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SAMENVATTING,, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
(SUMMARY,, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS) 

Composieten,, de tandkleurige esthetische restauratiematerialen op 
kunstharsbasis,, kunnen nu wat materiaaleigenschappen betreft op veel 
gebiedenn de vergelijking met amalgaam doorstaan. Om die reden 
kunnenn zij vrijwel voor alle klassen van restauraties worden toegepast. 
Composietenn bestaan uit anorganische vulstofdeeltjes gedispergeerd 
inn een mengsel van verschillende diacrylaten en worden door een (licht 
gevoelige)) initiator tot verharding gebracht. Met behulp van adhesieven 
kunnenn composieten hecht aan het tandweefsel verbonden worden. 

Ondankss het hechtend vermogen van de adhesieve composietmaterialen 
iss het optreden van lekkage één van de belangrijkste factoren die de 
duurzaamheidd van composietrestauraties nadelig beïnvloedt. Deze 
lekkagee wordt veroorzaakt doordat de kunstofmatrix van de 
composietrestauratiee tijdens het verhardingsproces krimpt. Omdat 
composiett stijver wordt en aan het tandweefsel vastzit onstaan er 
spanningenn in de restauratie, op het adhesievlak en in het omringende 
tandweefsel.. Deze krimpspanningen vertegenwoordigen nog altijd een 
probleemm in de klinische tandheelkunde. In de recente tandheelkundige 
l iteratuurr wordt regelmatig melding gemaakt van gebrekkige 
aansluiting,, lekkage langs de randen van composietrestauraties en 
barstvormingg in het tandglazuur. 

Omm tot een beter begrip te komen van het spanningsontwikkelingsproces 
inn composietvullingen is inzicht in de elasticiteitsmodulus (Young's 
modulus)) en de vloeicapaciteit (viscositeit), de zogenaamde visco-
elastischee parameters, van het composietmateriaal noodzakelijk. Met 
namee de vloei van composiet, welke nog mogelijk is tijdens de 
verhardingsfase,, is van grote invloed op de uiteindelijke hoogte van de 
krimpspanning.. Met vloei wordt bedoeld de vervorming van de 
restauratiee ten gevolge van de onderlinge verplaatsingen van groeiende 
polymeerketenss in composiet. Deze vervorming draagt niet bij tot 
krimpspanningg ontwikkeling. Spanning kan alleen ontstaan door 
elastischee vervorming van stijf composiet gebonden aan tandweefsel. 
Tijdenss de verhardingsreactie krimpt de composietrestauratie, neemt de 
vloeii  af en neemt de stijfheid (elasticiteit) toe. Het verhogen van de 
vloeimogelijkheidd van composiet tijdens de krimpfase maakt het 
mogelijkk om de krimpspanning in composietrestauraties onder controle 
tee houden. Tot op heden zijn in de tandheelkunde geen gegevens 
gepubliceerdd over deze visco-elastische parameters. Het doel van dit 



onderzoekk was dan ook om de ontwikkeling van de visco-elastische 
parameterss van tandheelkundige composietmaterialen tijdens het 
verhardingsprocess te kwantificeren, gebruikmakend van een ontworpen 
testmethodee en een mathematische modelleermethode. De verkregen 
parameterss levert ons inzicht in factoren, zoals samenstelling van de 
kunstofmatrix,, verhouding tussen het gebonden (niet verplaatsbare) 
enn het vrije (verplaatsbare) oppervlak van een restauratie (C-factor) en 
temperatuur,, die van invloed zijn op de vloeicapaciteit en 
elasticiteitsmoduluss ontwikkeling van composiet gedurende de 
verhardingsfase.. Zodoende kan het visco-elastisch gedrag van 
composietmaterialenn vergeleken worden om zodoende richting te geven 
waarinn nieuwe materialen ontwikkeld dienen te worden. 

Inn hoofdstuk 1 wordt de doelstelling van het promotie onderzoek nader 
beschreven.. Bovendien worden de opbouw van het proefschrift en de 
doelenn van de afzonderlijke projecten van dit onderzoek uiteengezet. 

