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HOOFDSTUK 6: BEHANDELING VAN PATIËNTEN MET 
OBSTRUCTIEVESLAAPAPNEUSYNDROOM MET EEN 

MANDIBULAIR REPOSITIE-APPARAAT 
 
 
Uitgangsvraag 
6.1. Wanneer is een mandibulair repositie-apparaat geïndiceerd? 
 
 
6.1. Wanneer is een mandibulair repositie-apparaat geïndiceerd? 
 
Inleiding 
In het afgelopen decennium is de toepassing van zogenaamde “oral appliances” in 
toenemende mate in de belangstelling komen te staan. Door het verplaatsen van de 
onderkaak, tong en faryngeale structuren kunnen deze intraorale apparaten de 
luchtwegdoorgankelijkheid tijdens de slaap beïnvloeden. Hoewel meerdere typen intraorale 
apparaten worden onderscheiden, wordt het mandibulaire repositie-apparaat (MRA) 
verreweg het meest toegepast. Dit apparaat fixeert de onderkaak, door middel van een aan 
het gebit verankerde beugel, in een voorwaartse stand. In richtlijnen van diverse 
beroepsorganisaties en verenigingen wordt het MRA naast andere behandelingsmethoden 
(primair) geïndiceerd geacht voor de behandeling van lichte en matige vormen van OSAS 
(Fleetham, 2006; Kushida, 2006; Laitinen, 2003; Randerath, 2006]. 
 
Samenvatting van de literatuur 
Er zijn diverse (randomised) controlled trials uitgevoerd naar de effecten van MRA-therapie 
in vergelijking met onder andere een passief werkende MRA (6 trials; tabel 6.1.1), 
uvulopalatofaryngoplastiek (UPPP) (1 trial; tabel 6.1.2) en CPAP-therapie (10 trials; tabel 
6.1.3) (Hoekema, 2008; Lam, 2007; Lim, 2006]. Bij het passief werkend MRA wordt de 
onderkaak in tegenstelling tot de MRA-behandeling niet naar voren gehouden. De follow-up 
perioden van de diverse trials varieerden van twee weken tot een jaar. Eén van de studies 
hanteerde een follow-up periode van vier jaar (Walker-Engstrom, 2002]. Op basis van deze 
verschillende studies zijn er in de afgelopen drie jaar een viertal systematische reviews 
gepubliceerd over de effectiviteit en bijwerkingen van MRA-therapie (Ferguson, 2006; 
Hoekema, 2004; Hoffstein, 2007; Lim, 2006]. Twee van deze vier systematische reviews 
betreffen meta-analyses (Hoekema, 2004; Lim, 2006]. Daarom zijn deze systematische 
reviews gebruikt als uitgangspunt voor de wetenschappelijke onderbouwing bij de 
beantwoording van de uitgangsvraag. De resultaten van de beide meta-analyses zijn in 
overeenstemming met die van de andere twee systematische reviews. 
De trials in de meta-analyse van Hoekema et al. zijn met behulp van een door Sindhu et al. 
ontwikkelde Delphi-techniek op basis van goede methodologische kwaliteit geselecteerd 
(Hoekema, 2004; Sindhu, 1997]. In de meta-analyse van Lim et al. zijn de trials volgens het 
Cochrane-protocol en een door Jadad et al. beschreven procedure op grond van goede 
methodologische kwaliteit geselecteerd (Lim, 2006; Jadad, 1996].  
 
Effect van MRA op AHI 
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MRA vs. passief werkend MRA (tabel 6.1.1) 
Uit een meta-analyse van vijf parallelle en vier cross-over trials bleek dat de AHI bij MRA-
therapie in vergelijking met een passief werkende MRA gemiddeld, respectievelijk, 10,78 
(95% betrouwbaarheids interval (BI] -15,53 tot -6,03) en 15,15 (95% BI -19,4- tot -10,89) 
lager is (Lim, 2006]. Een meta-analyse van drie cross-over trials door Hoekema et al. toonde 
aan dat bij gebruik van een MRA een significante verbetering van de AHI optrad, vergeleken 
met een passief werkende MRA (effect size -0,96 (95% BI -1,49 tot -0,42]) (Hoekema, 2004]. 
 
