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In de hedendaagse tandheelkundige praktijk worden vulmaterialen op 

kunststofbasis (composieten) veelvuldig gebruikt, dankzij hun goede 

biocompatibiliteit, verwerkbaarheid en relatief lage prijs ten opzichte van andere 

tandkleurige vulmaterialen. Door minimaal invasief handelen wordt maximaal behoud 

van gezond tandweefsel bereikt. Deze behandelfilosofie vertegenwoordigt een enorme 

vooruitgang in de moderne restauratieve tandheelkunde waarmee esthetisch fraaie en 

duurzame restauraties kunnen worden vervaardigd. 

In dit proefschrift wordt een analyse beschreven van de esthetische 

eigenschappen van natuurlijke voortanden en de restauratie daarvan met behulp van 

composieten. Het hoofd-aandachtspunt betreft de kleur van natuurlijke tanden en de 

mate waarin de kleur van composieten deze kan nabootsen. 

In hoofdstuk 2 wordt een laboratoriumonderzoek beschreven naar 

randaansluiting van Klasse IV restauraties vervaardigd van verschillende composieten 

voor anterieure toepassing. De restauraties werden blootgesteld aan cyclische belasting 

op de snijrand van de tanden en aan thermische belasting (temperatuurswisselingen), 

waarbij de interne vloeistofdruk die normaliter in de dentinetubuli bestaat werd 

nagebootst. 

Twee werkhypothesen werden nader bestudeerd: de eerste, welke met het 

onderzoek werd bevestigd, was dat de randaansluiting significant negatief wordt 

beïnvloed door de belasting waaraan de gerestaureerde tand werd blootgesteld. De 

tweede hypothese, welke werd verworpen, was dat de randaansluiting niet significant 

werd beïnvloed door de keuze van composiet vulmateriaal in combinatie met het 

daarbij behorende adhesieve hechtsysteem.  

De positieve resultaten van de ‘fine-hybrid’ composieten in dit in vitro 

onderzoek (Miris, Point4, Esthet-X and Clearfil) met betrekking tot de randaansluiting 

aan tandglazuur hebben een goede voorspellende waarde voor het klinisch gedrag op 

de lange termijn met betrekking tot de randaansluiting aan tandglazuur van de geteste 

vulmaterialen.  

De conclusie is dat, ondanks het feit dat er enorme verbeteringen zijn 

gerealiseerd ten aanzien van de hechting aan dentine, dat de kwaliteit van de 

randaansluiting aan dentine slechter is in vergelijking met die aan tandglazuur en 

bovendien meer variatie toont. Rekening houdend met de beperkingen van dit 

onderzoek kan men stellen dat men voorzichtig moet zijn met het indiceren van 

composiet restauraties in een Klasse IV situatie waarbij caviteitsranden in het dentine 

zijn gelegen.  

In hoofdstuk 3 wordt een onderzoek beschreven naar invloed van gesimuleerde 

mechanische en chemische verouderingsmethoden op de glans van verschillenden 
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composiet vulmaterialen. De werkhypothese, welke met het onderzoek werd 

bevestigd, was dat mechanische belasting en chemische stoffen in staat zijn de 

oppervlakteglans van composiet restauraties te verminderen. 

In dit onderzoek werden significante verschillen aangetoond tussen de 

oppervlakteglans van de verschillende geteste composieten wanneer zij aan langdurig 

borstelen werden blootgesteld. Met uitzondering van Filtek Silorane werd bij alle 

geteste materialen een significante aantasting gevonden wanneer zij werden 

blootgesteld aan Elmex gelée®. Blootstelling aan 75% alcohol tastte ook de 

oppervlakteglans aan met uitzondering van natuurlijk tandglazuur en Durafill. 

Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat natuurlijk tandglazuur in alle 

opzichten (optische eigenschappen, weerstand tegen mechanische en chemische 

degradatie) het beste materiaal is en dat geen enkel getest vulmateriaal een daarmee 

vergelijkbaar gedrag vertoont. 

In hoofdstuk 4 wordt een onderzoek beschreven waarin de kleurstabiliteit van 

de verschillende composiettypen voor anterieure restauraties wordt geëvalueerd 

wanneer deze worden blootgesteld aan verschillende verkleurende media. De 

werkhypothese was dat composieten bestand zijn tegen verkleuringen tengevolge van 

blootstelling aan verschillende soorten voedsel en drank waarvan bekend is dat deze 

kleurstoffen bevatten die aanleiding tot verkleuring kunnen geven.  