Inn hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de factoren die van 
invloedd zijn op het proces van spanningsontwikkeling in adhesieve 
restauraties.. Uiteraard is de hoogte van de polymerisatiekrimp een 
belangrijkee factor, maar ook de visco-elastische parameters van 
composiet,, de snelheid van de verhardingsreactie en de geometrie (C-
factor)) van de restauratie zijn bepalend in de krimpspanning 
ontwikkeling.. In de klinische situatie blijken de handelingen die de 
tandartss verricht bepalend te zijn voor het verkrijgen van goed 
afgeslotenn composiet restauraties. Zowel de verhardingssnelheid 
(belichtingsproceduree lichthardende composieten, mengverhouding 
chemischh hardende composieten) als de geometrie van de restauratie (C-
factor/opbouww in laagjes) zijn voor de tandarts toegepaste, 
manipulatievee factoren. Deze factoren kunnen leiden tot acceptabele 
krimpspanningenn omdat ze betrekking hebben tot het bevorderen van de 
vloeicapaciteitt (verhardingssnelheid) of vloeirichting (geometrie 
restauratie)) van composiet tot het zogenaamde gel-point moment in 
dee verhardingsfase. Na dit moment domineert de stijfheidopbouw van 
hett composiet over het vloeigedrag wat resulteert in een onvermijdelijke 
spanningsopbouww in de aan het tandweefsel gebonden restauratie. 

Uiteraardd heeft manipulatie van het verhardingsproces directe gevolgen 
voorr de krimp en het visco-elastisch gedrag van composietmaterialen. 
Voorkomenn moet worden dat de tandarts handelingen uitvoert die 
leidenn tot een onvolledige verhardingsreactie van het composiet. Een 
onvolledigee verhardingsreactie resulteert weliswaar in meer vloei, 
minderr krimp en daardoor een lagere krimpspanning, maar resulteert 
ookk in zwakke materiaaleigenschappen (slijtgedrag, sterkte, 
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hechtvermogen,, etc.) en lekken van restmonomeren naar de tandzenuw. 
Inn dit onderzoek zijn de visco-elastische parameters van tandheel-
kundigee composieten gekwantificeerd met een mathematische 
modelleermethode.. In deze methode is het experimenteel bepaald visco-
elastischh gedrag geanalyseerd met differentiaalvergelijkingen. Voor de 
duidelijkheidd zijn deze vergelijkingen weergegeven met mechanische 
modellen.. De modelleermethode staat in hoofdstuk 4 uitvoerig 
beschreven.. Het visco-elastische gedrag van composietmaterialen tijdens 
dee verharding is onderzocht met behulp van de spanning - vervorming 
relatie.. Hiervoor zijn experimenten in een trekbank uitgevoerd waarin 
hett verhardend composietmateriaal werd blootgesteld aan wisselende 
drukk en trek vervormingen. In de zoektocht naar een geschikt model en 
kwantificatiee van de visco-elastische parameters is het van groot belang 
datt de experimentele meetresultaten betrouwbaar zijn. Aangezien de 
trekbankk traditie getrouw ontworpen is voor metingen aan grote 
hoeveelheidd materialen die niet, of zeer langzaam, met de tijd in 
mechanischee eigenschappen veranderen, werd voor dit doel zowel de 
trekbankk als de software aangepast. Hoofdstuk 3 beschrijft het 
optimaliseerr proces dat uiteindelijk geleid heeft in een veelzijdig 
trekbank,, waarmee met de tijd, sinusvormige, submicrometer 
vervormingenn op kleine hoeveelheden composietmateriaal kunnen 
wordenn uitgevoerd. Aanpassingen in de software - waaronder de 
toevoegingg van een terugkoppelroutine op het gemeten 
verplaatsingsignaall  - waren cruciaal voor het uitvoeren van wisselende 
sinusvormigee verplaatsingen op kleine hoeveelheden materiaal. Enkele 
dynamischee experimenten laten zien dat zowel l ichthardende als 
chemischh hardende composieten tijdens het verhardingsproces visco-
elastischh gedrag vertonen. Dit gedrag kan worden toegeschreven aan 
vloeii  van de groeiende polymeerketens die bij de gemeten spanningen 
permanentee vervorming in het composiet veroorzaakt. 

