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Toelichting aanspraakbeoordeling

Voor de aanspraak op bijzondere tandheelkundige hulp staat de 
ernst van de onderliggende aandoening centraal. Voor aanspraak 
op implantaten is expliciet in het Besluit zorgverzekering vermeld 
dat sprake moet zijn van een zeer ernstig geslonken tandeloze 
kaak. Dat wil niet zeggen dat elke verzekerde met een zeer ern-
stig geslonken tandeloze kaak automatisch aanspraak heeft op 
implantaten. Eventuele behandeling met een implantaatgedragen 
gebitsprothese moet op doelmatige wijze leiden tot een niveau 
van oraal functioneren dat de verzekerde zou hebben gehad als de 
onderliggende aandoening zich niet had voorgedaan. In casu gaat 
het dus om het oraal functioneren in het geval dat geen sprake 
was geweest van een ernstig geslonken tandeloze kaak. 
Voor de beantwoording van de vraag of de gevraagde behan-
deling leidt tot een doelmatige oplossing van het probleem dat 
de indicatie tot bijzondere tandheelkundige hulp opleverde, 
moet de toestand van het gehele tand-kaak-mondstelsel worden 
beoordeeld.

Het is goed om bij deze en dergelijke problematiek in gedachten 
te houden dat er een verschil kan zijn tussen de zorg inhoudelijke 
en verzekeringstechnische indicatie voor de implantaatgedragen 
gebitsprothese. 
Zorginhoudelijk kan zo’n indicatie aanwezig zijn wanneer geen 
sprake is van een ernstig geslonken tandeloze kaak. Verzekerings-
technisch kan alleen aanspraak bestaan in geval van een zeer 
ernstig geslonken tandeloze kaak, wanneer redelijkerwijs geen 
adequaat functionerende conventionele gebitsprothese meer kan 
worden geplaatst.
Bij een aanvraag voor een implantaatgedragen prothese kan dan 
ook de eis worden gesteld dat voldoende aannemelijk is gemaakt 
dat de verzekerde langs de conventioneel prothetische weg is 
uitbehandeld.
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Indicatiestelling

Gehele tand-kaak-mondstelsel
Om de toestand van het gehele 
tand-kaak-mondstelsel te bepalen wor-
den de  volgende punten beoordeeld:

• Voldoende brede en hoge klinische 
processus alveolaris

• Hoogte palatum: laag, normaal, hoog

• Spieraanhechting

• Aantoonbare flabby ridge

• Kwaliteit van de tubers maxillaris: 
 proporties en beweeglijkheid

• Ondersnijdingen

• Torus palatinus: vorm en omvang

• Bij eigen gebitselementen in de 
antagonerende kaak:
 – Parodontale toestand restdentitie
 – Is er ter aanvulling van ontbrekende 
gebitselementen een partiele- of 
frameprothese aanwezig waardoor 
het creëren van een bilateraal geba-
lanceerde articulatie mogelijk is?

Prothetiek
Wat betreft de prothetiek worden de 
volgende punten beoordeeld:

• Prothetisch uitbehandeld  
(nood prothese telt niet als volledig 
uitbehandeld)

• Gebalanceerde bilaterale articulatie

• Stabiele occlusie

• Zuigwerking

• Kiepretentie

• Trekretentie

• Lengte protheseranden

• Extreme kokhalsreflex  
(gecontroleerd via trialbase)

• Beethoogte

• Objectief voldoende speeksel

• Controle van de A-lijn
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Handreiking aanspraakbeoordeling 

Implantaten in de onderkaak

2 implantaten in de edentate onderkaak
• Bij een zeer ernstig geslonken kaak, 

echter met een minimale hoogte van 
10 mm.

• Bij een klinisch relatief lage kaak, ten 
gevolge van hoge spier en mondbo-
dem aanhechting.

• Bij een klinisch lage kaak tegenover 
een betande bovenkaak.

• Bij een relatief hoge kaak met een knife 
edge met pijnklacht of flabby ridge.

• Sterk afwijkende kaakrelatie zowel 
klasse II als klasse III.

3 implantaten in de edentate onderkaak
• Indien de mandibula een sterke V-vorm 

kent, zodat de kantellijn over de 
implantaten en het meest frontale deel 
van de processus ver uiteen liggen.

