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Doelgroep 
 
Patiënten met meerdere congenitaal ontbrekende elementen, al dan niet als onderdeel van een 
syndroom. 

 

 

Algemene uitgangspunten 

 

1. Coördinatie 

 

 Ernstige hypodontie vraagt om een interdisciplinaire benadering in teamverband. 
 

 De coördinatie tussen de diverse (tandheelkundige) disciplines gedurende de groei en 
gedurende de actieve behandeling is essentieel voor een goed eindresultaat.  

 

 De coördinatie en coördinator worden voor aanvang van behandeling aangewezen. Aan de 
patiënt, de ouders en de huistandarts wordt duidelijk geventileerd waar de coördinatie ligt en 
wie de coördinator is. 

 

 De verschillende leden van het interdisciplinaire behandelteam formuleren voor de start van de 
behandeling hun einddoelen en het beoogde tijdspad. 

 

 De leden van het interdisciplinaire behandelteam documenteren relevante fases tijdens de 
behandeling. Eventueel worden behandeldoelen bijgesteld. De coördinator verzorgt de 
einddocumentatie. Na voltooiing van de behandeling wordt de patiënt in het interdisciplinaire 
behandelteam besproken. Er wordt nagegaan of de gestelde behandeldoelen bereikt zijn. 

 
 

2. Documentatie 
 

 Idealiter worden van iedere patiënt alle gegevens gedocumenteerd in het 10
e
 levensjaar. 

 Bij elke aangemelde patiënt wordt een algemene- en familieanamnese afgenomen.  

 Benodigde gegevens, naast de anamnese:  

 TAC overall score (Créton et al., 2007; van Wijk et al., 2006) 

 Röntgeninformatie: OPT en RSP in maximale occlusie 

 Gebitsmodellen (analoog of digitaal) 

 Kleuren lichtfoto opnamen 

 In de toekomst eventueel ook 3-dimensionaal (CBCT) 
 

 

3. Specifieke uitgangspunten van behandeling: 
 
 

 Maximaal behoud van tandweefsel. De melkelementen blijven in principe behouden totdat 
definitieve prothetische behandeling plaatsvindt. Raken de melkelementen echter in 
secundaire retentie en/of infraocclusaal, waarbij de processus alveolaris in verticale zin in 
hoogte achterblijft bij het marginale bot van begrenzende blijvende gebitselementen, dan kan 
vroegtijdige verwijdering geïndiceerd zijn. Toepassing van adhesief herstel van esthetiek en 
functie (verticale dimensie) naar behoefte van de patiënt. 

 
 

 De definitieve pre-prothetische en pre-implantologische orthodontie wordt uitgevoerd nadat de 
groei is voltooid. Vanwege skelettale afwijkingen of om andere redenen kan een vroegere start 
van (een deel van) de orthodontische behandeling echter geïndiceerd zijn  

 
 

 Registratie van benodigde behandeltijd, complicaties en problemen worden uniform 
vastgelegd teneinde de expertise op het gebied van behandeling van patiënten met ernstige 
hypodontie op een hoger niveau te tillen. 
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 De gestelde einddoelen worden geëvalueerd. De patiënt wordt ook na het afsluiten van het 
behandeltraject blijvend gecontroleerd ter evaluatie van het behandelresultaat. 

 

 Alle documentatie wordt bij de coördinator opgeslagen en bewaard.  
 
 
Vastgesteld tijdens de Workshop Ernstige Hypodontie COBIJT dd 29 sept. 2007. 
 