Inn Hoofdstuk 4 staat de mathematische modelleermethode beschreven 
waarmeee de spanning-vervorming meetresultaten geanalyseerd kunnen 
wordenn met differentiaalvergelijkingen. Elk differentiaalvergelijking 
kann worden weergegeven met een mechanisch model. In een mechanisch 
modell  geven de veer en schokbreker samen het visco-elastisch gedrag 
vann composiet weer. De schokbreker is een zuiger in een cylinder gevuld 
mett een viskeuze vloeistof en is representatief voor viskeuze vloei. De 
veerr stelt de elastische component van het visco-elastisch gedrag voor. 
Inn tegenstelling tot de schokbreker zijn opgelegde kleine vervormingen 
inn een veer onmiddellijk en volledig herstelbaar (reversibel). Drie 
mechanischee modellen, namelijk twee 2-parameter modellen (Maxwell 
enn Keivin) en één 3-parameter model (Standard Linear Solid), zijn 
geïntroduceerdd voor de beschrijving van het lineaire visco-elastisch 



gedragg van tandhee lkund ige compos iet mater ia len t i jdens de 
verhardingsfase.. Het Standard Linear Solid model wijk t in die zin van de 
2-parameterr model len af dat het zowel een vloeibaar visco-elastisch 
gedragg (Maxwell - schokbreker en veer in serie geschakeld) als een vast 
v isco-e last ischee ged rag {Keivi n - schokbreker en veer para l lel 
geschakeld)) kan beschrijven. 

Dee modelleertechniek is relatief eenvoudig gehouden. Er is een éénassige 
spannings-vervormingstoestandd aangenomen, waarbij het model met een 
no rma lee d i f ferent iaalvergel i jk ing beschreven kan worden. Deze 
verge l i jk ingg we rd analyt isch opge lost en behande ld in de 
mode l l ee rp rocedu re.. In de p rocedure v indt de bepa l ing van de 
ma te r i aa lpa rame te rss plaats via m in ima l i se ren van het k le inste 
kwadra tenn verschil tussen de experimentele en model gegevens. Ook 
werdd er een evaluatieprocedure ontwikkeld om de reactie van het model 

o>> op u i t s lu i tend axiale k r impspann ing te berekenen. De va l ider ing-
'££ resultaten lieten zien, dat de parameter-identif icatieprocedure in Matlab 
22 software geschreven vri j van fouten was. Op basis van sinusvormige 
££ spannings-vervormings gegevens was de procedure in staat om de twee 
|| parameters van het Maxwell en Keivin model met een goede graad van 

011 n a u w k e u r i g h e id te bepalen. Voor de bepa l ing van de viscosi te i t-
mmmm parameter van het Maxwell model was de procedure relatief gevoelig 

 voor ruis in de data. Bij een signaal-ruisverhouding van minder dan twee 
moett de berekende waarde voor de viscositeitparameter als twijfelachtig 
beschouwdd worden. Om een nauwkeur ige voorspel l ing van de drie 
parameterss van het Standard Linear Solid model te verkri jgen, moet 
dee exper imente le spanning opgewekt worden met een uit meerdere 
s inusgo lvenn bes taande vervorming. Het toevoegen van een l ineair 
v e r a n d e r e n dee ve rvo rm ing met een snelhe id boven de 0.0003% per 
secondee blijk t h iervoor voldoende te zijn. 

