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Spelen met macro- en microstructuur
Composiet is bij uitstek geschikt om gefractureerde front
elementen te herstellen. Hoe goed we alle restauratietechnie
ken ook beheersen, we zullen altijd stuiten op problemen in 
de praktische uitvoering van de behandeling. Ondanks indruk
wekkende dozen vol met verschillende soorten composiet 
met verschillende kleuren, intensiteit en doorschijnendheid, 
blijkt het in de praktijk vaak uiterst moeilijk om de natuur 
exact na te bootsen. 

Als de meestal onvermijdelijke tekortkomingen worden on
derkend, kan hierop geanticipeerd worden door de aandacht 
van de kijker af te leiden – een techniek waarin goochelaars 
zeer bedreven zijn.  

Over het algemeen is het kopiëren van de kleur van een 
element het allermoeilijkste onderdeel van de restauratie. De 
kleur van een element is onder te verdelen in hue, value en 
chroma. Hue is de kleur van een bepaald materiaal, bijvoor
beeld rood, groen of paars. Kleuren van dezelfde hue kunnen 
zowel donker als licht zijn. Dit noemt men value. Chroma 
betreft de intensiteit van een kleur.

Het grote probleem is dat de perceptie van de kleur erg 
beïnvloed wordt door de lichtbron die het element verlicht. 
Er zijn verschillende soorten lichtbronnen, denk hierbij aan 
daglicht, tllicht, ledlicht of flitslicht. Daglicht verandert ge
durende de dag van kleur en kunstlicht is enorm verschillend 

van golflengte. Hierdoor kan een restauratie tijdens daglicht 
prachtig overkomen, terwijl deze bij kunstlicht erg grauw 
is – een fenomeen waarmee vrijwel elke tandarts bekend is. 
We lopen niet voor niets nog steeds even de kledingwinkel uit 
om de kleur van een kledingstuk goed te kunnen beoordelen. 
Vanwege de invloed van de lichtbron eindigen we vaak met 
een compromis. 

Wat wél onder alle omstandigheden hetzelfde is, is de 
morfologie van een element. De stelling is dat wanneer de 
morfologie exact wordt nagebootst (of zelfs hier en daar wat 
wordt overdreven), de perceptie van kleur (en de bijbeho
rende onvolkomenheden in de uitvoering) veel minder op de 
voorgrond zullen treden. 

Morfologie nabootsen is minder ongrijpbaar en beter aan 
te leren dan het exact matchen van een kleur. In het verleden 
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zijn veel pogingen gedaan om tandkleur te kwantificeren, 
maar dat is tot op heden nog niet goed gelukt, omdat elk sys
teem zijn eigen beperkingen heeft. Een van de belangrijkste 
redenen is dat elk systeem met slechts één bepaalde licht
bron werkt. De meest recente ontwikkeling in kleurbepaling 
is het eLABor aidsysteem, ontwikkeld door Sacha Hein. Dit 
systeem is echter ontwikkeld voor porselein en helaas (nog) 
niet voor composiet. 

Mindf*ck 1
In deze twee casussen (afbeelding 1-4) zijn gecompliceerde 
glazuur/dentinefracturen met composiet hersteld. De oor
spronkelijke tanden hebben een duidelijke macrostructuur. 
Hoewel de basiskleur van het dentinecomposiet redelijk goed 
is, zijn er kleine onvolkomenheden. In beide gevallen is er iets 
te weinig intensiteit (chroma) van de dentinekern. Door de 
zeer karakteristieke incisaallijn van het buurelement exact te 
kopiëren (dat is een duidelijke opdracht!) en de aanwezige 
macrostructuur zelfs iets te overdrijven, word je dermate 
afgeleid dat het kleurverschil niet meer opvalt. 

Mindf*ck 2
In deze casus (afbeelding 5-7) is element 12 na een trauma 
verloren gegaan en element 11 is onderontwikkeld. Ondanks 
de afwezigheid van de 12 hebben we hier besloten om de 
restdiastemen niet verder dicht te reguleren omdat de zijde
lingse delen mooi interdigiteren. Als gekozen zou zijn voor 
het sluiten van de diastemen, zou dit orthodontisch een heel 
instabiel eindresultaat geven dat erg recidiefgevoelig is.

Na orthodontische behandeling is element 13 getransfor
meerd in een laterale incisief en is het diasteem gesloten. Om 
de aandacht van de te brede hoektand af te leiden is incisaal 
een karakterisering aangebracht. Daarnaast zijn drie witte 
vlekjes aangebracht. Deze karakterisering en witte vlekjes 
leiden de aandacht af van de te brede hoektand.

