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Samenvattingg in het Nederlands 
Inn Hoofdstuk 1 worden de doelstellingen besproken en een kort historisch overzicht 

gegevenn van mandibulareconstructies. Het doel van de reconstructie van een mandibula 

defectt is het herstel van vorm en functie. Indien hiervoor een vrij-gevasculariseerd 

fibulatransplantaatt wordt gebruikt, is het noodzakelijk deze te verdelen in segmenten. 

Voorr het herstellen van de oorspronkelijke contour van de mandibula is het optimaal 

modellerenn en adequaat fixeren van deze fibulasegmenten nodig. 

Inn het begin van de twintigste eeuw maakten de meest gangbare methoden voor 

mandibulareconstructiee gebruik van een tibiasegment, periostale strips van de tibia of 

eenn gesteelde mandibulalap. Gedurende de tweede wereldoorlog werden spongieuze 

bottransplantatenn geïntroduceerd al dan niet in combinatie met metalen of synthetische 

gazenbakjes.. Het gebruik van het niet-gevasculariseerde ileumtransplantaat was tot in 

dee jaren zeventig de standaardmethode voor het herstel van mandibuladefecten. In de 

jarenn tachtig werden diverse gesteelde bot-spierlappen voor kaakreconstructies 

ontwikkeld.. In diezelfde periode werden de vrij-gevasculariseerde transplantaten 

geïntroduceerd.. Aanvankelijk waren de meest gebruikte donorlocaties de distale radius, 

dee scapula en het os ileum. In 1989 beschreef Hidalgo voor het eerst het gebruik van de 

fibulaa voor mandibulareconstructies. Deze fibulalap werd in korte tijd de lap van eerste 

keuze,, met name voor de anterieure reconstructies. 

Tenn einde de parabolische vorm van de mandibula te reconstrueren moet de fibula in 

segmentenn worden verdeeld met gebruikmaking van de gesloten wigosteotomie techniek. 

Uitt de literatuur blijkt, dat het verkrijgen van een goed contour herstel niet vanzelf sprekend 

iss en dat veelvuldig secundaire ingrepen noodzakelijk zijn om een acceptabele contour 

tee verkrijgen. In de loop van de jaren zijn diverse publicaties verschenen over wat de 

bestee methode is om de contour van de onderkaak te modelleren. 

Geenn van deze publicaties hebben echter geleid tot een methode, systeem of 

instrumentt voorde reconstructie van de mandibula, dat universeel toepasbaar is. Om 

dee vraag te beantwoorden hoe een mandibula zo accuraat mogelijk te reconstrueren, 

mett behoud van de bloedvoorziening van de fibulasegmenten hebben we de, in 

Hoofdstukk 2, beschreven studie uitgevoerd. 

Dee voorkeur bestaat om het aantal osteotomieën beperkt te houden ten einde de 

segmentalee periostale circulatie niet te veel te verstoren en de operatieduur beperkt 

tee houden. Door het kleine aantal osteotomieën zal er een hoekige contour ontstaan. 
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Hett doel van deze studie is om na te gaan waar en in welke mate over-, dan wel 

ondercorrectiee zal ontstaan. Als uitgangssituatie wordt een subtotale reconstructie 

vann ramus naar ramus genomen met maximaal 5 botsegmenten en 4 osteotomieën. 

Dee studie is verricht op 30 gepreserveerde kaken. 

Dee contour van de kaak is overgenomen op kalkpapier en onderverdeeld in 5 

lijnstukkenn (ramus-body-symphyse-body-ramus of R-B-S-B-R). Door het afsnijden van 

dee bocht in de orginele kaakomtrek zal de laterale zijde versmallen en de kin 

verbreden.. Dit gaat tevens gepaard met een verplaatsing (displacement) van de kin. 

Omm een zo nauwkeurig mogelijke kopie van de orginele omtrek te verkrijgen moeten 

beidee afwijkingen zo klein mogelijk gehouden worden. De mate van onderprojectie 

enn overprojectie worden berekend voor een verplaatsing van de kin van 1.0,1.5, 2.5, 

5.0,, 7.5 en 10 mm. De meest nauwkeurige reconstructie van de kaakcontour wordt 

verkregenn met een verplaatsing van 1.5 of 2.5 mm. Om de periostale circulatie te 

behoudenn moet de minimale breedte van de botsegmenten 15 mm of meer bedragen. 