Rode wijn blijkt het grootste verkleurende effect te hebben, in afnemende 

volgorde gevolgd door koffie, thee, sinaasappeldrank en cola. De grootste 

kleurverandering, gemeten tegen een witte achtergrond, werd gevonden bij Durafill dat 

aan wijn werd blootgesteld (∆E=62.3), terwijl het minste effect werd gevonden voor 

Enamel HFO in cola (∆E=3.5).  

De grootste kleurverandering, gemeten tegen een zwarte achtergrond, werd 

gevonden bij Esthet-X dat aan wijn werd blootgesteld (∆E=46.0), terwijl het minste 

effect werd gevonden voor Enamel HFO in cola (∆E=2.5).  

De resultaten verkregen in dit onderzoek geven informatie aan de clinicus over 

de gevoeligheid voor verkleuren van composieten in relatie tot de eetgewoonten van 

de patiënt. Bijvoorbeeld, Durafill met een hoge gevoeligheid om in rode wijn te 

verkleuren en Enamel HFO met een hoge gevoeligheid om in thee te verkleuren, zijn 

niet geschikt voor patiënten die veel thee of rode wijn consumeren. 

Vanuit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat het van groot belang is om 

de eetgewoonten van patiënten mee te laten wegen bij de keuze van materialen voor 

restauraties waarvan de esthetiek van belang is. 

In hoofdstuk 5 wordt de invloed van één week blootstelling aan water op de 

kleurstabiliteit van 13 verschillende composieten voor anterieure toepassing met de 
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kleur A2 enamel en/of dentin shade geëvalueerd. Eén en ander om de 

uitwisselbaarheid van verschillende merken composieten met een zelfde 

kleuraanduiding te bepalen. Twee werkhypothesen zijn in deze studie nader 

onderzocht: de eerste, welke gedeeltelijk is bevestigd, was dat 1 week blootstelling aan 

water geen invloed op de kleur van het composiet zou hebben. De tweede werk 

hypothese, welke werd verworpen, was dat alle composieten van een gelijke 

kleuraanduiding geen onderling kleurverschil zouden hebben. 

In dit onderzoek werden 6 monsters per kleuraanduiding vervaardigd als 

schijfjes van 1 mm dikte en 10 mm diameter.  L*a*b* en contrast ratio (CR) werden 

onmiddelijk na verharding met licht bepaald en na 1 week opslag in het donker in 

water van 37 °C. Daarna werd de kleur van alle monsters met elkaar vergeleken. Het 

grootste kleurverschil werd gevonden voor Enamel A2 Artemis (ΔE 3.14) met een 

witte achtergrond, terwijl het kleinste verschil werd gevonden voor Dentin A2 Filtek 

(ΔE 0.29) met een zwarte achtergrond. 

De conclusie van dit onderzoek is dat de kleur van composieten niet wordt 

beïnvloed door opslag in water terwijl grote kleurverschillen onderling kunnen bestaan 

tussen composieten met een zelfde kleuraanduiding van verschillende fabrikanten. 

Verder kan worden aangenomen dat L*a*b* en CR waarden in de nabije toekomst 

geïntegreerd kunnen worden in de software van tandheelkundige spectrophotometers 

waarmee, na een snelle kleurbepaling van de te behandelen tand, een kleuradvies kan 

worden gegeven waarmee in composiet een betrouwbare kleurovereenkomst van 

dentine en tandglazuur kan worden gerealiseerd. Op deze wijze zou uiteindelijk een 

kwantitatieve en objectieve vaststelling van de kleur van het te behandelen 

gebitselement tot een juiste keuze van de kleur van een composietvulmateriaal kunnen 

leiden, waarmee een voorspelbare niet van de natuurlijke tand te onderscheiden 

restauratie kan worden vervaardigd.  

In hoofdstuk 6 wordt een nieuwe classificatie van esthetische composiet 

vulmaterialen voorgesteld op basis van de morfologieën van zowel matrix als vulstof. 

Vier testmonsters per materiaal werden vervaardigd voor een evaluatie met een 

scanning electronen microscoop (SEM). Alle testmonsters werden blootgesteld aan 

chloroform om de matrix op te lossen zodat de vulstof morfologie kon worden 

vastgesteld met behulp van SEM. Een algemene indeling op basis van vier 

matrixsystemen gebaseerd op de mate van hydrofobiciteit van de kunststof kon 

worden opgesteld. Tezamen met de aanvullende gegevens van de vulstofanalyse kan 

een classificering worden opgesteld gebaseerdop zowel vulstofgrootte als 

vulstofsamenstelling als matrixsysteem. De voorgestelde systematische indeling staat 

een beter begrip toe van de klinische eigenschappen van zowel composieten als ook 
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van andere tandheelkundige vulmaterialen op kunststof basis (compomeren, 

ormoceren, en siloranen). 

