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Casus 1  Noodvoorziening voor een te maken 
etsbrug
Een 38-jarige patiënt werd naar onze praktijk verwezen voor 
het vervangen van een oude etsbrug met metalen vleugels. De 
patiënt stoort zich aan de matige esthetiek van het porselein 
en de grauwe doorschemering van de metaalvleugels. Bij 
nader onderzoek blijkt de vleugel op de 41 losgeraakt van de 
pijler (afbeelding 1). Door voedselimpactie tussen de losse 
vleugel en de 41 is de tand na verloop van tijd iets naar buc-
caal gemigreerd.

Eerst hebben we de losse vleugel verwijderd en een halfjaar 
gewacht op spontaan herstel van de oorspronkelijke stand 
van de 41. Na deze periode bleek er enig herstel te zijn op-
getreden (afbeelding 2). Hoewel de situatie was verbeterd, 
was de patiënt nog niet tevreden over de esthetiek. In samen-
spraak met hem werd besloten de oude etsbrug te vervangen 
door een nieuwe keramische etsbrug van lithiumdisilicaat 
met 1 vleugel op de 43. 

Tijdens de afspraak om de bestaande brug te verwijderen 
en een afdruk voor een nieuwe etsbrug te maken, gaf patiënt 

te kennen dat hij diezelfde dag nog een belangrijke ontmoe-
ting had waar hij er representatief uit moest zien. In zo’n geval 
zijn er een aantal behandelopties:

Optie 1. De behandeling verplaatsen naar een ander mo-
ment en alsnog een noodplaatje laten maken door de tand-
technicus.

Optie 2. Een tijdelijke composietdummy maken met behulp 
van een pellakroon en deze met composiet aan de pijler be-
vestigen. Een uitstekende optie, maar het nadeel is dat het bij 
het plaatsen van de definitieve etsbrug altijd erg lastig is om 
het composiet aan de pijler exact te verwijderen. 

DIRECTE EN SNELLE OPLOSSINGEN VOOR DAGELIJKSE PROBLEMEN

Tandtechniek 
voor dummy’s

In de dagelijkse praktijk ontstaat soms een situatie waarbij ondanks mooie 
protocollen en nauwkeurige behandelplanning, onverwacht toch een uitneembare 
noodvoorziening gewenst is. Er moet dan een snelle oplossing gevonden worden 
om bijvoorbeeld een ontstaan diasteem tijdelijk te sluiten. In dit artikel wordt een 
methode beschreven waarbij je in 20 minuten, aan de stoel, een noodplaatje kunt 
vervaardigen. De gebruikte materialen zijn in elke praktijk standaard aanwezig en 

de pasvorm van zo’n noodplaatje is vaak superieur. door Guus van den Bosch

Guus van den Bosch (RU Utrecht, 1985) heeft samen met zijn 
vrouw Josje Bode en twee jonge collega’s een groepspraktijk in 
Numansdorp (Z-H). Naast de reguliere tandheelkunde houdt 
hij zich twee dagen per week bezig met restauratieve tandheel-
kunde, met een speciale voorliefde voor non-invasieve compo-
siettechnieken.  
Tandtechniek definitieve etsbruggen in dit artikel:  
Stephan van der Made.

Afb. 1  Losgeraakte vleugel. Afb. 2  Situatie een halfjaar na verwijdering vleugel.
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Optie 3. Een directe partiële prothese in de mond. 
In dit geval werd gekozen voor optie 3. De procedure voor 

deze directe partiële prothese gaat als volgt: 
Een dubbeldikke plaat roze prothesewas wordt linguaal van 

het onderfront tot in de mondbodem aangebracht (afbeel-
ding 3). De elementen moeten goed drooggeblazen worden 
om ervoor te zorgen dat de was blijft plakken. Met een warm 
instrument (Ash 49) wordt de was vervolgens voorzichtig 
tegen de ondertanden aangesmolten (afbeelding 4). 

Over deze wasplaat maken we een puttyafdruk (afbeel-
ding 5). Bij het uitnemen komt de roze was vaak direct mee 
en kan heel gemakkelijk uit de puttyafdruk verwijderd wor-
den. Met een V-vormige snede geven we de mediaanlijn aan. 
Hierdoor is bij het terugplaatsen van de lepel de juiste positie 
makkelijk terug te vinden (afbeelding 6). Het markeren van de 
mediaanlijn doe ik bij elke puttyafdruk. 