Eenn van de factoren waarvan gedacht wordt dat deze de vroege opbouw 
vann k r impspann ing vermindert, is de capaciteit van het mater iaal om 
viskeuzee vloei te ondergaan tijdens het vroege deel van de verharding. 
Inn een res taura t iemate r iaal met gro tere v loeicapaci te i t, wo rdt de 
vo lumea fnamee die aan kr imp toegeschreven kan wo rden, gecom-
penseerdd door v loei van het mater iaal vanaf het ongebonden 
buitenoppervlakk wat uiteindelijk in een lagere kr impspanning resulteert. 
Éénn manier om het materiaal zonder interne schade te laten vloeien is het 
ver t ragenn van de polymerisat iesnelheid. Tandheelkundig onderzoek 
heeftt aange toond dat onder dezel fde condi t ies, twee component 
compos ie tenn m inder k r impspann ing on tw ikke len dan de 
l i ch tu i thardendee var ianten. Hoofdstuk 5 behandelt het zoeken naar 
eenn mechanisch model voor het kwantif iceren van het visco-elastisch 
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gedragg tijdens de verharding van een in de handel verkrijgbaar twee 
componentenn composiet. Éénassige spannings-vervormings gegevens 
vann Clearfil F2 tijdens het verharden werden verkregen met een puls-
sinuss methode en met behulp volume krimp metingen. Het spannings-
vervormingsverbandd werd geanalyseerd met drie mechanische modellen 
(Maxwell,, Keivin en het Standard Linear Solid model). Met een 
identificatieproceduree werden de elasticiteitsmodulus (E) en de 
viscositeitt (r|) op verschillende momenten tijdens de verharding 
berekent.. Uit de modelleer resultaten is duidelijk dat het visco-elastisch 
gedragg van Clearfil F2 tijdens de verharding, zoals opgewekt tijdens de 
dynamischee test, niet door slechts één mechanisch model beschreven kan 
worden.. Voor de eerste dertig minuten leverde het Maxwell model de 
bestee voorspellingen. Na deze tijdsduur werd het Keivin model gebruikt 
omm het visco-elastisch gedrag van het twee pasta materiaal te 
beschrijven. . 

Recentt is een nieuwe klasse composieten, genaamd Tow-viscosity' of ook 
well  'flowable' composieten, toegevoegd aan de reeks van op de markt 
aanwezigee commerciële producten. De vloei-eigenschappen die deze 
productenn ten toon spreiden wordt bereikt door de hoeveelheid vulstof 
tee reduceren of door het aandeel verdunner (TEGDMA) in de 
dimethacrylaatt matrix te vergroten. In het algemeen wordt vloei gezien 
alss een gewenste eigenschap omdat het een bijdrage kan leveren aan de 
reductiee van krimpspanningen in de zich verhardende restauratie. In 
hoofdstukk 6 worden de resultaten beschreven van een onderzoek dat 
zichh richt op de mogelijkheid om viskeuze vloei te vergroten door de 
TEGDMA/bisGMAA ratio in experimentele composieten te vergroten. De 
verhardingsreactiee werd gevolgd en gekarakteriseerd door dynamische 
spanning-vervorming,, dilatometer en infraroodspectroscopie metingen 
uitt te voeren. Daarnaast werd de treksterkte, één uur na verharding, 
bepaald,, tezamen met een bepaling van de slijtvastheid gedurende de 
periodee van één jaar. Tenslotte werden de spanning-vervorming 
resultatenn met de modelleermethode bestudeerd. 

Wanneerr een grote hoeveelheid (70 gew.%) TEGDMA aan de kunststof 
werdd toegevoegd had dit een matige vergroting van de pré-gel viskeuze 
vloei-eigenschappenn tot gevolg. Bovendien leidde dit tot de 
ontwikkelingg van hoge krimpspanningen. Deze resultaten worden 
verklaardd door het feit dat TEGDMA en bisGMA een verschillende rol in 
hett verhardingsproces spelen. Het flexibele TEGDMA beïnvloedt de 
mobiliteitt van het op dimethacrylaat-monomeer gebaseerde systeem 
enn de polymerisatiekrimp, terwijl het stijvere bisGMA een grote invloed 
heeftt op de reactiviteit van de polymerisatiereactie. Wanneer TEGDMA 
inn combinatie met bisGMA als matrixkunststof in een composiet wordt 



