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Mini dentale implantaten (MDI) zijn smalle 
titaniumschroefjes welke in de tandeloze kaak 
kunnen worden geplaatst om een loszittende 
gebitsprothese te stabiliseren. Ze bestaan uit een 
eendelige structuur waarbij het schroefvormige 
gedeelte in het bot zit en een bolvormig uiteinde in 
de mond. Na het respecteren ingroeiperiode, wordt 
de gebitsprothese omgevormd tot een klikgebit.  De 
heelkunde gebeurt onder lokale anesthesie zonder 
het maken van een chirurgische flap. Deze manier 
van behandelen opent de mogelijkheid om op een 
eenvoudige, betaalbare en weinig ingrijpende 
manier een slechtpassende gebitsprothese in de 
mond te verankeren. 

In de thesis wordt het gebruik van MDI in de 
bovenkaak prospectief en gedurende 5 jaar 
onderzocht. 

Bij 31  patiënten met een tandeloze atrofische 
bovenkaak werden 5-6 MDIs geplaatst. 
Achtereenvolgend werden de volgende parameters 
onderzocht 

1. de 2- en 5-jaars overleving van de 
implantaten 

2. complicatierisico’s van de heelkundig 
techniek  

3. de invloed van de behandeling op de 
patiënten beleving en tevredenheid 

4. de invloed op de kauwfunctie 
5. 3D-CBCT evaluatie na 2 en 5 jaar van het 

MDI omringende bot 
6. histologisch onderzoek van het 

bot/implantaat contact 

 
De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn 

1. Van de 185 geplaatste MDIs is de overleving 
na 2 jaar 78.9% en 73.8% na 5 jaar. 

2. Chirurgie zonder flap kan aanleiding tot 
ongewenste bot/sinus perforaties, doch dit 
is van weinig invloed op lange termijn. 

3. Gedurende het behandelingsverloop is er, na 
het connecteren met de gebitsprothese, een 
significante verbetering merkbaar in orale 
levenskwaliteit welke nadien behouden 
blijft. 

4. Er is geen objectieve verbetering van de 
kauwfunctie merkbaar tussen de volledige 
gebitsprothese en een MDI 
overkappingsprothese, wel wordt een 
subjectieve verbetering door de patiënten 
ervaren. 

5. Het botniveau blijft nagenoeg constant rond 
de MDI tot 5 jaar na de plaatsing 

6. Zowel in boven en onderkaak is op 
histologische coupes het bot/implantaat 
contact vergelijkbaar met standaard 
diameter implantaten. 
 

Algemeen besluit:   
MDIs voor een overkappingsprotheses zijn 
een aanvaardbaar behandelingsalternatief. 
Ze  openen nieuwe perspectieven voor 
patiënten welke zich klassieke 
implantaatbehandelingen, 
zowel fysisch als economisch, niet kunnen 
veroorloven. Op die manier krijgen ze 
toch de mogelijkheid tot verhoogde orale 
levenskwaliteit met implantaten . 
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