Nu we de situatie hebben vastgelegd, kunnen we de oude 
brug verwijderen (afbeelding 7). De 43 wordt licht geprepa-
reerd en we reduceren de aproximale vlakken zodanig dat 
de mesiodistale breedtes mooi verdeeld zijn waardoor de 
dummy een realistische vorm kan krijgen. Zowel het distale 

vlak van de 41 als het mesiale vlak van de 43 hebben we iets 
moeten beslijpen. Bijkomend voordeel is dat de approximale 
vlakken nu mooi parallel lopen waardoor er meer contactvlak 
is met de pijler en de ‘black triangles’ kleiner worden.

Hierna vullen we de puttyafdruk (afbeelding 8) met een ma-
teriaal voor tijdelijke voorzieningen (Protemp, 3M) en plaat-
sen we de afdruk in de mond. Bij het vullen van de afdruk is 
het belangrijk om op het diepste punt in de afdruk te begin-
nen om luchtbellen te voorkomen. 

De timing van het moment van verwijderen van de afdruk is 
altijd een lastige zaak. Verwijder je de afdruk te snel dan kan 
er een deel in de mond achterblijven waardoor het materiaal 
scheurt. Wacht je tot het materiaal volledig is uitgehard, dan 
zit het plaatje meestal vast in alle ondersnijdingen. Het juiste 
moment ligt hier ergens tussenin. Fingerspitzengefühl! Mijn 
ervaring is dat de diverse materialen voor noodkronen erg 
verschillen in het uithardingstraject van vloeibaar naar vast. 
Protemp heeft een lange, rubberachtige fase, waardoor het 
moment van uitnemen minder kritisch is. (Afbeelding 9)

Afb. 3  Roze was in situ.

Afb. 5  Roze was is meegekomen met de afdruk.

Afb. 7  Verwijderde etsbrug.

Afb. 4  Vastsmelten aan de elementen met een Ash 49.

Afb. 6  Mediaanlijn aangeven.

Afb. 8  Aanbrengen Protemp-kunsthars.
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Na het uitnemen laten we het materiaal volledig uitharden 
in een bekertje met heet water (afbeelding 10). Het plaatje 
wordt vervolgens afgewerkt met een techniekfrees en po-
lijstrubbers. Daarna op hoogglans gebracht (afbeelding 11) 
met polijstpasta (knopenvet). 

De vervaardiging van het plaatje duurt in totaal ongeveer 
20 minuten. Omdat dit werkstuk rechtstreeks in de mond 
gemaakt is, is de pasvorm altijd perfect (afbeelding 12-13). 

Opvallend is hoe erg de opgegeven kleur (A2) afwijkt van de 
daadwerkelijke kleur in de mond. 

Nadat de etsbrug door de tandtechnicus vervaardigd is, kan 
deze gecementeerd worden (afbeelding 14). De brug wordt ge-
etst met hydrofluoridezuur, uitgewassen met fosforzuur, afge-
spoeld onder de kraan en ultrasoon gereinigd in gedestilleerd 
water. Vervolgens wordt de etsbrug gedroogd en gesilaniseerd. 

Afb. 11  Eindresultaat van het direct vervaardigde plaatje.

Afb. 13 Eindresultaat tijdelijk plaatje.

Afb. 9-10  Verwijderen Protemp-plaatje in bijna uitgeharde fase.

Afb. 15 Definitieve etsbrug na plaatsing. 

Afb. 12  Pasvorm in de mond.

Afb. 14 Defintieve etsbrug. 
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Mesiaal is er meestal een kleine extensie gemaakt in de etsburg 
(tegen element 41 aan) om eventuele rotatie van de dummy te 
voorkomen (afbeelding 15). Dit deel wordt niet gecementeerd!

De brug wordt definitief gecementeerd met Optibond FL 
(Kerr) en verwarmd HRi-composiet (Micerium). Mesiaal is het 
nog mogelijk om te flossen. 

