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Het succesvol bevestigen van restauraties is een belangrijke en veeleisende procedure. 

Het cement verbindt het restauratiemateriaal aan de tandstructuur en creëert hiermee 

twee hechtvlakken; het raakvlak tussen tand en cement en het raakvlak tussen cement 

en restauratie. De cementlaag is in de meeste gevallen de zwakste schakel binnen het 

restauratieve systeem. Falen van het hechtvlak resulteert in verlies van hechting, wat 

leidt tot microlekkage en wellicht zelfs tot loskomen van de restauratie. Dit 

proefschrift behandelt met name het restaureren van endodontisch behandelde 

gebitselementen. Zulke gebitselementen zijn vaak verzwakt door tandweefselverlies 

als gevolg van ziekteprocessen en invasieve restauratieve behandeling. Hierdoor 

bieden ze vaak onvoldoende retentie voor een opbouw. Daarom worden frequent 

endodontische stiften, bijvoorbeeld glasvezelversterkte composietstiften, gebruikt. Om 

lekkage naar en herinfectie van de peri-apicale regio van de tand te voorkomen, 

moeten endodontische restauraties aan speciale eisen voldoen. Endodontische stiften 

kunnen worden beschouwd als secundaire endodontische wortelkanaalvullingen en 

moeten daarom aan dezelfde eisen voldoen. Een betrouwbare cementatie die een voor 

een adequate verzegeling zorgt is daarom van doorslaggevend belang voor het klinisch 

slagen en de overlevingsduur van de restauratie. Het loskomen van de stift is de meest 

voorkomende manier van falen van glasvezelstiften. Andere veel voorkomende 

manieren van falen betreffen endodontische problemen en secundaire caries, die beide 

toe te schrijven zijn aan microlekkage. Microlekkage is een direct effect van een 

slechte hechting tussen het tandweefsel en de cementlaag.  

Cementeren van indirecte restauraties is een regelrechte uitdaging voor de 

clinicus. Er zijn vele factoren die in ogenschouw genomen moeten worden bij het 

cementeren van een restauratie. Het op al deze factoren ingaan viel buiten het bereik 

van dit proefschrift. We hebben ons in plaats daarvan gericht op de invloed van de 

caviteitsconfiguratie (C-factor), manier van polymerisatie en krimp en krimpspanning 

op de hechting tussen restauratiematerialen, cementen en tandweefsel. Daarnaast is het 

effect van voorbehandeling van een glasvezelversterkte composietstift op de hechting 

aan cementen onderzocht. Tenslotte is het klinisch slagen en de overleving van 

indirecte restauraties vervaardigd van composiet, gecementeerd met composietcement 

en kunsthars-gemodificeerd glasionomeercement geëvalueerd.  

 Hoofdstuk 1, de algemene introductie van dit proefschrift, geeft achtergrond- 

informatie over de etiologie van tandweefselverlies en waarom stiften, opbouwen en 

soms zelfs indirecte restauraties nodig kunnen zijn. Speciale nadruk is gelegd op de 
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krimpspanning en krimp van composietcementen en de invloed van de manier van 

polymeriseren en C-factor op deze fenomenen. De meest gebruikte cementen zijn 

beschreven en de moeilijkheden van het cementeren werden uitgelegd, zowel vanuit 

een wetenschappelijk als vanuit een klinisch oogpunt. De vaak gebruikte testmethodes, 

waaronder Eindige Elementen Analyse (EEA), werden kort uitgelegd. Tevens werden 

het doel en de hoofdlijnen van het proefschrift beschreven. 

 In hoofdstuk 2 werd de invloed van de manier van polymeriseren en de C-factor 

op de cohesieve sterkte van vijf verschillende duaal-uithardende kunstharscementen in 

vitro onderzocht. De cementen werden chemisch of duaal uitgehard en in caviteiten 

geplaatst die bestonden uit buisjes van polyethyleen of messing, met een C-factor van 

respectievelijk 0 of 25. De invloed van deze variabelen op de cohesieve sterkte werd 

getest door middel van een micro-treksterkte test. Dit liet zien dat, afhankelijk van het 

cement, de cohesieve sterkte lager werd als het cement was uitgehard in een caviteit 

met hoge C-factor. De cohesieve sterkte van de meeste cementen werd niet beïnvloed 

door de manier van uitharden. De klinische relevantie van deze resultaten is dat het 

beperken van krimp door hechting aan de caviteitswanden, bijvoorbeeld in het geval 

van het cementeren van een stift in een wortelkanaal, een negatieve invloed kan 

hebben op de fysieke eigenschappen van het cement.  