MRA vs. UPPP (tabel 6.1.2)
Uit de meta-analyse van Hoekema et al. bleek dat er in één parallelle trial een jaar na 
behandeling met een MRA of UPPP een significant verschil in de AHI was in het voordeel 
van MRA-therapie (effect size -0,47 (95% BI -0,91 tot -0,02]) (Hoekema, 2004]. In de 
systematische review van Lim et al. werd dezelfde trial eveneens beoordeeld (Lim, 2006]. 
Een half jaar na behandeling met MRA en UPPP kon geen significant verschil in de AHI 
tussen beide behandelingen worden aangetoond. Na één en vier jaar behandeling werd 
echter een significant verschil in de AHI ten gunste van het MRA geconstateerd van, 
respectievelijk, -4,50 (95% BI -8,52 tot -0,48) en -7,00 (95% BI -11,05 tot -2,95). 
 
MRA vs. CPAP (tabel 6.1.3)
In een meta-analyse van twee parallelle en zeven cross-over trials naar de behandeling met 
MRA- versus CPAP-therapie werd een significant verschil in de AHI in het voordeel van 
CPAP gevonden (Lim, 2006]. Het gewogen gemiddelde verschil in de AHI bedroeg, 
respectievelijk, 13,00 (95% BI 7,63 tot 18,36) en 7,97 (95% BI 6,38 tot 9,56) in deze studies. 
Ook de meta-analyse van Hoekema et al. betreffende zes cross-over trials liet een 
significante verbetering in de AHI zien ten gunste van CPAP-therapie (effect size 0,83 (95% 
BI 0,59 tot 1,06]) (Hoekema, 2004]. In een tweetal recent beschreven parallelle trials worden 
deze bevindingen eveneens bevestigd (Hoekema, 2008; Lam, 2007]. Een van deze twee 
studies was als “non-inferiority” trial opgezet (Hoekema, 2008]. In deze studie werd 
aangetoond dat een MRA qua effectiviteit niet ondergeschikt is aan CPAP 
(succespercentages van 77% en 83%, respectievelijk). Echter, bij nadere bestudering van 
het specifieke indicatiegebied van het MRA, concludeert deze studie dat de MRA-
behandeling voornamelijk geïndiceerd is bij lichte tot matige vormen van het OSAS (dat wil 
zeggen: AHI ≤ 30).  
 
Effect van MRA op arousals 
MRA vs. passief werkend MRA 
Een meta-analyse van drie parallelle en twee cross-over trials toont aan dat de arousal-
index (gemiddeld aantal arousals per uur slaap) bij het gebruik van MRA-therapie in 
vergelijking met een passief werkende MRA gemiddeld, respectievelijk, 10,66 (95% BI -
16,03 tot -5,29) en 10,72 (95% BI -15,05 tot -6,39) lager is (Lim, 2006]. 
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MRA vs. CPAP
In een meta-analyse van twee parallelle en zes cross-over trials wordt een significant 
verschil in de arousal-index gevonden volgend op behandeling met MRA en CPAP in het 
voordeel van CPAP-therapie (gewogen gemiddeld verschil, respectievelijk, 5,23 (95% BI 
0,03 tot 10,42] en 2,24 (95% BI 0,04 tot 4,05]) (Lim, 2006]. Gelet op de 95% 
betrouwbaarheidsintervallen moeten vraagtekens worden geplaatst bij de klinische 
relevantie van deze verschillen. Een recent gepubliceerde parallelle trial kan bovendien 
geen significant verschil in het effect van MRA en CPAP-therapie op de arousal-index 
aantonen (Lam, 2007]. 
 