toegepastt heeft het grote verdunnende eigenschappen en een belangrijke 
invloedd op de polymerisatiegraad, viscositeit en stijfheid van het 
materiaal.. Een composiet dat 50 gew.% TEGDMA bevat blijkt de grootste 
reactiviteit,, stijfheid en laagste viscositeit te vertonen. De hoge 
krimpspanningenn die 'flowable' composieten ten toon spreiden -
ondankss de lagere stijfheid en viscositeit - wordt verklaard door de 
relatieff  hoge post-gel krimp welke wordt veroorzaakt door het grote 
aandeell  TEGDMA in de kunststof. Door de hoge krimpspanningen, de 
lagee slijtvastheid en de lage treksterkte raden wij het gebruik van 
'flowable'' composieten in het occlusievlak van de molaren en 
premolarenn af. Wanneer men het visco-elastisch gedrag van bisGMA-
TEGDMAA composieten met behulp van modelleertechnieken wil 
voorspellenn blijk t het Maxwell model het meest effectief voor de eerste 
155 - 20 minuten van het verhardingsproces. 

Hett initiëren van de verhardingsreactie van vulmaterialen met behulp 
vann licht is erg populair geworden. Het stelt de tandarts in staat om in 
eenn korte tijd een esthetische restauratie te vervaardigen. Echter, 
toepassingg van de lichthardende één pasta restauratiematerialen leidt in 
vergelijkingg tot hun twee-pasta analogen tot hogere krimpspanningen, 
omdatt de restauratie minder mogelijkheden tot vloei heeft. Voor een 
beterr begrip van het ontstaan van polymerisatie-krimpspanningen in 
licht-verhardendee composieten is het van belang meer te weten van 
hett visco-elastische gedrag van deze materialen tijdens het 
verhardingsproces.. In hoofdstuk 7 wordt een modelleer studie 
beschrevenn welke zich richt op het bestuderen van het mechanisch 
gedragg tijdens de verharding van een commercieel verkrijgbaar 
composiett (Z100). Met behulp van een dynamische testmethode 
uitgevoerdd in een trekbank werden spannings-vervorming gegevens 
vann Z100 verzameld. Drie modellen (het Keivin, het Maxwell en het 
Standardd Linear Solid model) werden getest door het modelleerresultaat 
tee vergelijken met de gegevens die experimenteel werden verkregen; de 
visco-elastischee parameters (de berekende elasticiteits-modulus en 
viscositeit).. De hoge polymerisatiesnelheid van Z100 had een negatief 
effectt op de vloeicapaciteit van dit restauratiemateriaal. Slechts een 
kleinn deel van de totale polymerisatiekrimp droeg niet bij aan de 
ontwikkelingg van de krimpspanning in dit materiaal. Met het Standard 
Linearr Solid model bleek het niet mogelijk om zowel het visco-elastische 
vloeistoff  gedrag als het visco-elastische vaste gedrag van Z100 te 
voorspellen.. Wanneer voor de eerste drie minuten van de reactie het 
Maxwelll  model werd toegepast en voor de rest van de reactie het Keivin 
modell  kon het visco-elastisch gedrag betrouwbaar worden voorspeld. 
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Eenn manier om de ontwikkeling van krimpspanningen te verminderen 
off  zelfs te voorkomen is om niet-krimpende of minimaal krimpende 
kunststoffenn als matrix voor composieten te gebruiken. Wanneer 
dergelijkee materialen met licht kunnen worden verhard wordt de 
toepassingg ervan slechts gehinderd door de beperking in polymerisatie-
diepte.. In het algemeen zal dan een vultechniek kunnen worden 
toegepastt waarbij de gehele restauratie in één keer kan worden gevuld 
enn verhard. Hoofstuk 8 beschrijft een model onderzoek dat zich richt op 
dee bestudering van het visco-elastisch gedrag tijdens de verharding 
vann een nieuwe klasse van minimaal krimpende composieten. Het 
gedragg tijdens de verhardingsreactie van dit experimentele 'oxirane' 
composiett werd bestudeerd door de spannings-vervorming gegevens te 
analyserenn met behulp van een 2-parametrisch mechanisch model. De 
experimentelee gegevens werden verkregen met een dynamische 
testmethode,, waarbij het l ichtverhardende composiet tijdens het 
verhardingsprocess aan continue opgelegde sinusvormige verplaatsingen 
werdd blootgesteld. De materiaalparameters en het voorspellend karakter 
vann het model werden geanalyseerd door gevalideerde modelleer 
proceduress toe te passen. Het lichtverhardende oxirane composiet 
vertoondee aantrekkelijke mechanische eigenschappen voor de toepassing 
alss tandheelkundige restauratiemateriaal. Naast een vertraagd 
krimpgedragg vertoonde het minder elastische vervorming en lagere 
krimpspannings-ontwikkeling,, in vergelijking tot conventionele 
composieten.. In tegenstelling tot eerdere bevindingen met experimentele 
composietenn kon voor dit materiaal het visco-elastisch gedrag niet met 
hett Maxwell model worden voorspeld. In verhouding tot het lage 
krachtsignaall  had de ruis een te grote invloed op de waarde van de 
viscositeitparameter.. Daarentegen kon met het elastische deel van het 
Maxwelll  model de ontwikkeling van de stijfheid van dit experimentele 
composiett betrouwbaar worden voorspeld. 