 In hoofdstuk 3 werd de invloed van oppervlaktebehandeling van 

glasvezelstiften op delaminatie van de cementlaag geëvalueerd met behulp van een 

driepunts buigtest. Ondanks het feit dat het hechtvlak tussen cement en dentine 

belangrijker is vanuit een klinisch oogpunt, is het voordelig voor de restauratie als 

geheel om een sterke hechting te verkrijgen op alle hechtvlakken. In deze studie 

werden daarom verschillende voorbehandelingsmethoden getest die wellicht de 

hechting tussen cement en stiftoppervlak zouden verbeteren. Drie verschillende 

cementen op kunstharsbasis, RelyX Unicem, Panavia F 2.0 en DC Core Automix 

werden getest. De stiften werden voorbehandeld door middel van silaniseren, 

zandstralen, of een combinatie van beide, terwijl in de controlegroep de stiften niet 

voorbehandeld werden. De initiële en catastrofale belasting bij falen werd 

geregistreerd. Omdat in alle gevallen delaminatie van de cementlaag plaatsvond bij de 

initiële belasting bij falen, werd dit gedefinieerd als de delaminatiesterkte. De 

catastrofale belasting bij falen correspondeerde met breuk van de stift. Vooral als het 

conventionele (niet zelf-adhesieve) cement DC Core Automix werd gebruikt, 

resulteerde silaniseren van de stiften in hogere delaminatiesterktes. Er werd 
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verondersteld dat de functionele fosfaatgroepen van de MDP monomeren van Panavia 

F 2.0 evenals de gemethacryleerde fosforesters van RelyX Unicem reageerden met het 

stiftmateriaal, daarmee de noodzaak van silanisatie, waar de chemische hechting van 

DC Core Automix van af hing, verminderend. Voor alle geteste cementen gold echter 

dat silaniseren resulteerde in delaminatiesterktes die dichter bij de breuksterkte van de 

stift kwamen.  

In hoofdstuk 4 werd een tweestaps cementatieprocedure voor glasvezelfstiften 

onderzocht. Deze tweestaps cementatie procedure was overeenkomstig met de 

techniek van het laagsgewijs aanbrengen van composiet in composietrestauraties 

ontworpen. Het doel van deze procedure was het verlagen van de C-factor in de 

stiftruimte, om hierdoor een afname van de krimpspanning te bewerkstelligen en 

daarmee een sterkere en betrouwbaardere hechting tussen stift en dentine. De 

tweestapsprocedure bestond uit het aanbrengen van een Teflon stift, iets groter dan de 

corresponderende glasvezelfstift, in de stiftruimte en het uitharden van het cement. 

Door het gebrek aan hechting tussen het cement en de Teflon stift, werd de C-factor 

van deze cementlaag drastisch gereduceerd. Na het verwijderen van de Teflon stift 

werd de glasvezelfstift gecementeerd in de ruimte die overbleef, waarbij slechts een 

zeer dunne en gelijkmatige cementlaag nodig was. Deze procedure werd getest met 

dezelfde cementen als beschreven in hoofdstuk 3 en de conventionele 

cementatieprocedure diende als controlegroep. De hechtsterkte van het cement werd 

bepaald met een uitdruktest. Tweestaps cementatie van de glasvezelfstiften resulteerde 

in een verhoging van de uitdruksterkte voor alle geteste cementen.  

In hoofdstuk 5 werd een eindige elementen analyse uitgevoerd om de 

spanningen te bepalen die aanwezig zijn als een glasvezelstift wordt gecementeerd, 

gebruikmakend van de conventionele procedure en de tweestapsprocedure zoals 

beschreven in hoofdstuk 4. De volledige wortel met een stift erin gecementeerd en de 

monsters van de uitdruktest zoals beschreven in hoofdstuk 4 werden gebruikt om 

eindige elementen (EE) modellen te maken. In de EE analyse werden zowel de 

belasting tijdens falen zoals gemeten in hoofdstuk 4, als de spanningen als gevolg van 

de krimp van de cementlaag in ogenschouw genomen en gecombineerd om de totale 

spanning in het model te berekenen. Er werd aangetoond dat de tweestaps 

cementatieprocedure resulteerde in een dramatische verlaging van de spanningen als 

gevolg van de krimp van de cementlaag. Deze spanningsverlaging maakte dat de 

monsters waarbij de tweestaps cementatieprocedure was toegepast in staat waren een 
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hogere belasting te weerstaan voordat ze kapot gingen vergeleken met de monsters 

waarbij de conventionele procedure was toegepast. Deze laatste hadden al een 

behoorlijke voorspanning als gevolg van de krimp van de cementlaag. Het EE model 

van de complete wortel toonde aan dat als de conventionele cementatieprocedure werd 

gebruikt, de spanningen in het raakvlak van cement en dentine zo hoog werden, dat 

loslaten van het cement gedurende functionele belasting van de cementlaag te 

verwachten was. Dit zou kunnen leiden tot loslaten van de stift of verhoogde 

microlekkage, wat vaak wordt gezien in de klinische situatie.  