Effect van MRA op overmatige slaperigheid overdag 
MRA vs. passief werkend MRA 
De meta-analyse van twee cross-over trials door Hoekema et al. (Hoekema, 2004] en vier 
parallelle trials door Lim et al. (Lim, 2006] lieten geen significant verschil zien tussen het 
effect van MRA-therapie en een passief werkende MRA op overmatige slaperigheid overdag 
volgens de ESS. Indien random-effects modelling achterwege werd gelaten toonde de meta-
analyse van Lim et al. daarentegen wel een significant verschil in de ESS aan van 
gemiddeld -2,09 (95% BI -3,8 tot -0,37) ten gunste van MRA-therapie (Lim, 2006]. Een meta-
analyse van twee cross-over trials door Lim et al. toonde een significant verschil in de ESS 
aan van gemiddeld 
 -1,81 (95% BI -2,72 tot -0,90) in het voordeel van MRA-therapie (Lim, 2006]. 
 
MRA vs. UPPP
In één parallelle trial werd na een half jaar na behandeling met het MRA of een UPPP een 
significant beter effect van UPPP op overmatige slaperigheid gevonden volgens een 
(ongevalideerde) vragenlijst naar slaperigheidklachten (Lim, 2006]. Na een jaar behandeling 
was er echter geen verschil tussen MRA-therapie en UPPP met betrekking tot overmatige 
slaperigheid overdag. 
 
MRA vs. CPAP
Een meta-analyse van drie cross-over trials kon geen significant verschil aantonen tussen 
het effect van MRA- en CPAP-therapie op de ESS (Hoekema, 2004]. Hoewel resultaten uit 
de vier cross-over trials in de meta-analyse Lim et al. niet eenduidig zijn, wordt gemiddeld 
geen significant verschil in de ESS gevonden volgend op behandeling met MRA- en CPAP-
therapie (gewogen gemiddeld verschil 0,98 (95% BI -0,8 tot 2,76]) (Lim, 2006]. Twee 
parallelle trials – waarvan één nog niet is gepubliceerd – vinden eveneens geen significant 
verschil in effect tussen MRA en CPAP-therapie op overmatige slaperigheid overdag 
volgens de ESS (Hoekema, 2008; Lam, 2007]. Ook werd in een cross-over trial geen 
significant verschil gevonden tussen MRA- en CPAP-therapie in verbeteringen van 
slaperigheidsklachten volgens een (ongevalideerde) vragenlijst (Lim, 2006]. In een recent 
gepubliceerde parallelle trial wordt daarentegen een klein significant verschil in de ESS in 
het voordeel van CPAP-therapie gevonden (Lam, 2007].  
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Effect van MRA op kwaliteit van leven 
MRA vs. passief werkend MRA
Eén parallelle trial toont aan dat de kwaliteit van leven volgens de Functional Outcomes of 
Sleep Questionnaire (FOSQ) bij behandeling met een MRA in vergelijking met een passief 
werkend MRA significant beter is (gewogen gemiddeld verschil 17,00 (95% BI 2,66 tot 
31,34]) (Blanco, 2005]. 
 
MRA vs. UPPP
In beide meta-analyses van een parallelle trial werd aangetoond dat na behandeling met 
zowel een MRA als UPPP de kwaliteit van leven, volgens de Minor Symptoms Evaluation-
Profile (MSE-P), significant verbeterde op de punten vitaliteit, tevredenheid en slaap 
(Hoekema, 2004; Lim, 2006]. Na een jaar behandeling werd in deze trial echter wel een 
significant verschil in tevredenheid gevonden ten gunste van de UPPP groep.  
 
