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Summary and address to the aims 

Chapter 1 sets out to introduce the concept of using dental implants to 
support or retain dental prostheses. This treatment has evolved since the 
early seventies and has achieved a high degree of sophistication. The 
current implants are made of titanium and are supposed to firmly inte-
grate into the jaw bones. The placement of implants in the most favour-
able position has really been enhanced by using CT scans and implant 
planning programs. This method has improved the accuracy and predict-
ability with regard to implant position. 
 Implant supported prostheses have also improved the means of re-
habilitation for patients with head and neck tumours. Facial and oral pros-
theses can nowadays be fixed to implants placed in strategic positions. 
These implant retained oral and facial prostheses have resulted in a sig-
nificant enhancement of quality of life when compared with the old adhe-
sive-retained prostheses. 
 Patients with head and neck tumours, however, often undergo radio-
therapy either as an adjunct after ablative surgery or as a single mode of 
treatment. Irradiation, however, causes hypoxity, hypocellularity and hy-
povascularity of the jaw bones, which in turn causes implant loss or may 
even cause osteoradionecrosis. 
 In order to reduce the risk of implant failure it would be advisable for 
clinicians to know to what degree the jaw bones are affected by the irra-
diation treatment. In principle there are four means of assessing the bone 
quality, including: assessment of bone mineral density ( BMD), assess-
ment of implant stability and assessment of bone vascularity of intended 
implant recipient sites. It is also possible in certain circumstances, par-
ticularly when treating oro-pharyngeal tumours, to decrease the irradia-
tion dose to a recipient site of implants. For this reason this study was set 
up to quantify the above mentioned parameters using quantative com-
puted tomography ( QCT) to measure bone mineral density , resonance 
frequency analysis (RFA) for measuring implant stability and laser Dop-
pler flowmetry (LDF) to measure bone vascularity. 
 Radiation oncologists currently use intensity modulated radiotherapy 
(IMRT) to treat oro-pharyngeal tumours. This method potentially puts the 
anterior mandible at risk if no measures are taken to reduce the irradia-
tion dose in this part of the mandible. For this reason a study was carried 
out to measure the irradiation dose at the anterior mandible of patients 
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with oro-pharyngeal cancer and to investigate the possible dose con-
straint at the anterior mandible.  

Aims: 

1. To measure vascularity in irradiated maxillary and mandibular alveolar 
bone compared to non-irradiated bone using LDF 
 
2. To demonstrate that LDF is a reproducible method for the assessment 
of alveolar bone vascularity. 
 
Chapter 2 reports on an experimental animal study evaluating a method 
of measuring bone vascularity. The purpose of this animal study was to 
confirm that laser Doppler flowmetry (LDF) is a reproducible method for 
the assessment of maxillary and mandibular alveolar bone vascularity 
and that there is less vascularity in irradiated mandibular and maxillary 
bone compared to non-irradiated bone. All maxillary and mandibular 
premolars and molars of 6 Göttingen minipigs were extracted. After a 3-
month healing period, 3 minipigs received irradiation at a total dose of 24 
Gy. Three months after irradiation, 5 holes were drilled in the residual 
alveolar ridge of each edentulous site in each minipig. Local microvascu-
lar blood flow around all 120 holes was recorded by LDF prior to implant 
placement. In one irradiated and one non-irradiated minipig, an additional 
hole was drilled in a right maxillary site to enable repeated LDF re-
cordings. The alveolar bone appeared less vascularized in irradiated than 
in nonirradiated minipigs. The effect of radiation appeared more pro-
nounced in the mandible than in the maxilla. LDF was demonstrated to 
be a reproducible method for assessing alveolar bone vascularity. The 
hypotheses regarding LDF and vascularity were supported.  

Aim: 

To measure stability of implants placed in irradiated and non-irradiated 
bone, at placement and during osseointegration. 
 