 In hoofdstuk 6 werd de schuifsterkte aan runderdentine van drie 

composietcementen geëvalueerd in zowel de chemische als de duaal uithardende 

polymerisatiemodus. De cementen werden in een dikke massa aangebracht, in een 

dunne laag onder een schijfje composiet dan wel tussen twee schijven runderdentine. 

De krimp en krimpspanning in chemische en duaal uithardende polymerisatiemodus 

werd gemeten. Om de piekspanningen in de schuiftest op het moment van falen te 

kunnen analyseren werden er EE modellen gemaakt van de verschillende configuraties 

zoals gebruikt in de schuifsterkte test. De belasting tijdens falen zoals gemeten in de 

schuifsterkte testen en de spanning als gevolg van de krimp van de cementlaag werden 

gebruikt om de maximale schuifspanningen in het hechtvlak cement-dentine te 

berekenen. Uit de schuifsterkte proeven bleek dat duaal uitharden van het cement en 

het cement aanbrengen in een dunne laag leidde tot hogere hechtsterktes vergeleken 

met chemisch uitharden van het cement en het cement in een dikke massa aanbrengen. 

DC Core Automix toonde de hoogste waardes voor hechtsterkte. De volumetrische 

krimp ontwikkelde zich langzamer bij de chemisch uitgeharde specimens, vergeleken 

met de duaal uitgeharde specimens. Na dertig minuten was de volumetrische krimp per 

cement echter vergelijkbaar, wat een indicatie is voor een vergelijkbare mate van 

uitharding voor beide uithardingsmethoden. Dit gold niet voor RelyX Unicem, 

aangezien dit cement een significant lagere volumetrische krimp vertoonde na 

chemisch uitharden. De krimpspanning van de chemisch uithardende specimens was 

significant lager dan die van de de duaal uithardende specimens. Panavia F 2.0 toonde 

zowel een significant lagere volumetrische krimp als krimpspanning in beide 

uithardingsmethoden, vergeleken met de andere cementen. Analyse van de 

schuifsterkte test met EEA toonde echter geen significante verschillen tussen de 

groepen, behalve in het geval van RelyX Unicem. Dit cement toonde hogere 

schuifspanningen wanneer het duaal werd uitgehard vergeleken met de chemisch 
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uitgeharde groepen. Dit kan toegeschreven worden aan de lagere volumetrische krimp 

van RelyX Unicem na chemisch uitharden. Dit was illustratief voor een lagere mate 

van uitharding, wat resulteert in lagere mechanische eigenschappen en daardoor een 

lagere hechtsterkte van RelyX Unicem wanneer chemisch uitgehard. Ondanks de 

observatie dat de polymerisatiemodus een groot effect had op de krimpspanning, 

hadden de monsters die waren uitgehard onder invloed van een hoge C-factor, dat wil 

zeggen in een dunne laag, geen lagere waardes voor schuifspanning vergeleken met de 

cementen die in een dikke massa waren uitgehard. Dit kon worden verklaard door de 

meegaandheid van de testconstructies. Er waren geen verdere verschillen tussen de 

methoden binnen de cementen. Panavia F 2.0 toonde lagere waardes voor 

schuifspanning in vergelijking met de andere twee cementen.  

 In hoofdstuk 7 werden het klinische succes en de klinische overleving van 

indirecte composietrestauraties, vooral volledige kronen, geëvalueerd gedurende een 

drie-jarig prospectief klinisch onderzoek. Na drie jaar klinisch gebruik was het 

succespercentage van de restauraties 84.8% terwijl het overlevingspercentage 91.6% 

bedroeg. Cementeren met Fuji Plus cement resulteerde in hogere succes- 

overlevingspercentages vergeleken met cementeren met 2bond2 cement, alhoewel dit 

verschil niet statistisch significant was. Dezelfde resultaten werden gezien bij 

restauraties op vitale elementen vergeleken met restauraties op endodontisch 

behandelde elementen. De relatief hoge faalpercentages kunnen waarschijnlijk  

worden verklaard door de vorm van de preparatie in combinatie met de 

materiaaleigenschappen van het composietmateriaal. In dit onderzoek werden 

preparatievormen gebruikt die erg lijken op preparaties voor metalen of keramische 

kronen. Deze materialen hebben een veel hogere elasticiteitsmodulus dan het geteste 

indirecte composietmateriaal. Dit heeft waarschijnlijk een significant effect op de 

spanningsverdeling binnen de restauratie gehad, waardoor hogere spanningen op de 

cementlaag en de opbouw terecht zijn gekomen. Dit resulteerde er in dat deze delen 

van de restauratie de rol van zwakste schakel kregen.  