MRA vs. CPAP
In de meta-analyse van Lim et al. betreffende twee parallelle trials werd geen significant 
verschil gevonden tussen MRA- en CPAP-therapie op de kwaliteit van leven volgens de 
Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) (gewogen gemiddeld verschil 0,07 (95% BI -0,38 
tot 0,52]) (Lim, 2006]. In een recent gepubliceerde parallelle trial wordt dit beeld eveneens 
bevestigd (Lam, 2007]. Deze laatste studie liet echter wel een significant verschil in de 
kwaliteit van leven zien ten gunste van CPAP-therapie op het item “lichamelijke pijn” van de 
Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) (Lam, 2007]. In een 
andere nog niet gepubliceerde parallelle trial wordt geen significant verschil gevonden 
tussen MRA- en CPAP-therapie in verbeteringen van de kwaliteit van leven volgens de 
FOSQ, de SF-36 en de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Hoekema, 2008]. 
Een drietal cross-over trials hebben het effect van MRA- en CPAP-therapie op de kwaliteit 
van leven bestudeerd (Lim, 2006]. In een van deze studies werd een significant verschil 
tussen beide behandelingen gevonden in de “mental component score” en de “health 
transition score” van de SF-36 ten gunste van CPAP-therapie (Engleman, 2002]. Een meta-
analyse van twee cross-over trials bestudeerde eveneens de veranderingen in kwaliteit van 
leven volgens de FOSQ, maar vond geen significante verschillen tussen MRA- en CPAP-
therapie (gewogen gemiddeld verschil -0,18 (95% BI -1,44 tot 0,07]) (Lim, 2006]. Tot slot 
werd in één cross-over trial geen significant verschil gevonden tussen MRA- en CPAP-
therapie in verbetering van kwaliteit van leven volgens de HADS (Engleman, 2002]. 
  
Effect van MRA op bloeddruk 
MRA vs. passief werkend MRA 
In één cross-over trial werd aangetoond dat behandeling met een MRA in vergelijking met 
een passief werkend MRA in een significant lagere 24-uurs diastolische bloeddruk 
resulteerde (gemiddeld verschil -1,60 mmHg (95% BI -2,58 tot -0,62]) (Gotsopoulos, 2002]. 
De systolische en diastolische bloeddruk overdag namen af met respectievelijk -3,00 mmHg 
(95% BI -4,96 tot -1,04) en -3,10 mmHg (95% BI -4,67 tot -1,53). 

 
58 Richtlijn Diagnostiek en behandeling 
 van het obstructieveslaapapneusyndroom bij volwassenen, 2008 



 
MRA vs. CPAP
In de meta-analyse van Lim et al. betreffende één cross-over trial blijkt dat er geen 
significant verschil is tussen MRA- en CPAP-therapie voor wat betreft verbeteringen in de 
gemiddelde 24-uurs systolische- en diastolische bloeddruk (Lim, 2006]. Het MRA 
resulteerde in deze studie vergeleken met CPAP-therapie echter wel in een lagere 
gemiddelde diastolische bloeddruk ’s nachts. Een recent gepubliceerde parallelle trial kon 
geen significant verschil aantonen in het effect van MRA- en CPAP-therapie op systolische- 
en diastolische bloeddruk in zowel de ochtend als de avond (Lam, 2007]. 
 
Effect van MRA op cognitieve prestaties 
MRA vs. CPAP
In de meta-analyse van Lim et al. betreffende één cross-over trial naar veranderingen in de 
cognitieve prestaties van patiënten, die met MRA- of CPAP-therapie werden behandeld, 
werd geen significant verschil tussen beide behandelingen geconstateerd (Lim, 2006]. Een 
tweede cross-over trial naar de effecten van MRA- en CPAP-therapie op woordassociatie, 
psychomotorische waakzaamheid en een waakzaamheidtest (maintenance of wakefulness 
test) liet eveneens geen verschil tussen beide behandelingen zien (Lim, 2006]. Tot slot werd 
in een kleinschalig opgezette parallelle trial geen significant verschil tussen MRA en CPAP 
gevonden in de effecten van therapie op rijvaardigheid op basis van het presteren tijdens 
een rijsimulatortest (Hoekema, 2007a]. 
 
