INDICATORENSET: OVERKAPPINGPROTHESE OP IMPLANTATEN IN DE EDENTATE BOVEN- EN ONDERKAAK, D.D. 17-092021
Algemeen
Bron

KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Overkappingsprothese
op implantaten in de edentate boven- en onderkaak, april 2018

Doelgroep

Alle patiënten met een tandeloze boven- en/of onderkaak.

Betrokkenen
ontwikkeling
indicatorenset

KIMO Richtlijnontwikkelingscommissie, KIMO Richtlijnautorisatiecommissie en
KIMO Werkgroep Meetinstrumenten: implantoloog, MKA-arts, bijzondere
tandheelkundige, algemene tandarts, patiëntvertegenwoordiger,
tandprotheticus, methodoloog

Test

Op haalbaarheid van gegevensverzameling en acceptatie in de
mondzorgpraktijk wordt onderzoek gedaan in de KIMO Test Praktijken.

Tijdsperiode

Prospectief gedurende een vooraf afgesproken periode

Benodigde
praktijkinformatie



Benodigde
contextinformatie*



Type: algemeen practicus (AP), mondhygiënist (MP), implantoloog (IP),
paradontoloog (PD), mondhygiënist
Omvang patiëntpopulatie op 01-01 van jaar X





Leeftijd en geslacht van de patiënt
ASA score
DPSI-score of PPS-score

*Uitvragen per praktijk op patiëntniveau

De indicatoren
Voor de Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) “Overkappingsprothese op implantaten in de edentate
boven- en onderkaak” zijn de volgende drie indicatoren opgesteld.
No
IMP_PROTH-1
IMP_PROTH-2
IMP_PROTH-3

Indicatoromschrijving
Het percentage patiënten met een volledig edentate onderkaak, waarbij een klikgebit
wordt geplaatst met niet meer dan twee implantaten
Het percentage implantaten t.b.v. een klikgebit in de onderkaak dat binnen 12
maanden na plaatsing niet wordt vervangen
Het percentage implantaten t.b.v. een klikgebit in de bovenkaak dat binnen 12
maanden na plaatsing niet wordt vervangen

Hierna worden de drie opgestelde indicatoren uitgebreider beschreven in aparte tabellen.
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Indicator-ID
Indicatorcode
Beschrijving
Teller
Noemer
Exclusie
Rationale (relatie tot
kwaliteit)
Inhoudsvaliditeit

Aantal implantaten in onderkaak t.b.v. eklikgebit
IMP_PROTH-1
% patiënten met een volledig edentate onderkaak, waarbij een klikgebit
wordt geplaatst met niet meer dan twee implantaten
Aantal patiënten met een volledig edentate onderkaak, waarbij een
klikgebit wordt geplaatst met niet meer dan twee implantaten
Aantal patiënten met een volledig edentate onderkaak, waarbij een
klikgebite wordt geplaatst
Bij volledig edentate patiënten waarbij een indicatie voor een
overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak is gesteld, wordt
de plaatsing van twee implantaten aanbevolen.
Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Overkappingsprothese op
implantaten in de edentate onderkaak, april 2018.

Opmerkingen
Maataanduiding
Kwaliteitsdomein
Type indicator
Niveau van meting
Gegevensverzameling
Databron
Registratiewijze,
informatiestandaard

Type indicator en niveau van meting
Effectiviteit, Efficiëntie, Persoonsgerichtheid
Proces
Tandartspraktijk (AP, Implantologie)
Databron en gegevens
Tandheelkundige administratieve softwarepakketten
Algemene mondzorgpraktijk: handmatig invullen of J-codes
Implantologiepraktijk:
J51: Onder klikgebit
J80: Plaatsen van de twee eerste implantaten (op elementnummers)
Contextinformatie,
 Type praktijk: omvang, urbanisatiegraad
Populatievergelijkbaarheid  Leeftijd en geslacht van de patiënt
 DPSI of PPS

2

Indicator-ID
Indicatorcode
Beschrijving
Teller
Noemer
Exclusie
Rationale (relatie tot
kwaliteit)
Inhoudsvaliditeit

Succes plaatsing implantaat t.b.v. klikgebit de onderkaak
IMP_PROTH-2
% implantaten t.b.v. een klikgebit in de onderkaak dat binnen 12 maanden
na plaatsing niet wordt vervangen
Het aantal oorspronkelijke implantaten t.b.v. een klikgebit in de
onderkaak, dat 12 maanden na plaatsing nog aanwezig is
Het aantal implantaten t.b.v. een klikgebit in de onderkaak
Het niet hoeven vervangen van een implantaat duidt op het succes van de
behandeling.
Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Overkappingsprothese op
implantaten in de edentate onderkaak, april 2018.

Opmerkingen
Maataanduiding
Kwaliteitsdomein
Type indicator
Niveau van meting
Gegevensverzameling
Databron
Registratiewijze,
informatiestandaard

Type indicator en niveau van meting
Effectiviteit, Efficiëntie
Proces
Tandartspraktijk (AP, Implantologie)
Databron en gegevens
Tandheelkundige administratieve softwarepakketten
Algemene mondzorgpraktijk: handmatig invullen of J-codes
Implantologiepraktijk:
J51: Onder klikgebit
J80: Plaatsen van de twee eerste implantaten (op elementnummers)
J28: Plaatsen volgend implantaat (op elementnummer)
J36: Verwijderen implantaat (op elementnummer)
J26: Moeizame verwijdering implantaat (op elementnummer)
Contextinformatie,
 Type praktijk: omvang, urbanisatiegraad
Populatievergelijkbaarheid  Leeftijd en geslacht van de patiënt
 DPSI of PPS
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Indicator-ID
Indicatorcode
Beschrijving
Teller
Noemer
Exclusie
Rationale (relatie tot
kwaliteit)
Inhoudsvaliditeit

Succes plaatsing implantaat t.b.v klikgebit in de bovenkaak
IMP_PROTH-3
% implantaten t.b.v. een klikgebit in de bovenkaak dat binnen 12
maanden na plaatsing niet wordt vervangen
Het aantal oorspronkelijke implantaten t.b.v. een klikgebit in de
bovenkaak, dat 12 maanden na plaatsing nog aanwezig is
Het aantal implantaten t.b.v. een klikgebit in de bovenkaak
Het niet hoeven vervangen van een implantaat duidt op het succes van de
behandeling.
Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Overkappingsprothese op
implantaten in de edentate bovenkaak, april 2018.

Opmerkingen
Maataanduiding
Kwaliteitsdomein
Type indicator
Niveau van meting
Gegevensverzameling
Databron
Registratiewijze,
informatiestandaard

Type indicator en niveau van meting
Effectiviteit, Efficiëntie
Proces
Tandartspraktijk (AP, Implantologie)
Databron en gegevens
Tandheelkundige administratieve softwarepakketten
Algemene mondzorgpraktijk: handmatig invullen of J-codes
Implantologiepraktijk:
J52: Boven klikgebit
J80: Plaatsen van de twee eerste implantaten (op elementnummers)
J28: Plaatsen volgend implantaat (op elementnummer)
J36: Verwijderen implantaat (op elementnummer)
J26: Moeizame verwijdering implantaat (op elementnummer)
Contextinformatie,
 Type praktijk: omvang, urbanisatiegraad
Populatievergelijkbaarheid  Leeftijd en geslacht van de patiënt
 DPSI of PPS
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