In chapter 3 the same minipigs were used as in chapter 2 to measure 
stability of implants placed in both irradiated and non-irradiated bone. 
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The study was designed to monitor and test implant stability immediately 
after implant placement and during osseointegration in minipig alveolar 
bone. 
 After assessment of bone vascularity by laser Doppler flowmetry re-
cordings, carried out in the initial holes, a total of 120 implants were 
placed in the six minipigs. Subsequently, and at 8, 16, and 24 weeks after 
implant placement, implant stability was recorded by resonance fre-
quency analysis (RFA). RFA values were expressed as an implant stabil-
ity quotient (ISQ). 
 ISQ values recorded immediately after implant placement showed no 
differences between irradiated and non-irradiated minipigs. Repeated 
measurements at the four recording moments showed a decrease of ISQ 
values in all minipigs, being more pronounced in irradiated bone, when 
compared with non-irradiated bone. The results at the third and fourth 
recording moments showed a stabilization or even a slight increase of 
ISQ values. 
 The results document the negative effect of irradiation on bone vas-
cularity and hence on the stability of the implants. 

Aim: 

To measure bone mineral density (BMD) in irradiated and non-irradiated 
bone by quantative computer tomography (QCT) 
 
The same animals as used in chapter 2 and 3 were used in chapter 4 to 
measure bone mineral density using quantitative computer tomography. 
The objective of this part of the study was to analyse the effect of irradia-
tion on bone mineral density (BMD). 
 At 3 months after irradiation, quantitative computed tomography 
(QCT) was performed. As a reference, a calibration bone phantom with 
pre-determined BMD was attached to the head of the minipigs. The QCT 
data were imported into a software program to calculate the BMD of the 
alveolar bone and the calibration bone phantom. In order to compare 
BMD values of individual minipigs, the so called bone mineral density 
quotient (BMDQ) was created, dividing the BMD value of the alveolar 
bone by the BMD value of the calibration bone phantom. 
 Mean BMDQ values appeared to be higher in irradiated than in non-
irradiated minipigs. However, the difference was not significant. In both 
irradiated and non-irradiated minipigs, the average mandibular BMDQ 
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values were statistically significantly higher than the average maxillary 
BMDQ values. It could be concluded that, 3 months after irradiation, the 
BMD of irradiated alveolar minipig bone was increased, when compared 
with non-irradiated alveolar minipig bone. This increase, however was not 
statistically significant. 

Aim: 

To measure vascularity in the human anterior mandible by LDF, to define 
a human standard for vascularity in this part of the mandible 
 
In irradiated bone, a method of measuring vascularity of the intended 
implant site would be of importance as to assess the quality of the recipi-
ent bone. This could potentially be helpful in defining a threshold beyond 
which implants cannot be used anymore. At present, assessing bone 
vascularity, using laser Doppler flowmetry (LDF), is possible. Chapter 5 
describes the clinical study in which twenty-three randomly selected non-
irradiated edentulous patients scheduled for treatment with oral implants 
in the anterior mandible were incorporated. The hypotheses of this study 
were that bone vascularity in the human anterior mandible can be as-
sessed during implant insertion by LDF and that the recorded LDF values 
are providing standard data for bone vascularity in the human anterior 
mandible. There were 12 men and 11 women. The duration of edentu-
lousness and the resorption pattern of the residual alveolar ridges were 
registered. In the pilot holes of the planned implant insertion the bone 
vascularity was measured, using LDF and expressed in perfusion units 
(PU). The statistical distribution and characteristics of the LDF values 
were defined separately for men and women. 
 A total of 41 pilot sites were recorded with a mean LDF value of 25.80 
PU. No obvious gender differences were found and LDF values did not 
show a relationship with patient’s age or duration of edentulousness.The 
hypotheses that bone vascularity in the human anterior mandible can be 
assessed during implant insertion by LDF and that the recorded LDF 
values are providing standard data for bone vascularity in the human 
anterior mandible, were confirmed. 
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Aim: 