Bijwerkingen van MRA 
MRA vs. passief werkend MRA 
In één cross-over trial werden de bijwerkingen van MRA-therapie vergeleken met een 
passief werkend MRA (Gotsopoulos, 2002]. Uit deze studie blijkt dat patiënten die met een 
MRA worden behandeld significant vaker last hebben van gevoelige kaken, gevoelige 
tanden en overmatige speekselvloed. Andere bijwerkingen van het MRA die in de 
systematische review van Lim et al. worden beschreven zijn een droge mond, gevoelig 
tandvlees, tandenknarsen en uit de mond vallen van de apparatuur tijdens de slaap (Lim, 
2006]. In de systematische review van Hoekema et al. wordt als bijwerking van het MRA een 
afname van de sagittale en verticale overbeet van de snijtanden genoemd (Hoekema, 2004]. 
In het algemeen worden de bijwerkingen van MRA-therapie als licht tot soms matig 
gekwalificeerd (Hoekema, 2008; Lam, 2007; Lim, 2006]. 
 
MRA vs. CPAP
Meta-analyse van twee cross-over trials laat zien dat behandelingen met een MRA in 
vergelijking met CPAP-therapie vaker gepaard gaat met kaak- en mondpijn (odds ratio 18 
(95% BI 8,62 tot 37,57]) (Lim, 2006]. Er werd tussen beide behandelingen geen significant 
verschil gevonden in het percentage patiënten dat geen last van bijwerkingen had. Patiënten 
die met een MRA waren behandeld maakten vaker melding van overmatige speekselvloed 
en verwijdering van apparatuur tijdens de slaap. Patiënten die met CPAP werden behandeld 
gaven vaker aan dat ze last hadden van luchtlekkage, een droge bovenste luchtweg, een 
verstopte neus en ongemak.  
 
Voorkeur van patiënten 
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MRA vs. passief werkend MRA 
In een meta-analyse van drie parallelle trials bleek dat er geen significant verschil was 
tussen MRA-therapie en een passief werkend MRA met betrekking tot het aantal patiënten 
dat de behandeling staakte (Lim 2006]. Eén cross-over trial gaf aan dat, respectievelijk, 99% 
en 49% van de patiënten na een maand behandeling met een MRA en een passief werkend 
MRA de therapie wilden continueren (Gotsopoulos, 2002]. 
 
MRA vs. CPAP 
In de meta-analyse van Lim et al. betreffende drie cross-over trials werd aangetoond dat 
patiënten het MRA bij een succesvolle behandeling boven CPAP prefereerden (Lim, 2006]. 
In één parallelle trial werd geen significant verschil in patiënttevredenheid gevonden 
wanneer MRA- en CPAP-therapie werden vergeleken (Hoekema, 2008]. De meerderheid 
van de cross-over trials waarin beide behandelingen werden vergeleken concludeerde dat 
patiënten minder tevreden waren met CPAP en het MRA in de regel eenvoudiger in het 
gebruik vonden (Hoekema, 2004; Lim, 2006]. Echter in een tweetal studies kon geen 
verschil tussen beide behandelingen worden aangetoond (Engleman, 2002] of gaven de 
meeste patiënten en bedpartners de voorkeur aan CPAP-therapie (Barnes, 2004]. 
 
Conclusies 

Niveau 1 

Het is aangetoond dat een MRA in vergelijking met een passief werkend 
MRA een significante verbetering geeft van de AHI en arousal-index 
(gemiddeld verschil respectievelijk -10,78 en -10,66). 
 
A1 Hoekema 2004, Lim 2006 

 

Niveau 1 

Het effect van een MRA op overmatige slaperigheid overdag is, in 
vergelijking met een passief werkend MRA, niet consistent. 
 
A1 Hoekema 2004, Lim 2006 

 

Niveau 1 

Het is aangetoond dat MRA-therapie in vergelijking met een passief 
werkend MRA op korte termijn significant meer bijwerkingen geeft, 
waaronder gevoelige kaken en tanden of speekselvloed. 
 
A1 Hoekema 2004, Lim 2006 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat een MRA in vergelijking met een passief werkend 
MRA significante verbeteringen van systolische en diastolische 
bloeddrukwaarden geeft. 
 
A2 Gotsopoulos, 2002 
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Niveau 2 

Het is aannemelijk dat een MRA in vergelijking met een passief werkend 
MRA een significante verbetering van de kwaliteit van leven geeft 
(gemiddeld verschil in de FOSQ van 17). 
 