Hoofdstukk 9 beschrijft een voorstudie naar de potentie van de toepassing 
vann dit oxirane composiet als direct vulmateriaal. Hiertoe werd de 
krimpspanning-- en stijfheids-ontwikkeling en de treksterkte van 
verschillendee composiet configuraties bepaald (C-factor). De testen 
werdenn zowel bij kamertemperatuur als bij mondtemperatuur uitgevoerd. 

Dee configuratie van de restauratie en de temperatuur blijken een effect te 
hebbenn op de krimp-spannings- en de stijfheidontwikkeling tijdens de 
verhardingsreactie.. De stijfheid blijk t omgekeerd gerelateerd aan de C-
factorr te zijn. Hogere temperaturen leiden tot hogere krimp en stijfheid, 
mett als gevolg een hogere krimpspannings-ontwikkeling. Ondanks het 
aantrekkelijkee lage krimp- en krimpspanningsgedrag maken de beperkte 
mechanischee sterkte en het langzame verhardingsproces dat dit materiaal 



voorlopigg nog onbruikbaar is voor restauratieve tandheelkundige 
toepassing. . 

Conclus ies s 

Uitt de resultaten van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies 
wordenn getrokken: 

 Het in dit onderzoek ontwikkelde dynamische testsysteem om 
tandheelkundigee restauratiematerialen te testen blijk t geschikt voor 
hett verkrijgen van betrouwbare spannings-vervorming gegevens 
vann chemisch verhardende en lichtverhardende restauratiematerialen. 

 Tandheelkundige composieten vertonen een visco-elastisch gedrag 
tijdenss de verharding. Het composiet transformeert van een pré-gel 
structuur,, waarbij het viskeuze vloeigedrag de boventoon voert over 
hett elastisch gedrag, tot een post-gel structuur, waarbij het elastisch 
gedragg de overhand heeft over het viskeuze vloeigedrag. Het 
kruispuntt dat men het sol-gelpunt of het gelpunt noemt is geen 
hardee materiaaleigenschap. Het gelpunt wordt beïnvloed door de 
testconditiess en activeringsmethode. 

 De gevalideerde parameter-identificatieprocedure is geschikt voor 
eenn betrouwbare identificatie van de materiaalparameters van 
mechanischee modellen welke gebaseerd zijn op éénassige spanning-
vervormingg gegevens. Wanneer de spanningsgegevens een hoge ruis 
vertonenn (Signal-to-Noise ratio <2) moet de berekende 
viscositeitwaardee als onbetrouwbaar worden beschouwd. 