To study irradiation dose distribution and possible dose constraint at the 
anterior mandible 
 
New techniques in radiotherapy such as intensity-modulated radiotherapy 
(IMRT) are allowing lower dosage and better dose distribution at non-
target tissues and organs. This may have great implications when plan-
ning for implant insertion after irradiation treatment. This is particularly the 
case when primarily treating oro-pharyngeal tumours. Implant survival 
percentages in irradiated bone are known to be lower than in non-
irradiated bone, particularly if the irradiation dose exceeds 50 Gray. 
Chapter 6 describes the study in which the possibility of dose constraint 
at the anterior mandible is investigated. The hypothesis of this study is 
that adequate planning of IMRT allows for sufficient dose reduction at the 
anterior mandible, the most used implant site, allowing for save implant 
insertion after irradiation treatment. Ten randomly selected patients with 
oro-pharyngeal cancer treated by IMRT were included in this study. First, 
at five positions divided over the anterior mandible, the applied radiation 
doses were calculated in the original treatment plan of the ten patients. 
Second, for each patient a new treatment plan was made, taking into 
account that the anterior mandible was designated as a critical area to 
protect. The criteria for the new treatment plan were the same as for the 
first plan, implying that the tumour target dose of 70 Gy and the maximum 
mean doses of the organs at risk had to be respected. The data reveal a 
considerable, statistical significant, irradiation dose reduction in the ante-
rior mandible. As a result of the outcome of this study it is strongly ad-
vised to consider possible dose constraint in the anterior mandible when 
planning irradiation on oro-pharyngeal cancer patients using IMRT. 

Conclusions and future perspectives 

Patients who have undergone radiation therapy in the head and neck 
area are seriously at risk when implants have to be placed in the jaws to 
support a prosthesis. This is particularly true when the irradiation dose 
has exceeded 50 Gy. This risk implies implant loss because of failure to 
integrate in the bone and may even lead to osteo-radionecrosis. Implants 
are usually necessary to provide these patients with reasonably stable 
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prostheses, that contribute to their well being, as is borne out in various 
studies that measure their quality of life after this treatment. For the max-
illofacial prosthodontist this presents a dilemma, because he or she is 
generally not aware whether the dose received has caused an impair-
ment of the vascularisation of the bone that precludes the successful 
insertion and/or survival of implants.This is especially true for the area 
where implants are usually wanted i.c. the anterior mandible. Till present, 
no means was available to assess the quality of the receiving bone other 
than the information about the dose received. This information, however, 
does not always relate to the chance of success or failure of the implants. 
The only knowledge currently available points towards an increased risk 
when implants are placed in irradiated jaws with a dose of more that 40-
50 Gy. 
 Based on the results of this study it may be concluded that the best 
and clinically most suitable instrument to measure the influence of irradia-
tion on bone vascularity is LDF. The measurement of bone mineral den-
sity and implant stability did support the notion that irradiation has a det-
rimental effect on the integration of implants in the bone, but these pa-
rameters are less capable to assess beforehand whether the bone is 
suitable to receive implants, without running the risk of implant loss. LDF 
certainly does have this capacity and might turn out to be the only pa-
rameter to assess the vascularity of the potential recipient bone. When 
using LDF to measure bone vascularity, however, standardization of in-
strument and measuring method is required in order to be able to com-
pare results between different laser Doppler measurements. Probes and 
equipment parameters must be consistent, and the instrument must be 
calibrated according to the manufacturer’s instructions. 
 This study paved the way for further research in this field, which will 
mainly have to consist of building up a data base of LDF measurements 
on irradiated patients and non-irradiated patients in different areas of the 
jaws. This way a link can be made between objectively determined vas-
cularity, irradiation dose at the planned implant site and implant survival. 
Ultimately, when enough data are collected, it should be possible to de-
termine whether implants can be inserted in patients that have undergone 
irradiation therapy.This would imply a major step forwards in the planning 
of prosthetic rehabilitation of occlusion and articulation of these severely 
handicapped patients. 
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The results of this study give rise to the following considerations. In order 
to place implants in irradiated bone it is desirable to estimate the chances 
of implant survival. This is of paramount importance, since successful 
implant support for prosthetic devices, for a large part, defines the quality 
of life of these patients. It also avoids frustrating experiences for both the 
patient and the maxillofacial prosthodontist. 
 These chances may be improved by two measures that have a differ-
ent background. 
 First, when planning on primary irradiation of oro-pharyngeal cancer it 
would be recommendable to involve the maxillofacial prosthodontist in 
the planning of the post- radiation treatment to restore oral function. 
When implant placement is foreseen for this treatment, the radiotherapist 
should be made aware of the preferred implant sites as to try to constrain 
the irradiation dose in these areas, when using IMRT. This would require 
close cooperation between these two specialists, because the irradiation 
planning data should also be used for the planning of the implant posi-
tions. 
 Second, when implants are planned to be inserted in patients who 
underwent irradiation therapy, LDF measurements are to be recom-
mended via probe holes created at the preferred implant sites. This policy 
serves two purposes. Firstly, it gives the clinician an objective impression 
on the vascularity status of the recipient bone, that he can correlate to the 
failure or success of the implant. This is particularly important since as 
yet not enough historical data are available to define the critical threshold 
value for successful implant insertion in certain areas of the jaws. Sec-
ondly, by accumulating these LDF data, expertise will be build up to 
eventually be able to define the thresholds in every area of the jaws. 
 In the near future, when enough data are collected, clinicians will be 
able to exactly define the acceptable vascularity threshold in all areas of 
the jaws to assure safe implant insertion. That will change the protocols 
from trial and error into evidence based practice. 
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Samenvatting en evaluatie van de doelstellingen 