Een etsbrug van lithiumdisilicaat is een indicatie die niet door 
de fabrikant van het materiaal wordt ondersteund, omdat er 
te veel variabelen een rol spelen met betrekking tot de sterkte 
en de levensduur van het materiaal. De tandtechnicus moet 
dan ook zeer zorgvuldig inschatten of het hechtoppervlak aan 
de pijler en de breedte van de isthmus (de verbinding tussen 
de vleugel en de dummy) voldoende sterkte kan garanderen. 
De dummy moet volledig buiten de articulatietrajecten vallen 
en deze techniek is derhalve alleen weggelegd voor een zeer 
ervaren technicus! 

Casus 2  Partiële prothese na fronttrauma
Tijdens een ski-ongeluk in Oostenrijk zijn bij de patiënt 

beide centrale incisieven verloren gegaan. Op vrijdag, vier 

dagen na 

het ongeval, komt de patiënt bij ons in de praktijk. Een 

afdruk maken is op dit moment onmogelijk door de vele 

hechtingen in de weke delen. 

Aan de geplaatste spalk zijn twee kunsthars tanden gemaakt 
(afbeelding 16). Tien dagen na het ongeval verwijderen we de 
spalk. Op dit moment is het voor patiënt pas echt duidelijk 
wat voor een impact het verlies van de beide tanden op de 
esthetiek heeft (afbeelding 17).

Een emotionele situatie waarbij het voor patiënt erg con-
fronterend is om een week te moeten wachten op een nood-
plaatje. We besluiten om een nog bestaand orthomodel van 
een aantal jaren geleden te gebruiken als basismodel voor het 
te maken noodplaatje. We hebben hier op het oude 
gipsmodel het palatum met roze was opgedikt en een lichte 
beschadi-ging van de incisale randen met witte was 
gecorrigeerd (af-beelding 18). Er wordt een puttyafdruk van 
het orthomodel gemaakt; hierdoor hebben we nu een 
uitsparing ter plaatse van de centrale incisieven en het 
palatum. We kunnen de afdruk vullen met Protemp en in de 
mond plaatsen.

De rest van de procedure gaat identiek aan die in de vorige 
casus. Ook hier was de kleur wat aan de lichte kant (afbeel-

Afb. 16  Wondbeeld na 4 dagen. Afb. 17  Wondbeeld na 10 dagen en verwijdering spalk.

Afb. 18  Oude orthomodel.

Afb. 19-20  Noodplaatje in situ.
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ding 19-20). Door iets van het materiaal in het centrum van 
het labiale vlak weg te slijpen en wat donkere composiet aan 
te brengen is de kleur redelijk in overeenstemming met de 
rest van de dentitie. Voor een noodplaatje is dit zeer accepta-
bel.

Op afbeelding 22 is mooi te zien dat het plaatje zodanig 
is geradeerd dat er aan de tandvleeszijde geen enkele druk 
wordt uitgeoefend op de regio’s waar de papillen moeten 
komen. Een aanpassing waar een implantoloog blij van wordt!

Casus 3  Noodplaatje voor twee enkelvoudige 
etsbruggen
Een 65-jarige patiënt heeft al 25 jaar een etsbrug met twee 
dummy’s en vleugels op de 13 en de 21 (afbeelding 21). Deze 
constructie is in de afgelopen jaren al diverse keren losgeko-
men en opnieuw gecementeerd. Omdat de oude brug ook in 
esthetisch opzicht veel onvolkomenheden bevat, besluiten we 
de oude brug te vervangen door twee enkelvoudige lithiumdi-
silicaat etsbruggen. 

Afb. 21  Oude 4-delige etsbrug met vleugels op de 13 en de 21.

Afb. 24-25  Kleurbepaling met normaal en gepolariseerd flitslicht.

Afb. 26-27  Eindresultaat.

Afb. 22  Palatinaal aanzien.
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We maken een wax-up van de nieuw te maken bruggen. 
Deze hebben we ook hier weer palatinaal voorzien van een 
roze plaat was en daaroverheen een puttyafdruk gemaakt. 
Tijdens de behandeling beslijpen we de pijlers heel licht, 
maken een afdruk, bepalen de kleur en maken een noodvoor-
ziening zoals hiervoor beschreven (afbeelding 22). Hiermee 
hebben we meteen inzicht in de nieuw te creëren incisaallijn. 
(Afbeelding 23)

Bij de kleurbepaling van de brug is duidelijk hoe groot het 
op te vullen diasteem is (afbeelding 24-25). 