 Het visco-elastisch gedrag van conventionele op dimethacrylaat 
gebaseerdee composieten kan niet met een enkel mechanisch model 
wordenn voorspeld. Een goede voorspelling van deze eigenschappen 
kann worden uitgevoerd door het Maxwell model voor de vroege fase 
vann de verhardingsreactie en het Keivin model voor de daarop 
volgendee fase toe te passen. De polymerisatie- activatie beïnvloedt de 
periodee waarbij permanente viskeuze vloei kan optreden en bepaalt 
daarmeee de periode waarbij het Maxwell model kan worden 
toegepast.. Voor composieten welke op het twee-pasta 
benzoylperoxyde-aminee initiator systeem zijn gebaseerd is het 
Maxwelll  model bruikbaar voor de eerste 15 tot 20 minuten van het 
verhardingsproces.. Voor composieten gebaseerd op het lichtgevoelige 
kamferquinon-aminee initiator systeem, geïnitieerd met een standaard 
halogeenn lichtbron (600 mW/cm2 gedurende 40 seconde), is het 
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Maxwelll  model alleen geschikt voor de eerste minuten van de reactie. 

 Permanente viskeuze vloei van een verhardend composiet is effectief 
inn het verlagen van het uiteindelijke spanningsniveau van de 
restauratie.. Lage polymerisatiegraden hebben ook een positief effect 
opp de viskeuze vloeicapaciteit of tandheelkundige composieten en 
stellenn deze composieten in staat om grote krimp te ondergaan 
gedurendee deze fase van permanente vloei. In dit licht zijn twee-
pastaa composieten te prefereren voor de directe toepassing in de 
tandheelkundee boven hun lichtverhardende analogen. 

 De elasticiteitsmodulus ontwikkeling in een gehechte composiet-
restauratiee is afhankelijk van: 

-- De temperatuur van het composiet; 
-- De C-factor van het composiet; 
-- De snelheid van vervorming welke het composiet 

ondergaat. . 

 Het variëren van de TEGDMA/bisGMA ratio in de kunststofmatrix 
vann composieten heeft een significante invloed op de mechanische 
eigenschappenn van twee-pasta composieten. Het blijk t dat de 
polymerisatiee snelheid van bisGMA-TEGDMA composieten een 
indicatievee maat is voor het visco-elastisch gedrag tijdens de 
verharding:: hoe groter de reactiviteit, hoe groter de ontwikkeling van 
dee stijfheid en viscositeit. Composieten welke 50 gew.% TEGDMA 
bevattenn vertonen de hoogste polymerisatiesnelheid. Een grote 
hoeveelheidd (70 gew.%) TEGDMA in de kunststofmatrix verlengt 
dee pré-gel viskeuze vloei-eigenschap van 'flowable' composieten in 
lichtee mate, maar heeft hoge krimpspanningen tot gevolg. De relatief 
hogee post-gel krimp van 'flowable' composieten is bepalend voor hun 
hogee krimpspanningsontwikkeling. 

 Minimaal krimpende composieten kunnen worden ontwikkeld door 
oxiranee monomeren toe te passen. Lichtverhardende oxirane 
composietenn vertonen een intrinsieke 'soft start', en vertonen 45 % 
lageree krimp in vergelijking tot commercieel verkrijgbare 
lichtverhardendee composieten. Echter, de mechanische 
eigenschappenn zijn minder goed in vergelijking tot deze commercieel 
verkrijgbaree composieten. 
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Enkelee aanbevelingen voor verder onderzoek naar het visco-elastisch 
gedragg en de krimpspanningsontwikkeling van tandheelkundige 
restauratiematerialenn worden hieronder beschreven. 