Het composiet dat in deze casus is gebruikt, is HRi van 
Micerium. De witte vlekjes zijn ingedroogde korreltjes uit het 
dopje van een oude tube (kleur IW) die zijn ingebed in het 
meest translucente composiet dat Micerium heeft (OBN). 
Verder zijn de kleuren UD1, UD2, GE1 aangebracht.

Afb. 1-4  Gecompliceerde glazuur/dentinefracturen zonder exponaties. Duidelijk is te zien hoe de karakte
ristieke translucentie en macrostructuur is aangebracht.

Afb. 5  Het gebit na ‘debonding’. In overleg met de orthodontist 
is besloten om de 11 alleen aan de mesiale zijde uit te bouwen. Er 
zijn dan slechts twee hoekopbouwen noodzakelijk: mesiaal aan 
element 13 en mesiaal aan element 11. Als het diasteem tussen 
de 11 en de 21 orthodontisch gesloten zou zijn, wordt de toch al 
dikke papil tussen de 13 en de 11 nog zwaarder.

Afb. 6-7  Eindresultaat. Op de detailfoto zijn de drie ontkalkingen en de insnoering in de 
incisaallijn duidelijk waarneembaar.
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Mindf*ck 3
In deze casus is sprake van een centraal diasteem. Een 
probleem dat bij veel patiënten met een centraal diasteem 
voorkomt is dat bij sluiting van het diasteem de elementen 
onnatuurlijk breed worden. Bij deze patiënt zijn een aantal 
illusies toegepast om de elementen kleiner te laten lijken en 
ze optisch te separeren. 

Allereerst is de approximale dentinemassa iets smaller 
gemaakt en de glazuurmassa dikker. Daarnaast is er een trans
lucentere glazuurkleur gebruikt dan men normaal gesproken 
zou pakken (in dit geval OBN, Micerium). Hierdoor worden de 
hoekopbouwen iets translucenter, waardoor ze optisch sepa
reren (afbeelding 8-10). Op afbeelding 10 is mooi te zien hoe 
de macrostructuur die in het gehele vestibulaire vlak duidelijk 
aanwezig is, nadrukkelijk in de mesiale lob is aangebracht.

Tanden optisch versmallen 

Mindf*ck 4
In de esthetische tandheelkunde is een nauwe samenwerking 
tussen orthodontist en tandarts onontbeerlijk. De orthodon
tie kent echter zijn beperkingen, met name als het gaat om 
malformaties, agenesieën en combinatieanomalieën. In die 
gevallen is er sprake van een tekort of een overschot aan 
tandmateriaal. Deze morfologische onvolkomenheden kun
nen echter met optische illusies worden gemaskeerd. In deze 
casus is sprake van agenesie van elementen 12 en 22.

Na extractie van de eerste premolaren in de onderkaak en 
regulatie van de onder en bovenkaak is er een stabiele inter
digitatie in de zijdelingse delen en een mooie klasseI molaar
relatie. In het front resteren echter nog wat restdiastemen en 

Afb. 8-9  40 jaar bestaand diasteem waar patiënt zich nu 
aan begint te storen. Ook hier kunnen we gelukkig gebruik
maken van de vele karakteristieke details in de tanden.

Afb. 10  Op deze foto zijn de macrostructuur en de vele 
kleurnuances duidelijk waarneembaar. Interdentaal zitten 
chloorhexidineverkleuringen. Ik laat patiënten altijd voor 
behandeling 5 dagen spoelen met deze mondspoeling.

Afb. 11  Patiënt na ‘debonding’ met twee provi
sorische hoekopbouwen.

Afb. 12  Eindresultaat.

Afb. 13-15  De volgorde van behandelen. Eerste een ‘lange’ zit
ting voor de incisieven. Vervolgens een tweede zitting voor de 
cuspidaten (14,24).
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de cuspidaten staan op de plaats van de laterale incisieven. 
Gedurende de orthodontische behandeling zijn er, op verzoek 
van patiënt, twee provisorische hoekopbouwen geplaatst op 
de hoektanden om de diastemen te sluiten (afbeelding 11).

Het behandeldoel bij deze patiënt is om het centrale dias
teem met behulp van composiet te sluiten, de cuspidaten 
te veranderen in laterale incisieven en de premolaren om te 
toveren tot cuspidaten.

Het probleem is echter dat de basis van de cuspidaten bre
der is dan die van een laterale incisief. Door de distale hoek 
van de cuspidaat af te ronden, lijkt de cuspidaat in frontaal 
aanzicht smaller. De eerste premolaren zijn prominenter 
gemaakt waardoor ze meer op cuspidaten lijken (afbeel-
ding 12). 

