	
  
	
  
	
  
EDENTATE MANDIBULA FRACTUUR

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Onderbouwing
1. In de meeste gevallen gaat het om oudere patiënten die een fractuur oplopen
van de edentate mandibula. Bij deze specifieke patiëntengroep is er een
minder voorspelbare metabole repons op het trauma. Eventuele comorbiditeit, medicatie, geassocieerd letsel en logistieke dillema’s kunnen de
behandelplanning negatief beïnvloeden. Met name pulmonale complicaties
zijn suspect. Er is een toename van edentate mandibulafracturen door
implantologische complicaties.
2. Beeldvorming is naast het klinisch onderzoek erg belangrijk. Naast de soort
fractuur en dislocatiegraad is ook de hoogte van de mandibula van belang
voor de behandelplanning. Beeldvorming vanuit ten minste 2 richtingen wordt
geadviseerd.
3. Bij niet of minimaal verplaatste en beperkt mobiele fracturen kan observatie
met een zacht dieet een goede behandeloptie zijn. Geadviseerd wordt de
prothese in die periode niet te dragen. Bij toename van dislocatie of mobiliteit
kan eventueel de prothese worden ingebonden middels een Gunning
techniek.
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4. Bij een fractuur van een ernstig atrofische mandibula (hoogte <10mm) met
beperkte dislocatie kan gekozen worden voor gesloten reductie + inbinden
prothese of een fixateur externe. Bij forse dislocatie wordt geadviseerd de
fractuur te reduceren en te fixeren met een reconstructie plaat. Hierbij
worden bij voorkeur 3 osteosynthese schroeven aan weerszijde van de
fractuur bicorticaal gepositioneerd, in selecte gevallen aangevuld met een
bottransplantaat
5. Bij een hoogte van meer dan 10mm kan de fractuur op een reguliere manier
behandeld worden.
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