In hoofdstuk 1 wordt in het kort de evolutie van het gebruik van orale 
implantaten beschreven. Deze implantaten zijn gemaakt van titanium en 
hun oppervlak is tegenwoordig voorzien van een coating waardoor ze 
gemakkelijk integreren in bot. Het gebruik van implantaten heeft een wa-
re revolutie teweeggebracht in de tandheelkunde en vooral in de wijze 
waarop tegenwoordig gebitsprothesen op de implantaten kunnen worden 
bevestigd. Het bepalen van de beste positie van implantaten in het kaak-
bot wordt mogelijk gemaakt door gebruik te maken van een CT-scan, 
waarvan de data worden gebruikt in een software-programma voor im-
plantaatplanning. Deze methode heeft de nauwkeurigheid van het plaat-
sen van implantaten sterk vergroot en daarmee ook de voorspelbaarheid 
van het resultaat. 
 Implantaatgedragen prothetische constructies hebben ook de moge-
lijkheden vergroot om patiënten te rehabiliteren bij wie een resectie van 
een deel van de kaak of van het aangezicht is uitgevoerd in verband met 
een maligne tumor. Aangezichts- en gebitsprothesen kunnen tegenwoor-
dig verankerd worden op implantaten die zijn geïntegreerd in het bot. Dit 
heeft geleid tot een bewezen, aanzienlijke verbetering van de levenskwa-
liteit van deze uitermate gemutileerde en in orale functie beperkte men-
sen. Patiënten met maligne tumoren in de mond, de kaak of het aange-
zicht krijgen vaak aanvullend radiotherapie of krijgen zelfs primair radio-
therapie. Door de radiotherapie wordt de kwaliteit van het bot ernstig 
aangetast omdat er een verminderde vascularisatie ontstaat en het aan-
tal vitale cellen vermindert. Dit kan leiden tot osteoradionecrose waarbij 
delen van het bot spontaan worden afgestoten. Een gering trauma, 
waaronder het plaatsen van een implantaat, kan deze osteoradionecrose 
initiëren. In het algemeen integreren implantaten slecht in bot dat be-
straald is met een dosis boven 40-50 Gray. 
 Ten einde het risico van het verlies van implantaten te verkleinen, 
zou het nuttig zijn om te kunnen bepalen hoe groot de mate van de door 
radiotherapie veroorzaakte schade is. In principe zijn er 3 methoden om 
de botkwaliteit te bepalen: het meten van de botdichtheid, het meten van 
de stabiliteit van een implantaat en het meten van de vascularisatie van 
het bot. Daarom was het de opzet van dit onderzoek deze parameters te 
kwantificeren met behulp van achtereenvolgens kwantitatieve computer-
tomografie (‘quantitative computer tomography’; QCT), resonantiefre-
quentieanalyse (RFA) en laser Doppler flowmetrie (LDF). 
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 Om orofarynxtumoren te behandelen, gebruiken radiotherapeuten 
steeds vaker ‘intensity modulated radiotherapy’ (IMRT). Dit brengt met 
zich mee dat het voorste deel van de onderkaak vaak een grote dosis 
straling krijgt, tenzij er beschermende maatregelen genomen kunnen 
worden. Om deze reden werd ook een onderzoek uitgevoerd bij een aan-
tal patiënten met een maligne orofarynxtumor. Hierbij werd de bestra-
lingsdosis in dit gebied gemeten met het doel te onderzoeken of dosisre-
ductie mogelijk zou zijn. 