• In gevallen wanneer druk dan wel con-
tact van de prothese met de mucosa 
vermeden dient te worden, zoals bij 
drukpijnlijke foramina mentales, of een 
negatieve kaakwal posterieur concaaf 
ten gevolge van extreme resorptie.

• Sterk afwijkende intermaxillaire ver-
houdingen en ernstig geatrofieerde 
mandibula.

4 implantaten in de edentate onderkaak
• Kaakhoogte 10 millimeter of lager
• Kan overwogen worden bij een natuur-

lijke volledige dentitie in de boven-
kaak en een zeer sterk geatrofieerde 
mandibula zodat spreiding van de 
kauwkracht op deze geatrofieerde kaak 
bewerkstelligd wordt.

• Indien belasting van de mucosa verme-
den dient te worden.

• Indien sprake is van een V-vormige 
onderkaak. In deze situaties zou bij het

• aanbrengen van slechts 2 implantaten 
de mesostructuur boven de mond-
bodem komen te liggen. Geïndiceerd 
wanneer een constructie op 3 implan-
taten niet verantwoord is.
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Implantaten in de bovenkaak
In de bovenkaak kan in principe volstaan worden met een overkappingsprothese  
op 4 implantaten en een steg of drukkoppen/locators.

Is er sprake van een zeer ernstig geslonken bovenkaak dan kan een pre-implanto-
logische augmentatie van de bovenkaak noodzakelijk zijn. Hierna zijn 6 implantaten 
 geïndiceerd waarbij bij voorkeur een stegconstructie wordt vervaardigd.

4 implantaten in de edentate 
bovenkaak:
• Zeer ernstig geslonken kaak, verstre-

ken tubers in combinatie met laag 
breed palatum (evt. torus palatinus), 
 syndroom van Kelly, flabby ridge.

• Ernstig geslonken edentate bovenkaak, 
tegenover betande onderkaak.

• Extreme kokhals-reflex. 
• Indien voldoende bot aan wezig is 

wordt gekozen voor een overkappings-
prothese op 4 implantaten.

• Indien voldoende bot aanwezig is kan 
als mesostructuur gekozen worden 
voor solitaire verankering (knopveran-
kering) of een stegstructuur.

6 implantaten in de edentate bovenkaak
• In de geaugmenteerde bovenkaak 

wordt aangeraden ter ondersteu-
ning van een overkappingsprothese 
te kiezen voor zes implantaten, mits 
voldoende ruimte voor de prothetische 
constructie gewaarborgd blijft.

• In een zeer ernstig geslonken kaak is, 
om implantaatplaatsing mogelijk te 
maken, eerst een botopbouw nodig. 
Hierna zijn 6 implantaten geïndiceerd 
om de krachten optimaal te verdelen 
over de geaugmenteerde bovenkaak. 
Als mesostructuur wordt hier gekozen 
voor een stegconstructie.
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Verstevigingsframe
Indien er, vanwege een geringe inter-
maxillaire ruimte, weinig kunstharsmate-
riaal gebruikt kan worden en/of de kans 
op breuk van een overkappingsprothese 
te verwachten is, kan een verstevigings-
frame geïndiceerd zijn. Bij de indicatie 
voor een overkappingsprothese op 
implantaten zal steeds bij het ontwerp 
van de mesostructuur de noodzaak 
van een verstevigingsframe afgewogen 
dienen te worden. In de maxilla bij een 
vrij palatum is een frame als basis voor 
de overkappingsprothese vrijwel altijd 
geïndiceerd.

CBCT-scan
Bij implanteren in de onderkaak kan 
(bijna) altijd volstaan worden met klinisch 
onderzoek, een orthopantomogram en 
een laterale schedelprofielopname.
Een röntgenopname mag alleen worden 
gemaakt als daar een medische reden 
voor is en het voordeel van die opname 
voor de patiënt opweegt tegen de kans 
op nadelige effecten. De afweging voor 
het maken van een conventionele rönt-
genopname kan pas worden gemaakt 
nadat een klinisch onderzoek heeft 
plaatsgevonden en een medische anam-
nese is afgenomen. 
Indien klinisch en conventioneel röntgen-
onderzoek onvoldoende diagnostische 
gegevens oplevert met betrekking tot 
de afwijking en/of voor de behande-
lingsplanning (bijv. keuze tussen twee 
behandelstrategieën) en -uitvoering kan 
een CBCT-opname geïndiceerd zijn om 
de noodzakelijke aanvullende informatie 
te verkrijgen. 
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