 Hoe om te gaan met krimpspanning is al lange tijd een onderwerp van 

tandheelkundig onderzoek. Ondanks het feit dat het nadelige effect van krimpspanning 

op de integriteit van de hechtvlakken van adhesief gebonden restauraties bekend is, is 

er nog geen oplossing voor dit probleem. Dit proefschrift toont aan dat niet alleen de 

integriteit van de hechtvlakken tussen cement en dentine beïnvloed kan worden door 

hoge krimpspanningen, maar dat de integriteit van het cement zelf ook aangetast kan 
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zijn, wat resulteert in een lagere cohesieve sterkte, zoals beschreven in hoofdstuk 2. 

Het probleem van polymerisatiekrimp kan worden tegengegaan door een tweestaps 

cementatieprocedure toe te passen, zoals beschreven is in hoofdstuk 4. Deze tweestaps 

cementatieprocedure leidt tot een lagere voorspanning van de cementlaag. Dit 

resulteert in een verbeterde belastbaarheid van de cementlaag, waardoor deze hogere 

spanningen zal kunnen verdragen voor falen, zoals bediscussieerd in hoofdstuk 5. 

Afgezien van de duidelijke verhoging van de uitdruksterkte leidt de tweestaps 

cementatieprocedure in alle waarschijnlijkheid ook tot een verminderde microlekkage, 

een hogere cohesieve sterkte van het cement en een verbeterde klinische prestatie. 

Vervolgonderzoek is nodig om deze hypotheses te testen. Het optimaliseren van de 

cementatieprocedure vraagt ook om een optimalisering van de hechting in het raakvlak 

tussen cement op kunstharsbasis en restauratiematerialen. De resultaten van hoofdstuk 

3 van dit proefschrift suggereren dat het nut van verschillende 

voorbehandelingsmethoden afhankelijk is van het gebruikte cement. Als een 

conventioneel composietcement wordt gebruikt, zonder zelfhechtende eigenschappen, 

kan silaniseren van de stift voordelig zijn om de hechting tussen cement en stift te 

optimaliseren. Zandstralen leidt niet tot een betere hechting en kan daarom worden 

overgeslagen. Een belangrijke observatie die werd gemaakt in hoofdstuk 6 is dat de 

mate van uitharding van een cement een significante invloed heeft op de hechtsterkte. 

Het is daarom belangrijk om een materiaal te selecteren waarbij een voldoende 

uitharding verzekerd is, ook in chemische polymerisatiemodus, omdat het niet 

waarschijnlijk is dat het licht van de polymerisatielamp alle locaties waar cement 

aanwezig is bereikt, bijvoorbeeld in de diepere gedeelten van een stiftruimte of onder 

een opake indirecte restauratie. Zoals beschreven is in hoofdstuk 7, kan de keuze voor 

een cement de klinische prestatie van een restauratie beïnvloeden. Cementkeuze en 

verwerking van deze cementen zijn daarom belangrijke factoren in het bereiken van 

een sterke en betrouwbare hechting tussen de tand en de restauratie.  

 De clinicus zou zich bewust moeten zijn van de potentiële problemen die 

gerelateerd zijn aan cementatie van een glasvezelstift of een indirecte restauratie. 

Silanisatie van de glasvezelfstift, vooral als er een conventioneel (niet zelfhechtend) 

cement wordt toegepast, lijkt een effectieve manier om de hechting tussen cement en 

stiftmateriaal te verbeteren. De zwakste schakel blijft toch het raakvlak tussen cement 

en dentine. Gebruikte cementen zouden in staat moeten zijn een voldoende mate van 

uitharding te bereiken, zelfs als alleen chemische uitharding wordt toegepast, om een 
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toereikende hechtsterkte aan dentine te bereiken. Tweestaps cementatie van een 

glasvezelstift is een efficiënte en gemakkelijke procedure die de meeste ongunstige 

krimpspanning zal elimineren, wat zal resulteren in een betere retentie van de stift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