Doelen: 

1 Het meten van de vascularisatie in zowel bestraald als niet-bestraald 
bot van de boven- en de onderkaak met behulp van LDF. 
 
2 Aantonen dat LDF een reproduceerbare methode is om de vascularisa-
tie van kaakbot te meten. 
 
In hoofdstuk 2 wordt een experimenteel onderzoek beschreven ter eva-
luatie van een methode om de vascularisatie van kaakbot te meten. Het 
doel was te bevestigen dat LDF een reproduceerbare meetmethode is en 
vast te stellen of de vascularisatie in bestraald bot minder is dan in niet-
bestraald bot. 
 Bij 6 Göttinger minivarkens werden zowel in de boven- als in de on-
derkaak alle kiezen verwijderd. Na een genezingsperiode van 3 maanden 
werden de boven- en de onderkaken van 3 minivarkens bestraald met 
een totale dosis van 24 Gy. Drie maanden na de bestraling werden per 
tandeloze kaakhelft bij ieder varken 5 voorlopige implantaatschachten 
geprepareerd met behulp van een boor van het Biocomp implantaatsys-
teem. In elk van deze in totaal 120 voorlopige implantaatschachten werd 
met LDF de vascularisatie van het omringende bot gemeten. In 1 be-
straald en 1 niet-bestraald minivarken werd in de rechterbovenkaak een 
extra schacht geprepareerd om hierin herhaalde metingen te kunnen 
verrichten. De vascularisatie van het bestraalde bot bleek significant min-
der te zijn dan die van het niet-bestraalde bot. Dit verschil bleek groter in 
de onderkaak dan in de bovenkaak. Aangetoond werd dat LDF een re-
produceerbare methode is om de vascularisatie van kaakbot te meten. 
De hypothesen met betrekking tot vascularisatie van kaakbot en LDF 
werden bevestigd. 
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Doel: 

Het meten van de stabiliteit van implantaten in bestraald en niet-bestraald 
bot, zowel ten tijde van het plaatsen van de implantaten als gedurende 
de periode van osseoïntegratie. 
 