Op afbeelding 13-15 is de volgorde van de behandeling 
zichtbaar. Gestart werd met het creëren van vier incisieven 
en vervolgens werden de premolaren omgetoverd tot cuspi
daten. Op afbeelding 16a-d is de omgetoverde cuspidaat uit 
verschillende hoeken gefotografeerd. Op afbeelding 16d is 
duidelijk zichtbaar hoe breed de oorspronkelijke cuspidaat 
is. Door het afronden van de distale hoek van het element 
lijkt het vanuit frontaal aanzicht echter een ‘normale’ laterale 
incisief (afbeelding 16a). Afbeelding 17 is genomen met 
doorvallend licht. Hierdoor is exact te zien hoeveel composiet 
incisaal en approximaal is toegevoegd (inclusief enkele kleine 
onvolkomenheden, waarschijnlijk luchtinsluitingen).

Afb. 17  Een foto met doorvallend licht. De flitser is hier onder de zwarte 
contraster geplaatst waardoor het licht via de huig roodgereflecteerd 
terugkomt en door de elementen schijnt.

Afb. 16a-d  Het 2e kwadrant onder verschillende hoeken 
gefotografeerd.
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NB  Omdat het om een jonge, 14jarige patiënt gaat, is beslo
ten geen aanpassingen te doen aan het zenit van de 14 en de 
24. Met behulp van een klinische kroonverlenging zouden 
de correcte lengte/breedteverhoudingen van een cuspidaat 
verkregen kunnen worden. De verwachting is echter dat er 
over 510 jaar weer (kleine) aanpassingen aan het composiet 
gedaan moeten worden vanwege uitgroei van elementen en/of 
het optreden van recessies. Hierdoor is een kroonverlenging 
dan mogelijk niet meer nodig. Om op jonge leeftijd een kroon
verlenging uit te voeren bij elementen die toch al gevoelig zijn 
voor recessies, is niet wenselijk.

Mindf*ck 5
In deze casus kwam een 45jarige vrouwelijke patiënt met het 
verzoek om de aanwezige diastemen te sluiten zonder haar 
tanden te beschadigen (afbeelding 18). Dit is de perfecte 
indicatie voor composiet. Het betreft hier lange en smalle 
elementen, waardoor na het sluiten van de diastemen de 
lengte/breedteverhoudingen meer in de buurt zullen komen 
van een ‘normale’ centrale incisief. Men moet er echter wel 
voor waken dat het sluiten van de diastemen bij iemand die 
deze al ruim 40 jaar heeft, kan resulteren in een ‘muur van 
tanden’. In de bestaande situatie valt er immers tussen alle 
tanden schaduw. 

Afb. 18  Een nooit gereguleerde patiënt met een diastemen
gebit. 

Afb. 19  Er is een smile design gedaan. Op basis van de waxup 
is via een transparante siliconenmal een mockup in de mond 
geplaatst met lichtuithardend composiet voor noodkronen. De 
nieuw te maken situatie kan nu mooi samen met patiënt geëva
lueerd worden.

Afb. 20-21  Eindresultaat.

Afb. 22-23  Oorspronkelijke situatie: gezien de 
leeftijd van de patiënt ernstige slijtage aan de 
incisale randen. 
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Na het maken van een waxup en het overzetten in de mond 
als mockup (afbeelding 19) werd in overleg met de patiënt 
besloten dat alle hoeken, maar met name de distale hoeken, 
afgerond moesten worden. Het geheel ziet er hierdoor veel 
harmonieuzer uit en het gebit houdt toch iets kenmerkends 
(afbeelding 20 en 21).

Mindf*ck 6
Deze casus betreft een patiënt met voor haar leeftijd ernstige 
slijtage aan de incisale randen van het bovenfront. Het boven
front maakt hierdoor een massale indruk en de lengte/breed
teverhoudingen kloppen niet meer (afbeelding 22 en 23). Met 

behulp van een ‘smile design’ kon het eindresultaat gevisuali
seerd worden. Met een watervaste stift zijn de incisale hoeken 
van de vier incisieven zwart gemaakt om de elementen op
tisch te separeren. Hierdoor oogt het geheel vriendelijker en 
eleganter (afbeelding 24 en 25). 

Door de hoeken nog iets verder aan te zetten met een 
watervaste stift en incisaal een klein beetje composiet aan te 
brengen, wordt de tandvorm ronder en lijken de elementen 
smaller (afbeelding 26 en 27). Op afbeelding 28 is een de
tailopname te zien van het markeren met stift en het ronder 
maken met composiet. 