A2 Blanco, 2005 

 

Niveau 1 

Het is aangetoond dat een MRA in vergelijking met een UPPP een 
significante verbetering van de AHI geeft (na 4 jaar therapie een gemiddeld 
verschil van  
-7,00). 
 
A2 Hoekema 2004, Lim 2006 

 

Niveau 1 

Het is aangetoond dat een MRA en UPPP een vergelijkbaar effect hebben 
op overmatige slaperigheid overdag.  
 
A2 Hoekema 2004, Lim 2006 

 

Niveau 1 

Het is aangetoond dat patiënten gemiddeld een jaar na behandeling meer 
tevreden zijn met een UPPP dan met MRA-therapie. 
 
A2 Hoekema 2004, Lim 2006 

 

Niveau 1 

Het is aangetoond dat CPAP-therapie in vergelijking met een MRA een 
significante verbetering van de AHI geeft (gemiddeld verschil van 13,00). 
 
A1 Hoekema 2004, Lim 2006 

 

Niveau 1 

Het effect van een MRA op de arousal-index is in vergelijking met CPAP-
therapie niet consistent. 
 
A1 Hoekema 2004, Lim 2006 

 

Niveau 1 

Het is aangetoond dat MRA- en CPAP-therapie een vergelijkbaar effect 
hebben op overmatige slaperigheid overdag, bloeddruk en cognitieve 
prestaties.  
 
A1 Hoekema 2004, Lim 2006 

 

Niveau 1 

Hoewel MRA- en CPAP-therapie in de regel een vergelijkbaar effect op de 
kwaliteit van leven hebben, is dit effect niet altijd consistent. 
 
A1 Hoekema 2004, Lim 2006 
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Niveau 1 

Hoewel patiënten bij zowel MRA- als CPAP-therapie specifieke bijwerkingen 
rapporteren, zijn patiënten meestal minder tevreden met CPAP en vinden het 
MRA eenvoudiger in het gebruik. 
 
A1 Hoekema 2004, Lim 2006 

 

Niveau 2 

In een ‘non-inferiority’ onderzoek is gevonden dat de effectiviteit van MRA- 
en CPAP-therapie vergelijkbaar is bij lichte tot matige vormen van OSAS 
(AHI <30). 
 
A2 Hoekema 2008 

 
Overige overwegingen 
Naast wetenschappelijke overwegingen zijn er een aantal praktische overwegingen die bij 
de keuze voor MRA-therapie een rol kunnen spelen. Allereerst moet worden beseft dat een 
MRA in ongeveer een derde van alle gevallen niet kan worden vervaardigd vanwege 
beperkingen in de gebitssituatie van de patiënt (Petit, 2002]. Tot deze beperkingen behoren 
(ernstige) parodontale aandoeningen, slechte conditie van het gebit, 
kaakgewrichtsafwijkingen en bewegingsbeperkingen van de onderkaak. In het merendeel 
van de gevallen zijn er echter onvoldoende gebitselementen die houvast aan een MRA 
bieden. De resultaten van een pilot studie bij edentale patiënten geven in dit verband aan 
dat een door enossale implantaten gesteund MRA in de onderkaak de AHI effectief kan 
reduceren (Hoekema, 2007b]. Samenhangend met de tandheelkundige beperkingen zijn er 
de mogelijke neveneffecten van MRA-therapie. Resultaten uit case-serie onderzoek geven 
aan dat de behandeling soms kaakgewrichtsklachten in de hand kan werken en meestal op 
lange termijn (beperkte) verplaatsingen van gebitselementen tot gevolg heeft (Hoekema, 
2004]. Deze bijwerkingen worden veelal niet als storend ervaren en soms niet eens door 
patiënten opgemerkt. Echter, alvorens met de behandeling te starten dienen de mogelijke 
neveneffecten te worden besproken en dient de patiënt informed consent te verlenen. De 
effectiviteit van de behandeling kan mogelijk worden geoptimaliseerd door de mate van 
voorwaartse verplaatsing van de onderkaak door het MRA te maximaliseren (Hoekema, 
2004]. Daar staat tegenover dat de kans op (dentogene) bijwerkingen op lange termijn 
hierdoor mogelijk groter wordt. Aangezien een verbetering van het klachtenbeeld niet 
impliceert dat bijvoorbeeld de AHI is genormaliseerd, is poly(somno)grafische controle van 
het behandeleffect geïndiceerd indien de AHI voor behandeling >15 was (zie hoofdstuk 4). 
Een laatste overweging bij de keuze voor MRA-therapie is de kosteneffectiviteit van de 
behandeling die mogelijk beter is dan bij CPAP-therapie. Vergoeding van MRA-therapie is 
dus wenselijk.  
 