In hoofdstuk 3 werden dezelfde minivarkens gebruikt als beschreven in 
hoofdstuk 2, nu om de stabiliteit van implantaten te meten in bestraald en 
niet-bestraald bot bij plaatsing van de implantaten en gedurende de 
daaropvolgende maanden na de initiële integratie in het kaakbot. 
 Na het meten van de vascularisatie (hoofdstuk 2) werden bij de 6 
minivarkens in de voorlopige implantaatschachten in totaal 120 implanta-
ten geplaatst en direct aansluitend werd de primaire stabiliteit gemeten 
met RFA. Deze metingen werden 8, 16 en 24 weken daarna herhaald. 
De stabiliteit van de implantaten werd uitgedrukt in het implantaatstabili-
teitquotiënt (‘implant stability quotient’; ISQ). De ISQ-waarden op het 
moment van plaatsing van de implantaten verschilden niet tussen be-
straalde en niet-bestraalde minivarkens. De herhaalde metingen toonden 
echter bij de implantaten van alle minivarkens een vermindering van de 
stabiliteit aan. Deze vermindering was bij de bestraalde minivarkens sig-
nificant groter dan bij de niet-bestraalde minivarkens. De resultaten van 
de derde en vierde meting lieten een stabilisatie of zelfs geringe stijging 
van de ISQ-waarden zien. De resultaten bevestigden het negatieve effect 
van radiotherapie op de vascularisatie van kaakbot met als gevolg verlies 
van stabiliteit van implantaten. 

Doel: 

Het meten van de botdichtheid (´bone mineral density´; BMD) in be-
straald en niet-bestraald bot met behulp van QCT. 
 
In hoofdstuk 4 werd gebruik gemaakt van dezelfde minivarkens als in de 
hoofdstukken 2 en 3, maar nu om de BMD te meten met QCT. 
 Drie maanden na de bestraling werd van alle minivarkens een CT-
scan gemaakt waarbij als referentie een fantoom met bekende BMD, dat 
was bevestigd aan de kop van de minivarkens, werd meegescand. De 
QCT-data werden in een softwareprogramma ingevoerd om de BMD van 
het kaakbot en het fantoom te berekenen. Om de BMD-waarden van de 
individuele minivarkens te kunnen vergelijken, werd het botdichtheids-
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quotiënt (‘bone mineral density quotient’, BMDQ) berekend door de BMD-
waarde van het bot te delen door de BMD-waarde van het fantoom. De 
gemidelde BMDQ-waarden bleken hoger te zijn in bestraald dan in niet-
bestraald bot. Het verschil was echter niet significant. Wel waren zowel in 
bestraald als in niet-bestraald bot de gemiddelde BMDQ-waarden in de 
onderkaak significant groter dan in de bovenkaak. 
 De conclusie was dat 3 maanden na bestraling de botdichtheid van 
het kaakbot van bestraalde minivarkens groter was dan van niet-
bestraalde minivarkens. Dit verschil was echter statistisch niet significant. 

Doel: 

Met behulp van LDF de vascularisatie meten in het voorste deel van de 
onderkaak van tandeloze patiënten om te komen tot een standaard voor 
de vascularisatie van dit deel van de onderkaak. 
 
Een methode om in bestraald bot de vascularisatie ter plaatse van ge-
plande implantaatposities te kunnen meten, zou van belang kunnen zijn 
om de kwaliteit van dit bot vast te stellen. Hiermee zou mogelijk een 
drempelwaarde vastgelegd kunnen waaronder implanteren als te risico-
vol moet worden beschouwd. 
 