Ditt geldt met name voor het symphyse deel. Uitgaande van een fibula dikte van 14 

mmm wordt de binnenlengte van het symphyse deel berekend. Bij een verplaatsing 

vann 1.5 mm is de gemiddelde binnenlengte van het botsegment 14.8 mm met een 

spreidingg van 9.9 tot 23.0 mm. Derhalve wordt de voorkeur gegeven aan de verplaatsing 

vann 2.5 mm met een gemiddelde binnenlengte 16.4 mm en een spreiding van 11.9 tot 

24.88 mm. Het verlies aan laterale projectie is minimaal (5.8) en de uiteindelijke kin 

breedtee is acceptabel (gemiddeld 35.0 mm). 

Concluderendd willen wij stellen, dat met een beperkt aantal osteotomieën een 

acceptabell contourherstel kan worden verkregen in geval van een subtotale 

reconstructiee (R-B-S-B-R). De botlengte van het symphysaire deel blijft binnen een 

veiligee marge. Is het defect beperkter in omvang, dan is het resultaat van het contour-

herstell nog nauwkeuriger. 

Tenn einde de complexe 3-D curve van de mandibula te reconstrueren is het noodzakelijk 

meerderee osteotomieën te verrichten. Voor het bepalen van de plaats en de hoek 

waaronderr deze osteotomieën worden verricht zijn diverse oplossingen bedacht, echter 

inn de praktijk gebeurt het veelal met het "timmermansoog". 

Inn hoofdstuk 2 tonen wij aan, dat het mogelijk is een adequate contour te reconstrueren 

mett een beperkt aantal osteotomieën. 

Aann de hand van deze gegevens is een pas-en zaagmalsysteem ontworpen dat 

beschrevenn wordt in Hoofdstuk 3. 
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Dee pasma! dient om de "vertaalslag" te maken van de gebogen contour van de 

mandibulaa naarde hoekige contour van de reconstructie. De in de pasmal opgeslagen 

informatiee van hoeken en lengtes wordt overgezet in een zaagmal. De fibula (nog 

verbondenn met het been door de vaatsteel) wordt in de zaagmal gefixeerd waarna de 

osteotomieënn en de fixatie van de segmenten nu in één procedure op de ingestelde 

plaatsenn worden gerealiseerd. Hiermee wordt een optimaal botvlakcontact ter plaatse 

vann de osteotomieën verkregen. Na fixatie van de botsegmenten wordt de fibula uit 

dee mal verwijderd en de vaatsteel doorgenomen. De neomandibula kan nu aan de 

resterendee mandibuladelen gefixeerd worden. 

Err is weinig bekend over de resultaten van contourherstel van de mandibula na 

reconstructiee met vrij gevasculariseerde fibulatransplantaten. 

Hett doel van de in Hoofdstuk 4 beschreven kadaverstudie, is het bepalen van de kwaliteit 

vann de met het pas-en zaagmal systeem verrichte mandibulareconstructies. 

Bijj acht kadaverhoofden is hiervoor een standaard anterieur mandibuladefect gecreëerd. 

Voorr en na reconstructie zijn de kadaverhoofden met behulpvan CT scans vastgelegd. 

Dee verkregen CT beelden van de kaken zijn softwarematig gematched om vergelijking 

vann de 3-D vorm voor en na reconstructie mogelijk te maken. Hiervoor zijn de voor 

enn na reconstructiebeelden van de kaken over elkaar heen geplaatst en in driekwart 

projectiee afgedrukt. 

Tevenss worden op axiale, 2-D coupes van de gematchde CT beelden de oorspronkelijke, 

dee gereconstrueerde en een theoretisch "optimale" reconstructies vergeleken. Het vlak 

vann de axiale coupe wordt bepaald op de laterale projectie van de mandibula nadat de 

kaakk in een standaardpositie is geplaatst. Het vlak loopt door de kinpunt met de meest 

antero-caudalee projectie. 

Bijj zeven van de acht reconstructies worden goede resultaten bereikt. Ten opzichte 

vann de theoretisch optimale reconstructie is er slechts een beperkte onderprojectie 

vann het symphyse segment. 