Aan het eindresultaat is te zien hoe mooi de tandtechnicus 
de oorspronkelijke vorm heeft weten terug te brengen en de 
ruimte optimaal heeft verdeeld (afbeelding 26-27). Een uiterst 
lastige opdracht! Tussen beide dummy’s kan een flosdraad. 

Casus 4  Bijplaatsen van twee elementen aan 
bestaande frameprothese
De patiënt consulteerde ons de avond voor het jaarlijkse 
dorpsfeest, met ernstige pijn aan twee extractierijpe elemen-
ten. Om zijn feestvreugde niet te bederven hebben we beslo-
ten in dezelfde zitting de tanden te extraheren en direct de 33 

en de 34 aan het bestaande frame bij te plaatsen (afbeelding 
28-29).

De ankers buigen we met een plattang heel voorzichtig naar 
binnen om als extra retentie te dienen voor de twee bij te 
plaatsen elementen (afbeelding 30-31). De kunsthars van het 
frame zandstralen we met aluminiumoxide. Het opgeruwde 
oppervlak wordt behandeld met een speciale lichtuitharden-
de primer (Anaxblend bond LC) die PMMA conditioneert voor 
hechting aan composiet (afbeelding 32-35).

Als volgende stap brengen we bonding aan (Optibond 
FL, Kerr) en harden deze uit. Met composiet modelleren we 
vervolgens twee elementen rondom het anker. Hiervoor is het 
fijn om een stug en goed te boetseren composiet te gebruiken 
(Revotek LC, GC). Het composiet wordt uitgehard en gepolijst 
met polijstschijfjes en polijstrubbers. 

Tot slotte hebben we de 33 en de 32 geëxtraheerd en het 
frame met de uitbreiding immediaat geplaatst. (Afbeelding 
36-38)

Nadat deze situatie drie maanden als noodvoorziening heeft 
gefunctioneerd, is er een nieuwe volledige prothese gemaakt.

Afb. 31  Verbogen ankers voor mechanische retentie.Afb. 30  De ankers worden voorzichtig naar binnen gebogen.

Afb. 32, 33, 34  Zandstralen, primer en uitharden.

Afb. 28-29  Beginsituatie.
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Natuurlijk is het veel gebruikelijker om het bijplaatsen van 
elementjes aan een bestaande prothese of het vervaardigen 
van een noodplaatje, door de tandtechnicus te laten uitvoe-
ren. Het is echter fijn om zo’n directe en snelle optie in je 
eigen toolbox te hebben om die enkele patiënt met meestal 
een emotionele indicatie snel te kunnen helpen aan een in-
stant noodvoorziening. Alle materialen zijn voorhanden in uw 
praktijk. In plaats van Revotek LC kan je ook gewoon compo-
siet gebruiken, maar Revotek LC is veel stugger en goedko-
per. Natuurlijk kan je ook overjarige composieten gebruiken 
(bijvoorbeeld kleuren die je zelden gebruikt!)

Als laatste is het belangrijk om te vermelden dat wij op enig 
moment in onze praktijk hebben besloten om niet te veel 
aandacht te besteden aan de kleurmatch van de noodvoorzie-
ning. Hoewel ik in de gelukkig omstandigheid ben dat ik kan 
samenwerken met toptechnici, is het al enkele keren voor-
gekomen dat de patiënt de egale monochrome noodkronen 
mooier vond dan de definitieve kronen met alle mogelijke 
nauwkeurig aangebrachte kleurnuanceringen!

Aan de vorm van de noodkronen besteden we wel altijd 
veel aandacht, door eerst een wax-up te maken en op basis 
hiervan de noodkronen. Vooral de oriëntatie van de incis-
aallijn is dan goed te beoordelen. De vormgeving van de 
noodkronen functioneert dan als een proefversie (try-in) van 
de definitieve kronen. De vorm is dan goed en de kleur is uit 
tactische overwegingen altijd een beetje afwijkend: de kans 
dat de definitieve kronen dan bij de patiënt in de smaak zullen 
vallen, is dan groter.

Afb. 35  Speciale lichtuithardende primer.

Afb. 36-37  Met composiet zijn twee elementen gemodelleerd. 

Afb. 38  Immediaat plaatsen oude frame.




