatig

teruggezien voor een gestandaardiseerde klini-

sche en röntgenologische evaluatie. Er werden

geen complicaties gezien in relatie tot de combi-

natie van een mandibulotomie en de plaatsing van

implantaten in hetzelfde gebied. Tijdens de radio-

therapie werden geen ongunstige mucosale reac-

ties gezien en tevens ontstond bij geen van de

patiënten osteoradionecrose. Er gingen geen

implantaten verloren. Klinisch en röntgenologisch

onderzoek toonde gezonde peri-implantaire weef-

sels. Uit deze studie werd geconcludeerd dat,

gebruikmakend van de ontwikkelde techniek, een

mediane mandibulotomie veilig kan worden

gecombineerd met de plaatsing van implantaten

in het ventrale deel van de mandibula.

In Hoofdstuk 4 worden de resultaten

beschreven van een studie naar de kwaliteit van

leven gerelateerd aan het oraal functioneren bij

edentate hoofd-hals oncologische patiënten na

behandeling van een kwaadaardige tumor in het

onderste deel van de mondholte met een combi-

natie van chirurgie en radiotherapie. Om de

effecten van plaatsing van implantaten op de

kwaliteit van leven en het oraal functioneren te

kunnen meten, bestond een sterke behoefte om

meer inzicht te verkrijgen in het functioneren van

patiënten die niet werden behandeld met een

implantaat ondersteunde overkappingsprothese

in de onderkaak. De studie werd tevens uitgevoerd

om inzicht te verkrijgen in de waarde van de

meetinstrumenten beschikbaar voor het meten

van de kwaliteit van leven en effecten van orale

rehabilitatie bij hoofd-hals oncologische patiënten.

Alle patiënten behandeld tussen 1990 en 2000

met een combinatie van chirurgie en radiotherapie

wegens een plaveiselcelcarcinoom in het onderste

deel van de de mondholte, die edentaat waren in

de onderkaak en voor wie een conventionele niet

implantaat ondersteunde gebitsprothese was ver-

vaardigd, werden uitgenodigd voor dit onderzoek

(klinische beoordeling en vragenlijsten betreffende

oraal functioneren en kwaliteit van leven). In totaal

waren 67 van de 84 patiënten, die voldeden aan de

inclusiecriteria, bereid mee te werken aan dit

onderzoek. De gemiddelde bestralingsdosis, die

deze patiënten in het orale gebied hadden ontvan-

gen, bedroeg 61.8±5.4 Gy. De resultaten toonden

aan dat veel patiënten niet erg tevreden waren met

hun gebitsprotheses. De helft van de patiënten

(N=33) droeg de gebitsprothese in de onderkaak

niet of hoogstens enkele uren per dag. Aan de

hand van de klinische beoordeling werd gecon-
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sultaten zoals de conditie van de peri-implantaire

weefsels, implantaatoverleving, oraal functioneren

en de impact op de kwaliteit van leven te eva-

lueren van de prothetische rehabilitatie met een

implantaat ondersteunde overkappingsprothese

in de onderkaak bij hoofd-hals oncologische

patiënten. Omdat de plaatsing van implantaten in

bestraald weefsel leidt tot een verhoogd risico op

het ontstaan van radionecrose van bot en weke

delen, en op verlies van implantaten, werd

besloten, in dit deel van het onderzoek, de implan-

taten tegelijk met de ablatieve chirurgie, dus vóór

de bestraling, te plaatsen. De behandelresultaten

van de prothetische rehabilitatie met een implan-

taat ondersteunde overkappingsprothese in de

onderkaak werden vergeleken met de behandelre-

sultaten van de prothetische rehabilitatie met con-

ventionele gebitsprotheses zoals beschreven in

hoofdstuk 4. Er werden 50 hoofd-hals oncologi-

sche patiënten geïncludeerd en er werd gebruik

gemaakt van dezelfde gestandaardiseerde vragen-

lijsten en klinische beoordeling zoals toegepast in

hoofdstuk 4. Bij alle patiënten werden tijdens de

ablatieve chirurgie vier implantaten geplaatst.