 Het gebruik van één model voor de beschrijving van zowel het visco-
elastischh vloeistof gedrag als het vaste gedrag van verhardende 
composietenn verdient de voorkeur. De onmogelijkheid om dit met het 
Standardd Linear Solid model te doen ligt in het feit dat de 
experimentelee condities van onze dynamische testmethode niet goed 
genoegg zijn voor een voorspelling gebaseerd op dit 3-parametrisch 
model.. Wanneer de applicatiesoftware en het testsysteem worden 
verbeterdd is dit wellicht wel mogelijk. Het toepassen van 
sinusvormigee verplaatsingen met simultaan verschillende frequenties 
wordtt geadviseerd. Wanneer men er zorg voor draagt dat de 
vervormingg niet de limiet van de lineaire visco-elasticiteit overschrijdt 
kann dit resulteren in een betere voorspelling van visco-elastisch 
gedragg met behulp van het Standard Linear Solid model. 

 Verschillende andere verbeteringen van het dynamisch testsysteem 
kunnenn het mogelijk maken dat de reikwijdte van het onderzoek 
naarr het visco-elastisch gedrag van composieten wordt verbreed. 
Wanneerr het krachtsignaal in de terugkoppelingslus van de trekbank 
wordtt meegenomen kunnen nauwkeuriger metingen worden 
uitgevoerd,, zeker wanneer dit tezamen met een gevoeliger 
krachtopnemerr wordt toegepast. Met behulp van een optische sensor 
zouu het mogelijk moeten zijn om ook de laterale dimensionale 
veranderingg van het monster te bepalen. Berekening van de Poisson's 
waardee zal dan mogelijk zijn. De Poisson's waarde zou ook kunnen 
wordenn bepaald door schuifbelastingstesten uit te voeren. Om 
hiermeee betrouwbare resultaten te verkrijgen is het noodzakelijk 
datt de testopstelling aan dezelfde vereisten voldoet die ook gelden 
voorr de dynamische meetopstelling. 

 Het minimale krimpgedrag dat oxirane composieten vertonen lijk t 
veelbelovendd in vergelijking tot de huidige op de markt zijnde 
restauratiematerialen.. De toepassing van dit soort composieten kan 
eenn fundamentele verandering tot gevolg hebben met betrekking 
tott het gebruik van composieten in de tandheelkunde. Het 
indicatiegebiedd zou kunnen worden uitgebreid, de hechtingseisen die 
tegenwoordigg aan dentine hechtlakken worden gesteld zouden tot een 
lagerr niveau bijgesteld kunnen worden, terwijl hetzelfde geldt voor 
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dee klinische applicatietechnieken. Om die reden is het van belang dat 
err moeite wordt besteed aan het verbeteren van de hechting van de 
vulstoff  aan de oxirane kunststofmatrix, deze vormt nu de zwakste 
schakell  met betrekking tot de mechanische eigenschappen van dit 
materiaal.. Naast deze mechanische eigenschappen is het tevens van 
groott belang dat inzicht wordt verkregen in de biocompatibiliteits-
risico'ss van dit soort materialen. 

 In dit onderzoek hebben wij het visco-elastisch gedrag van 
composietenn bestudeerd bij kamer- en bij mondtemperatuur. Het 
kann van klinisch belang zijn om dit onderzoek ook uit te voeren in de 
aanwezigheidd van water. Vooral voor oxirane composieten is dit 
vann belang omdat waterabsorptie na de verharding een grote invloed 
opp de kwaliteit van dit materiaal zou kunnen hebben. 

 Het kan zeer interessant zijn wanneer men de bestudeerde modellen 
enn hun parameterwaarden in een eindig element analyse model 
(Finitee Elemental Analysis) zou toepassen. Hiermee kan een indruk 
wordenn verkregen van de krimpspanningsontwikkeling in 
verschillendee caviteitsgeometriën. Om dit doel te bereiken is een 
nauwee samenwerking met de mathematische professie vereist. Om 
mathematischee 'overkill' te vermijden zal de tandheelkundige 
professiee de caviteitsontwerpen moeten testen. 
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