In hoofdstuk 5 wordt een klinisch onderzoek beschreven onder 23 niet-
bestraalde tandeloze patiënten die een indicatie voor implantatie in het 
voorste deel van de onderkaak hadden. De hypothesen van dit onder-
zoek waren dat het mogelijk is om de vascularisatie van humaan kaakbot 
te meten met LDF en dat de gemeten gemiddelde waarde een standaard 
vormt voor de vascularisatie van het voorste deel van de onderkaak. Het 
betrof 12 mannen en 11 vrouwen. De duur van hun tandeloosheid en het 
resorptiepatroon van hun kaak werden vastgelegd. In de met een boor 
geprepareerde voorlopige implantaatschachten werd de vascularisatie 
van het omringende bot gemeten met behulp van LDF. De meetwaarden 
werden uitgedrukt in perfusie-eenheden (‘perfusion units’; PU). In totaal 
werden op 41 implantaatposities metingen verricht met als resultaat een 
gemiddelde waarde van 25,80 PU. Er werden geen geslachtsverschillen 
gezien en er bleek ook geen verband te bestaan met de leeftijd van de 
patiënten, de duur van de tandeloosheid en het resorptiepatroon van de 
kaak. 
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De hypothesen dat de vascularisatie van het voorste deel van de onder-
kaak met LDF gemeten kan worden en dat de gemeten gemiddelde 
waarde een standaard vormt voor de vascularisatie van dit deel van de 
onderkaak, werden bevestigd. 

Doel: 

Het meten van de dosisverdeling en mogelijke dosisreductie in het voor-
ste deel van de onderkaak. 
 
Nieuwe bestralingstechnieken, zoals IMRT, maken een kleinere dosis en 
betere dosisverdeling buiten het doelgebied mogelijk. Dit kan grote ge-
volgen hebben voor het plaatsen van implantaten na radiotherapie, in het 
bijzonder bij de primaire radiotherapie van orofarynxtumoren. Het is im-
mers bekend dat het overlevingspercentage van implantaten in bestraald 
bot lager is dan in niet-bestraald bot. 
 
In hoofdstuk 6 worden de resultaten weergegeven van een onderzoek 
waarbij de haalbaarheid van dosisreductie bij radiotherapie in het voorste 
deel van de onderkaak werd onderzocht. De hypothese was dat IMRT 
een dosisreductie in het voorste deel van de onderkaak, het gebied waar-
in de meeste implantaten geplaatst worden, mogelijk maakt. 
 Bij 10 patiënten, die met IMRT voor een orofarynxtumor waren be-
handeld, werden op 5 vastgestelde punten in het voorste deel van de 
onderkaak de gegeven doses berekend. Vervolgens werd voor iedere 
patiënt een nieuw bestralingsplan gemaakt waarbij nu ook het voorste 
deel van de onderkaak werd ontzien met betrekking tot de te ontvangen 
bestralingsdosis. De doelstelling van het nieuwe plan was hetzelfde als 
van het originele plan, dat wil zeggen een adequate bestralingsdosis voor 
het gebied van de tumor, maar maximale reductie voor het voorste deel 
van de onderkaak. De gegevens met IMRT laten een significante dosis-
reductie zien in het voorste deel van de onderkaak ten opzichte van het 
eerste plan. Dit resultaat leidt tot het advies om, indien mogelijk, met 
IMRT een dosisreductie te bewerkstelligen bij patiënten die na radiothe-
rapie in aanmerking komen voor het plaatsen van implantaten in het 
voorste deel van de onderkaak. 
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Conclusies en toekomstperspectief 