Wijj concluderen, dat 3-D afbeeldingen van de gematchde CT scans in combinatie met 

2-DD afbeeldingen van axiale coupes met daarin de oorspronkelijke kaakcontour de meest 

zinvollee wijze is voor het beoordelen van kwaliteit van kaakreconstructies. Het 

quantificerenn van de gevonden verschillen zal niet leiden tot een beter inzicht in de 

kwaliteitvann de kaakreconstructies. 

Mett deze visuele methode blijkt, dat de reconstructies van de kaak met het pas- en 

zaagmall systeem een adequate methode is met een zeer acceptabel resultaat. 
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Naa het modelleren, moeten de fibulasegmenten onderling en aan de resterende 

kaakstompenn bevestigd worden. Dit kan door middel van een reconstructieplaat of 

miniplaatjes.. Om het risico van compressie van de periostale circulatie zo veel mogelijk 

tee verkleinen heeft het de voorkeur om de hoeveelheid osteosynthese materiaal zo 

beperktt mogelijk te houden, Titanium miniplaatjes zijn tegenwoordig de gouden 

standaardd en zijn compatibel met het pas en zaagmal systeem. Echter, uit de literatuur 

iss ook bekend, dat bij vrijwel alle mandibula reconstructies die verricht zijn met 

cerclagedradenn er een consolidatie optreedt van de fibula osteotomieën. Dit biedt de 

mogelijkheidd andere vormen van fixatie te evalueren. 

Inn Hoofdstuk 5 worden nikkel-titanium botstapies geintroduceerd als een alternatief 

fixatiemateriaall bij mandibula reconstructies met een vrij-gevasculariseerd fibula 

transplantaat. . 

Omm de bruikbaarheid van deze vorm van fixatie te beoordelen is deze vergeleken met 

tweee andere gangbare technieken. Ineen in-vitrofibulamodel van beu kenhout worden 

dee relatieve sterkte en stijfheid bij compressie en torsiebelasting van deze memory 

stapless vergeleken met die van staaldraadcerclages en titanium 2.0osteosyntheseplaatjes. 

Bijj de compressietesten blijkt, dat de cerclages significant zwakker zijn dan de memory 

staples,, die op hun beurt weer zwakker zijn dan de miniplaatjes. De stijfheid van de 

titaniumm plaatjes is duidelijk het grootst. 

Bijj de torsieproeven blijkt, dat bij e de torsiesterkte van titanium plaatjes twee 

maall zo groot is dan die van de memory staples. Het verschil in stijfheid tussen de 

plaatjess en de staples is marginaal. De cerclages vertonen een snelle afname in sterkte 

enn stijfheid bij torsiebelasting. 

Alss men er van uitgaat, dat de (titanium) miniplaatjes en de cerclages de uitersten 

voorstellenn van f ixatiemethodes waarbij een goede botgenezing verwacht mag worden, 

dann geven de memory staples voldoende stevigheid om een goede consolidatie te 

bewerkstelligen. . 

Inn Hoofdstuk 6 wordt een prototype van een variant op de cerclagetechniek beschreven. 

Ditt draadklem fixatie systeem bestaat uit een dikke monofilament staaldraad, die via 

eenn boorgaatje in de te verbinden botdelen via de intramedullaire ruimte wordt 

gevoerd.. Fixatie vindt plaats door aan beide zijden een klemplaatje over de draad 

uiteindenn op te schuiven en na het opspannen van de draad te deformeren en 

zodoendee vast te klemmen. 

Hett draadklem fixatie systeem geeft minder compressie op het periosteum dan de 

conventionelee cerclagetechniek en is gemakkelijk toepasbaar bij het pas-zaagmal-
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systeem.. De verwachting is tevens, dat dit draadklemfixatie systeem beter bestand is 

tegenn buig- en torsiebelasting. 

Omm de bruikbaarheid van deze vorm van fixatie te beoordelen is hetdraadkiem fixatie 

systeemm vergeleken met twee andere gangbare technieken: staaldraad cerclages en 

titaniumm plaatosteosynthese. Een kunststof fibulamodel is gebruikt voor de in-vitro 

belastingstesten. . 

Hett alternatieve fixatie systeem is niet succesvol gebleken. De sterkte van de nieuwe 

draadklemm verbinding is min of meer gelijk aan die van conventionele cerclages bij 

buigbelastingg en aanzienlijk zwakker bij torsiebelasting. 

Diversee verbeteringen worden voorgesteld. 
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