Een ‘non-inferiority’ trial onderzoekt het indicatiegebied voor MRA ten opzichte van CPAP 
(Hoekema 2008). Dit onderzoek is zeer relevant voor deze richtlijn, omdat het is uitgevoerd 
in een Nederlandse populatie patiënten en dit het enige onderzoek is dat MRA op een 
dergelijke wijze met CPAP vergelijkt. 
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Bij de beantwoording van de uitgangsvraag is de wetenschappelijke onderbouwing 
gebaseerd op onderzoek naar de effecten van een individueel MRA dat door een 
tandtechnisch laboratorium op gebitsmodellen is vervaardigd. Deze apparaten hebben een 
erg goede pasvorm voor een optimale retentie en het tegengaan van ongewenste 
tandbewegingen. Met name dit laatste aspect wordt in de literatuur van groot belang geacht 
omdat MRA-therapie in principe een levenslange behandeling is en tandverplaatsingen 
gedurende deze gehele periode kunnen optreden (Almeida, 2006a; Almeida, 2006b; 
Marklund, 2006; Robertson, 2003; Rose, 2002]. Langetermijnonderzoek geeft onder meer 
aan dat 44% van de tandverplaatsingen als ongunstig moet worden beschouwd (Almeida, 
2006a]. Een bijkomende gunstige eigenschap van individueel vervaardigde apparaten in dit 
verband is hun duurzaamheid. Meer dan de helft van de patiënten gebruikt hun MRA na vijf 
jaar nog steeds (Marklund, 2006]. Bij het ontwerp van een MRA kan de tandarts of tandarts-
specialist rekening houden met de specifieke eisen die aan het apparaat moeten worden 
gesteld qua individuele omstandigheden van gebit, parodontium, tandheelkundige 
voorzieningen, bewegingsmogelijkheden van de onderkaak, conditie van de 
kaakgewrichten, afwijkende mondgewoonten (zoals bijvoorbeeld bruxisme), te verwachten 
ongewenste tandbewegingen en soort en dikte van de te gebruiken materialen (Almeida, 
2006a; Almeida, 2006b; Hoekema, 2004; Marklund, 2006; Robertson, 2003; Rose, 2002]. 
Onderzoeken hebben aangetoond dat zich tijdens een MRA-behandeling ook op lange 
termijn kaakgewrichtsaandoeningen en andere ongewenste neveneffecten kunnen voordoen 
(Almeida, 2006a; Almeida, 2006b; Marklund, 2006; Robertson, 2003; Rose, 2002]. Veelal 
gaat het in het laatste geval om tandverplaatsingen die kunnen leiden tot een verstoorde 
occlusie en kauwfunctie, afslijtingen, beschadigingen en mobiliteit van gebitselementen, 
beschadigingen van tandheelkundige voorzieningen, parodontaal aanhechtingsverlies en 
esthetische pro-blemen. In de literatuur wordt derhalve aangeraden om patiënten die met 
een MRA worden behandeld tandheelkundig periodiek onder controle te houden, zodat 
ongewenste bijwerkingen tijdig gediagnosticeerd kunnen worden en de therapie en 
apparatuur tijdig kunnen worden aangepast (Almeida, 2006a; Almeida, 2006b; Rose, 2002]. 
 