Ongeveer tweederde van de patiënten werd post-

operatief bestraald waarbij de gemiddelde cumu-

latieve dosis, die het kaakbot ter plaatse van de

implantaten had ontvangen, 61.1±5.3 Gy bedroeg.

Zowel in bestraald als in niet-bestraald bot gingen

twee implantaten verloren resulterend in een

vergelijkbare implantaatoverleving van respec-

cludeerd dat tweederde van de patiënten (N=44)

baat zou kunnen hebben bij vervaardiging van een

implantaat ondersteunde overkappingsprothese

in de onderkaak. Analyse van de ingevulde vragen-

lijsten toonde geen significant verband tussen

oraal functioneren, kwaliteit van leven en parame-

ters zoals omvang van de primaire tumor, locatie

van de primaire tumor en de verschillende behan-

delmodaliteiten. Ondanks de behandeling wegens

een kwaadaardig gezwel rapporteerden de patiën-

ten een relatief opvallend hoge algemene kwaliteit

van leven. Ook bleken de klachten die de patiënten

rapporteerden meer gerelateerd te zijn aan de

neveneffecten van de bestraling dan aan de con-

ventionele gebitsprotheses; met andere woorden

de neveneffecten van radiotherapie domineren

waarschijnlijk het orale functioneren en de

kwaliteit van leven na een oncologische behande-

ling. Omdat bij tweederde van de patiënten werd

ingeschat dat vervaardiging van een implantaat

ondersteunde overkappingsprothese zou leiden

tot een verbetering in oraal functioneren en

daaraan gerelateerde kwaliteit van leven, werd

besloten een prospectief klinisch onderzoek uit te

voeren naar de effecten van de vervaardiging van

een implantaat ondersteunde overkappings-

prothese in de onderkaak op oraal functioneren en

kwaliteit van leven in deze patiëntencategorie

(hoofdstuk 5).

Het doel van de studie beschreven in

Hoofdstuk 5 was om prospectief de behandelre-
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tievelijk 97.4% en 96.9%. Klinisch en röntgenolo-

gisch onderzoek toonde gezonde peri-implantaire

weefsels en er trad geen osteoradionecrose op.

Voor alle patiënten werd een implantaat onderste-

unde overkappingsprothese in de onderkaak en

een conventionele gebitsprothese in de bovenkaak

vervaardigd. De resultaten toonden aan dat de

aspecten van kwaliteit van leven die gerelateerd

zijn aan oraal functioneren verbeterden. Bij niet-

bestraalde patiënten werd een sterkere verbeter-

ing gezien in oraal functioneren dan bij bestraalde

patiënten (vooral de aspecten van het oraal func-

tioneren die niet gerelateerd zijn aan de nevenef-

fecten van de bestraling toonden bij deze patiën-

ten verbetering). Ook de tevredenheid met de

gebitsprothese nam toe en was hoger bij niet-

bestraalde dan bij bestraalde patiënten. Uit deze

studie werd geconcludeerd dat vervaardiging van

een implantaat ondersteunde overkappings-

prothese in de onderkaak leidt tot verbetering van

de aspecten van kwaliteit van leven die gerelateerd

zijn aan oraal functioneren en tevredenheid over

de gebitsprothese bij hoofd-hals oncologische

patiënten. Deze verbeteringen zijn meer uitge-

sproken bij niet-bestraalde dan bij bestraalde

patiënten.

In Hoofdstuk 6 worden de resultaten

beschreven van een prospectieve studie naar de

effecten van hyperbare zuurstoftherapie op de

behandeluitkomsten (conditie peri-implantaire

weefsels, implantaatoverleving, oraal functioneren

en kwaliteit van leven) van de prothetische reha-

bilitatie met een implantaat ondersteunde

overkappingsprothese in de onderkaak bij

bestraalde hoofd-hals oncologische patiënten.