Afb. 24-27  Met zwarte viltstift aangegeven: twee stadia van ‘afronding’ van de incisale hoeken. 

Afb. 28  Detailopname van de marking met stift en het ronder maken met composiet. 

24 25

26 27
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Dit principe werd door de Grieken al in hun bouwkunst 
toegepast. Een Griekse zuil loopt, als men van onderaf naar 
boven kijkt, een beetje bol. De massieve zuilen maken dan een 
veel elegantere indruk. Als ze zuiver recht gemaakt zouden 
zijn geweest, zouden ze hol lijken te lopen. Masten van traditi
onele vissersschepen zijn om deze reden heel licht bol ge
maakt. Afbeelding 25 toont een closeup met zwarte contras
tor. De patiënt heeft gekozen voor deze optie. Er is hoektand
geleiding gerealiseerd door composiet aan te brengen op de 
palatinale vlakken van elementen 13 en 23. De incisale hoeken 
van elementen 12, 11, 21, 22 zijn subtiel afgerond en er is een 
klein hoekje aan de mesiale zijde van element 11 geplakt. 

Tanden optisch verbreden

Mindf*ck 7
In deze casus hebben de laterale incisieven een afwijkende 
vorm. Element 12 is een wat onderontwikkeld element in 
mesiodistale zin en element 22 is een echte kegeltand (afbeel-
ding 29). Verder zijn er incisaal kleine stukjes glazuur ver
dwenen en is het glazuur vestibulair lelijk beschadigd. Deze 
beschadiging is vermoedelijk ontstaan tijdens het verwijderen 
van de brackets. Het volledige front is orthodontisch tegen 
elkaar aan gezet, waardoor er eigenlijk te weinig ruimte is 
voor een mooi gevormde 12 en 22 met de juiste breedte/leng
teverhoudingen. 

In plaats van de patiënt opnieuw orthodontisch te behan
delen, is hier besloten om met een aantal trucjes de illusie te 
wekken dat de elementen een normale breedte hebben. Door 
de elementen een beetje hoekiger te maken aan de basis en 
de distale hoek heel licht naar vestibulair te draaien, wordt 
de illusie gewekt dat de elementen van normale breedte zijn 
(afbeelding 30).

Tanden optisch inkorten

Mindf*ck 8
In deze casus is sprake van agenesie van elementen 12 en 22 
(afbeelding 31). Daarnaast is er een asymmetrie van de cen
trale incisieven en moet de cuspidaat getransformeerd wor
den in een laterale incisief. Naast de afwijkende kleur zal de 
lengte/breedteverhouding van de getransformeerde tand niet 
passen bij die van een laterale incisief. Het element zou veel 
te lang ogen. Als de gradatie van de kleur van incisaal naar 
cervicaal behouden blijft, zal het element juist kleiner lijken 
dan die in werkelijkheid is. In dit geval houdt dat in dat het 
gele worteloppervlak niet gemaskeerd zal worden, maar juist 
moet doorschemeren door het composiet om de illusie van 
een korter element te wekken. Door ook een microstructuur 
aan te brengen in de vorm van horizontale ‘krassen’ wordt het 
lange vlak doorbroken (afbeelding 32). 

Afb. 29-30  Situatie voor en na. De beschadigingen in het labiale vlak 
zijn met het meest transparante glazuurcomposiet opgevuld (OBN, Mi
cerium). 

Afb. 31  Een gebit waarin na regulatie nog veel zaken detoneren. Afb. 32  De cervicale hals van de te lange ‘laterale’ is donker 
gehouden en de hals van de korte ‘hoektand’ lichter gemaakt 
is. Het geheel lijkt nu mooier in evenwicht: het lengteverschil 
stoort nu niet meer.
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NB  Deze lijnen van Retzius zijn er na het polijsten van het ves
tibulaire vlak met een nieuwe grove diamantboor uit de hand 
in gekrast, dus zonder hoekstuk. Hierna is alles nogmaals op 
hoogglans gepolijst met diamantpasta en een viltschijf.

Nawoord
Veel van de technieken die in dit artikel beschreven zijn ko
men uit de tandtechniek en worden om onduidelijke redenen 
weinig gebruikt in de directe composiettechnieken.

Het composiet dat in bovenstaande casussen is toegepast 
is gefabriceerd door Micerium en ontwikkeld door Roberto 
Vannini. Of dit het beste product op de markt is weet ik niet, 
maar het was wel het eerste multilayeringcomposiet dat 

verkrijgbaar was. Inmiddels is het nog verder doorontwik
keld. Waarschijnlijk zijn de huidige bekendere merken verge
lijkbaar qua kwaliteit, maar voor mij werkt dit materiaal het 
meest voorspelbaar. Ik werk er al ongeveer 22 jaar mee en ken 
inmiddels alle do’s en don’ts van het materiaal.