Het plaatsen van implantaten in bestraald bot bij patiënten met maligne 
tumoren in het hoofd-halsgebied houdt een zeker risico in. Het gaat 
daarbij om verlies van implantaten ten gevolge van het falen van de os-
seoïntegratie en om het ontstaan van osteoradionecrose. Verankering 
van gebitsprothesen op implantaten is bij deze patiënten vaak noodzake-
lijk voor een goed herstel van de functie. Bovendien, zoals uit meerdere 
onderzoeken gebleken is, leidt deze verankering tot een verbetering van 
de levenskwaliteit.Voor een tandarts-maxillofaciaalprothetist bestaat ech-
ter een dilemma omdat niet duidelijk is in hoeverre de vascularisatie van 
het kaakbot door de bestraling verminderd is. Een verminderde vascula-
risatie kan de osseoïntegratie van de implantaten verhinderen, met als 
gevolg verlies van implantaten of zelfs osteoradionecrose veroorzaken. 
Dit geldt vooral voor het voorste deel van de onderkaak omdat in dit ge-
bied de implantaten meestal geplaatst worden. Tot nu toe was er geen 
middel voorhanden om een inschatting te maken van de botkwaliteit, 
behalve de informatie over de toegepaste hoeveelheid straling. Deze 
informatie is op zich onvoldoende om het succes of falen van de implan-
taten te bepalen. Het is alleen bekend dat hoe groter de dosis is, hoe 
groter het risico op verlies van de implantaten is. Dit speelt vooral een rol 
als de dosis boven 40-50 Gy komt. 
 Op basis van de resultaten van dit onderzoek mag geconcludeerd 
worden dat LDF een goed en ook klinisch geschikt instrument is om de 
invloed van radiotherapie op de vascularisatie van bot te meten. De me-
tingen van de BMD en het ISQ ondersteunen de bevinding dat radiothe-
rapie een negatief effect heeft op de osseoïntegratie van implantaten, 
maar deze parameters zijn minder geschikt om op voorhand te bepalen 
of het plaatsen van implantaten verantwoord is. LDF is hiervoor wel ge-
schikt en is mogelijk het enige middel om de vascularisatie van kaakbot 
te meten. Hiervoor is het echter nodig om een standaardisering van in-
strument en meetmethode te gebruiken. De sondes van de LDF-
meetinstrumenten moeten gelijk zijn en een LDF-meetinstrument moet 
volgens de aanwijzingen van de leverancier gekalibreerd zijn. 
 Dit onderzoek heeft de weg geëffend voor verder onderzoek op dit 
gebied. Hierbij zal het vooral gaan om het aanleggen van een “database” 
van LDF-metingen bij bestraalde en niet-bestraalde patiënten in verschil-
lende gebieden van de onder- en de bovenkaak. Op deze manier kan 
een verband gelegd worden tussen objectief gemeten botvascularisatie, 
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bestralingsdosis in het implantaatgebied en de kans op succesvol implan-
teren. Als genoeg data verzameld zijn, moet het uiteindelijk mogelijk zijn 
vast te stellen of het plaatsen van implantaten bij een bestraalde patiënt 
mogelijk en verantwoord is. Dit zou een grote stap vooruit zijn in het 
plannen van de prothetische behandeling van deze ernstig gecompromit-
teerde patiënten. 
 De resultaten van dit onderzoek geven aanleiding tot twee overwe-
gingen. 
 Ten eerste is het aan te bevelen als radiotherapie gepland wordt, 
rekening te houden met de planning van de prothetische behandeling na 
de radiotherapie. Als het behandelplan voorziet in het plaatsen van im-
plantaten dan dient de radiotherapeut geïnformeerd te worden over de 
lokatie van de toekomstige implantaten teneinde de bestralingsdoses in 
deze gebieden zoveel mogelijk te beperken. De huidige IMRT-techniek 
maakt een dergelijke dosisreductie in de meeste gevallen mogelijk. Een 
nauwe samenwerking tussen radiotherapeut en tandarts-maxillofaciaal-
prothetist is daarom een vereiste, mede ook om na de radiotherapie de 
bestralingsdata te kunnen betrekken bij het bepalen van de meest ge-
schikte implantaatposities. 
 In de tweede plaats zou voorafgaand aan de plaatsing van de implan-
taten met behulp van LDF de mate van vascularisatie gemeten kunnen 
worden. Dat geeft niet alleen inzicht in de vascularisatie ter plaatse, maar 
levert uiteindelijk de informatie om de drempelwaarden te kunnen bepa-
len waaronder het plaatsen van implantaten moet worden afgeraden. Dit 
zal uiteindelijk kunnen leiden tot wetenschappelijk gefundeerde beslissin-
gen met betrekking tot de rehabilitatie van patiënten met maligne tumo-
ren in het hoofd-halsgebied.  
 
 
 
 