Deze studie werd uitgevoerd omdat er geen con-

sensus of eensluidend wetenschappelijk bewijs

bekend was over de waarde van preventieve hyper-

bare zuurstoftherapie ten aanzien van de verbeter-

ing van osseointegratie, afname van implan-

taatverlies en reductie van het risico op ontstaan

van osteoradionecrose bij patiënten die waren

bestraald in het kader van hun oncologische

behandeling (zie hoofdstuk 2). De effecten van

hyperbare zuurstoftherapie op de behandel-

uitkomsten werden geëvalueerd in een geran-

domiseerde gecontroleerde klinische studie bij 26

hoofd-hals oncologische patiënten die waren

bestraald in het hoofd-hals gebied in het kader van

hun oncologische behandeling. Er werd hierbij

gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragenli-

jsten, klinisch en röntgenologisch onderzoek. Na

randomisatie werden de implantaten geplaatst in

het ventrale deel van de mandibula onder anti-

bioticaprofylaxe (13 patiënten) of onder antibioti-

caprofylaxe in combinatie met pre- en postoper-

atieve hyperbare zuurstoftherapie (13 patiënten).

De gemiddelde cumulatieve bestralingsdosis, die

deze patiënten in het ventrale deel van de

mandibula hadden ontvangen, bedroeg 61.4±12.9

Gy. Met of zonder hyperbare zuurstoftherapie gin-

gen respectievelijk 8 (implantaatoverleving 85.2%)
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hand van gestandaardiseerde vragenlijsten en een

klinische beoordeling. Bij twaalf patiënten (N=31

implantaten) werden de implantaten geplaatst tij-

dens de ablatieve chirurgie, van wie er zeven

(N=20 implantaten) post-operatief werden

bestraald (gemiddeld 65±4.7 Gy). Bij de overige

veertien patiënten (N=44 implantaten) werden de

implantaten geplaatst na ablatieve chirurgie, van

wie er vijf (N=21 implantaten) post-operatief

waren bestraald (gemiddeld 54.4±15.1 Gy), maar

voor plaatsing van de implantaten. Er gingen geen

implantaten verloren bij de niet bestraalde patiën-

ten (implantaatoverleving 100%), terwijl in de

bestraalde groep vijf implantaten verloren gingen

(implantaatoverleving 87.8%). De peri-implantaire

weefsels vertoonden een gezond aspect.

Osteoradionecrose werd niet gezien tijdens de

onderzoeksperiode. De tevredenheid over de

implantaat ondersteunde gelaatsprotheses was

hoger in vergelijking tot patiënten met een con-

ventionele adhesief bevestigde gelaatsprothese.

Uit deze studie kon worden geconcludeerd dat

een implantaat ondersteunde gelaatsprothese

beter wordt gewaardeerd dan een adhesieve

gelaatsprothese en leidt tot een verbetering van de

kwaliteit van leven. Bovendien kon worden gecon-

cludeerd dat eerdere radiotherapie geen contra-

indicatie vormt voor de toepassing van implantat-

en in de maxillofaciale regio, maar dat wel reke-

ning moet worden gehouden met een hoger

implantaatverlies.

en 3 (implantaatoverleving 93.9%) implantaten

verloren. In beide groepen vertoonden de peri-

implantaire weefsels een gezond aspect.

Osteoradionecrose ontstond bij één patiënt in de

groep die was behandeld met hyperbare

zuurstoftherapie. De aspecten van de kwaliteit van

leven gerelateerd aan oraal functioneren en de

prothesetevredenheid verbeterden in beide

groepen in vergelijkbare mate. Er werd gecon-

cludeerd dat, in overeenstemming met de resul-

taten beschreven in hoofdstuk 5, een implantaat

ondersteunde overkappingsprothese in de

onderkaak bij hoofd-hals oncologische patiënten

kan bijdragen aan een toename van de kwaliteit

van leven gerelateerd aan oraal functioneren en de

prothesetevredenheid. Er kon geen toegevoegde

waarde worden aangetoond van preventieve

behandeling met hyperbare zuurstoftherapie.