Mijn advies is dan ook: 
1 Kies een materiaal dat bij je past met betrekking tot de 

verwerking (stug, vloeibaar, mono, duo of multilayering) 
en ontdek daar alle mogelijkheden van. 

2 Raak niet verdwaald in alle kleurdozen. Een goed gemaakte 
monolayeringcomposietrestauratie is veel beter dan een 
slechte multilayeringrestauratie.

REACTIES
VAN LEZERS

Pulpotomie: vaak overtreatment

In ‘De pulpotomie’ (TP april 2019, nr. 3) wordt een voorkeur 
uitgesproken voor ‘Gewoon gaaf’. Daarbij wordt verwezen 
naar een artikel van Van Palenstein Helderman e.a. (NTvT, 
2015).  Maar we lezen: ‘Mocht cariës toch actief blijven, dan 
kunnen we dankzij de Halltechniek en zilverdiaminefluoride  
mondzorg kindvriendelijk aanbieden’. Dat is in strijd met het 
bovengenoemde NTvTartikel. Daarin staat: ‘Als de Gewoon 
Gaaf-behandeling niet aanslaat, is dat in geen geval reden om 
af te zien van het onderliggende beginsel van deze aanpak. 
Met andere woorden, inspanningen moeten gericht blijven op 
het wegnemen dan wel beheersen van de oorzaken van cariës.’ 
De richtlijn adviseert NRCT bij ‘cariësactieve kinderen om de 
zelfzorg te activeren teneinde het cariësproces te remmen of te 
stoppen.’

In de literatuur wordt de behandeling van diepe cariës be
schreven. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ‘diep’ 
en ‘te diep’. Hoewel de pulpotomie in de kindertandheelkunde 
zeer populair is, komt deze slechts in aanmerking voor on
geveer 5% van de diepe cariëslaesies als er sprake is van een 
reversibele pulpaontsteking (richtlijn kindertandheelkunde). 
Het klinische succes van de pulpotomie is dan ook voor een 
groot deel te danken aan overschrijding van het indicatie
gebied. Bij pijnklachten die worden geassocieerd met een 
irreversibele ontsteking van de pulpa in melkmolaren is niet 
bekend hoe succesvol de pulpotomie is. Dat is zeker geen 
95100% zoals in het artikel wordt gesuggereerd. Daarom 
moet de pulpectomie als optie niet te gemakkelijk worden 
weggezet. 

Over het belang van bitewings voor de indicatie: de RDT 
(Remaining Dentine Thickness) is onbetrouwbaar. Een pulpo
tomie indiceren vanwege het ontbreken van een ‘clear band’ 
leidt in 36% van de gevallen tot een foutpositieve beslissing. 
Beter is het af te gaan op het klinische beeld en de anamnese. 
In ons onderzoek (J of Endod, 2010) naar indirecte overkap
ping was bij 30% van de molaren geen beginopname voorhan
den. Dat had geen invloed op het resultaat (96% succesvol) na 
3 jaar (klinisch en röntgenologisch). Bedenk dat bij röntgeno
logische beoordeling een onderschatting plaatsvindt van 20% 
van de RDT (Berbari, 2018). Bedenk ook dat een pulpotomie 
onder narcose leidt tot meer (co)morbiditeit als gevolg van 
pijn (Keles, 2017). 

Er is geen enkel bewijs dat een partiële pulpotomie minder 
succesvol is. Hij is alleen minder in de mode. Een belangrijke 
indicator is het simpel onder controle brengen van de bloe
ding. Lukt dat niet, dan kan worden overgegaan tot een ampu
tatie van de kroonpulpa. Onderzoek naar minimale interventie 
(o.a. indirecte overkapping) en traditionele behandeling (o.a. 
pulpotomie, vaak onder narcose) leidde tot een vergelijkbaar 
resultaat (Banihani, 2018). 

Het TPartikel ademt de sfeer van kindvriendelijke mondzorg. 
Misschien heeft u het er in kunnen ontdekken, wij niet. 

De gamechanger in de kindertandheelkunde is niet een 
technisch trucje, maar de zorgverlener die gaat voor priorite
ring van causale zorg (meer info: Kindvriendelijke mondzorg, 
Accredidact, 2018). 

René Gruythuysen 
Els Tijskens, kindertandarts en endodontoloog in Leuven