In de vrije verkoop bestaan ook zogenaamde “boil and bite”-apparaten van thermoplastische 
materiaal. Deze prefab-apparaten zijn eveneens bedoeld om de onderkaak ter verbetering 
van de luchtpassage in een voorwaartse stand te houden. Door ze eerst in warm water te 
houden kunnen de apparaten vervolgens door de patiënt zelf in de mond worden aangepast 
door er in dicht te bijten en met tong en vingers te duwen. Vergeleken met een individueel 
vervaardigd MRA hebben “boil and bite”-apparaten een slechtere pasvorm. Leveranciers 
geven aan dat de gemiddelde levensduur van de apparaten 9 tot 12 maanden bedraagt. 
Mede vanwege het zachtere en minder duurzame materiaal, waar “boil and bite”-apparaten 
van zijn gemaakt, hebben deze apparaten minder retentie en kunnen ze ongewenste 
tandbewegingen minder goed tegengaan. Er is één cross-over trial gedaan, waarin de 
effectiviteit en compliantie van een “boil and bite”-apparaat met die van een individueel 
vervaardigd apparaat zijn vergeleken (Vanderveken, 2008]. Dit onderzoek toonde aan dat 
het gebruik van een “boil and bite”-apparaat in tegenstelling tot behandeling met een 
individueel vervaardigd MRA niet in een significante verbetering van de AHI resulteerde. 
Eenderde van de patiënten staakte binnen 4 maanden de therapie met het “boil and bite”-
apparaat, in het merendeel van de gevallen vanwege onvoldoende retentie van het 
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apparaat. Vrijwel alle patiënten gaven de voorkeur aan het individueel vervaardigde MRA en 
wilden de behandeling met dit apparaat continueren. Er zijn geen trials gedaan die de 
effectiviteit, compliantie en bijwerkingen van “boil and bite”-apparaten op lange termijn 
hebben onderzocht. “Boil and bite”-apparaten kunnen derhalve niet worden aanbevolen om 
OSAS-patiënten mee te behandelen. 
 
Ten slotte wordt opgemerkt dat er naast het MRA nog andere “oral appliances” voor de 
behandeling van OSAS bestaan. Het “tongue-retaining device” (TRD) is ontworpen om de 
tong ter verbetering van de luchtwegdoorgankelijkheid in een voorwaartse stand te fixeren. 
Het effect van dit apparaat op de AHI is echter niet significant (Barthlen, 2000]. “Mouth 
shields” en “soft palate-lifting devices” zijn ervoor bedoeld om snurkgeluiden tegen te gaan, 
maar zijn bij OSAS niet effectief (Schönhofer, 1997]. Bij een apparaat dat de tong ter 
verbetering van de luchtpassage naar voren houdt is de patiëntcompliantie bijzonder slecht 
(Schönhofer, 1997]. Op grond van de literatuur moet een behandeling van OSAS-patiënten 
met “oral appliances” die de onderkaak niet in een voorwaartse stand fixeren vanwege de 
slechte behandelingsresultaten worden afgeraden. 
  
Aanbevelingen 
Een individueel vervaardigd MRA kan worden overwogen als primaire interventie bij de 
behandeling van patiënten met lichte tot matige vormen van OSAS (AHI ≤ 30).  
 
In geval van een ernstige vorm van OSAS of beperkingen in de gebitsituatie van de patiënt, 
moet behandeling met een MRA vooral als een secundaire interventie worden gezien. 
 
Een behandeling van OSAS-patiënten met “oral appliances” die de onderkaak niet in een 
voorwaartse stand fixeren wordt afgeraden. 
 
Voordat een patiënt wordt behandeld met MRA, moet de gebitssituatie door een 
inhoudsdeskundige tandarts of tandartsspecialist worden onderzocht. 
 
De werkgroep is van mening dat, indien de AHI voor behandeling >15 was, het effect van de 
behandeling met MRA met poly(somno)grafie moet worden gecontroleerd. 
 
Het verdient aanbeveling de (neven)effecten van een MRA-behandeling met regelmatige 
intervallen door een inhoudsdeskundige arts en tandarts of tandarts-specialist te laten 
controleren. 
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