Endossale implantaten worden niet alleen

toegepast bij de orale rehabilitatie van patiënten,

maar percutaan geplaatste endossale implantaten

hebben ook een belangrijke rol bij de prothetische

rehabilitatie van patiënten met craniofaciale

defecten. Het doel van de studie beschreven in

Hoofdstuk 7 was om retrospectief de behan-

deluitkomsten en patiënttevredenheid van een

implantaat ondersteunde gelaatsprothese in de

orbitale en auriculaire regio te evalueren. Dit

onderzoek werd uitgevoerd in een groep van 26

hoofd-hals oncologische patiënten met een

craniofaciaal defect na ablatieve chirurgie aan de
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In de overkoepelende discussie (Hoofdstuk 8)

worden de resultaten van de vorige hoofdstukken

in een bredere context geplaatst. Gebaseerd op de

resultaten van de verschillende studies, zoals

beschreven in dit proefschrift,  kan worden gecon-

cludeerd dat de toepassing van implantaat onder-

steunde protheses heeft geleid tot grote verbe-

teringen in de mogelijkheden voor rehabilitatie

van hoofd-hals oncologische patiënten. Alhoewel

de neveneffecten van bestraling in het hoofd-hals

gebied waarschijnlijk voor een belangrijk deel het

orale functioneren en de kwaliteit van leven na

oncologische behandeling bepalen, werd aange-

toond dat een implantaat ondersteunde overkap-

pingsprothese in de onderkaak leidt tot een sub-

stantiële verbetering  van de kwaliteit van leven

gerelateerd aan oraal functioneren en een toe-

name van de prothesetevredenheid. Een vergelijk-

bare toename van tevredenheid en kwaliteit van

leven werd gezien bij patiënten met een implan-

taat ondersteunde gelaatsprothese. Ook werd

geconcludeerd dat er nog behoefte bestaat aan

verbeterde vragenlijsten om de effecten van

dergelijke rehabilitaties op de kwaliteit van leven

aan te kunnen tonen. 

Concluderend kan worden gesteld dat,

gebaseerd op de veelbelovende resultaten van

implantaat ondersteunde prothetische construc-

ties, het gebruik van implantaten voor rehabilitatie

dient te worden overwogen bij iedere edentate

patiënt met een kwaadaardige tumor in de mond-

holte of patiënt met een craniofaciaal defect. Een

dergelijke rehabilitatie behoort te worden gezien

als een regulier onderdeel van de integrale zorg

voor de hoofd-hals oncologische patiënt. Om dit

mogelijk te maken dienen de maxillofaciaal

prothetist en de implantoloog deel uit te maken

van het multi-disciplinaire hoofd-hals oncologie

team en betrokken te zijn bij de behandelplan-

ning. Plaatsing van implantaten tijdens ablatieve

chirurgie dient te worden overwogen om latere

chirurgische interventies in bestraald weefsel te

voorkomen en om de tijd, benodigd voor func-

tionele prothetische rehabilitatie, te bekorten. De

plaatsing van implantaten tijdens ablatieve

chirurgie kan eveneens worden overwogen bij

meer complexe chirurgische ingrepen, aangezien

is aangetoond dat een mediane mandibulotomie

geen contra-indicatie vormt voor de gelijktijdige

plaatsing van implantaten. Twijfels over een juiste

positionering van de implantaten vormt, vanuit

een prothetisch standpunt bezien, de enige reden

om af te zien van plaatsing van implantaten tij-

dens de ablatieve chirurgie. Dit kan bijvoorbeeld

voorkomen in situaties waarbij de continuïteit van

de mandibula wordt hersteld met een bottrans-

plantaat. 
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