In hoofdstuk 7 wordt een nieuw type onderzoek beschreven naar een nieuwe 

spectrophotometrische methode om de esthetische eigenschappen van snijtanden te 

bepalen. Het doel van de studie was om een spectrophotometer en een digitale op een 

beeld gebaseerde kwantitatieve methode om CIE L*a*b*, transparency (CR) en 

opalescence van snijtanden in een laboratorium onderzoek te ontwikkelen, geschikt en 

snel genoeg om een grotere groep  klinisch te kunnen onderzoeken. 

De gemiddelde waarden van L* van het tandglazuur-dentine complex tegen een 

zwarte en een witte achtergrond waren respectievelijk 79.6 en 75.4. De gemiddelde 

waarden van a* waren respectievelijk 2.5 tegen een zwarte en 0.8 tegen een witte 

achtergrond. De gemiddelde waarden van b* waren respectievelijk 17.4 tegen een 

zwarte en 13.0 tegen een witte achtergrond. De gemiddelde contrast ratio was 86.7%. 

De opalescence waarde was 4.8. De gemiddelde waarden van L* van tandglazuur 

tegen respectievelijk een zwarte en een witte achtergrond gemeten waren 79.0 and 

64.2. De gemiddelde waarden van a* waren respectievelijk 2.1 tegen een zwarte en -

0.3 tegen een witte achtergrond. De gemiddelde waarden van b* waren respectievelijk 

15.tegen een zwarte en 8.7 tegen een witte achtergrond. De gemiddelde waarden van 

de contrast ratio was 60.5%. De opalescence waarde was 7.4. 

Wanneer de in dit hoofdstuk beschreven methode zou worden toegepast op een 

grotere onderzoeksgroep kan men een database opstellen waarmee een betere 

benadering van de optische eigenschappen van natuurlijk tandglazuur en dentine kan 

worden bereikt. Een dergelijke database zou dan kunnen worden gebruikt om 

esthetische vulmaterialen verder te onwikkelen.  

In hoofdstuk 8 wordt een onderzoek beschreven, uitgevoerd onder recruten van 

het Zwitserse leger, om de L*a*b* waarden van puur natuurlijk tandglazuur en die van 

het tandglazuur-dentine complex gemeten tegen een zwarte en een blauwe achtergrond 

en de CR-waarde in vivo te bepalen. Twee werkhypothesen werden nader onderzocht: 

de eerste was of het mogelijk is om de L*a*b* en de opaciteit (CR) van snijtanden te 

bepalen met een beeld spectrophotometer waarbij tevens de eventuele invloed van de 

achtergrond kleur op de resultaten kan worden bepaald. De tweede werkhypothese, 

welke deels is verworpen, was dat thee, koffie, rode wijn en rookgedrag van invloed 

zijn op de tandkleur van een jonge generatie mensen. De methode die in hoofdstuk 7 is 

beschreven werd hier toegepast. 

Wanneer werd uitgegaan van 2mm dik puur tandglazuur waren de gemeten 

waarden (gemiddelde (SD)) L*(76.3 (3.4)), a*(3.4 (1.2)) en b*(17.2 (2.45)) tegen een 
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witte achtergrond en L*(63.5 (4.2)), a*(0.8 (1.3)) en b*(10.7 (2.7)) tegen een zwarte 

achtergrond. De opaciteit (CR) van 2 mm dik zuiver tandglazuur was (64.4 (0.1)). 

Wanneer werd uitgegaan van 3mm dik tandglazuur-dentine complexwaren de 

gemeten waarden L*(79.0 (2.6)), a*(3.9 (1.3)) en b*(20.4 (3.0)) tegen een witte 

achtergrond en L*(74.9 (3.0)), a*(1.8 (1.2)) en b*(16.7 (3.1)) tegen een zwarte 

achtergrond. De opaciteit (CR) van 3 mm dik tandglazuur-dentine complex was (87.4 

(0.1)). 

Het is van belang te vermelden dat de kleur van de achtergrond een sterk 

significante invloed had op de meetresultaten, terwijl alleen een beperkte invloed van 

drinkgewoonten kon worden aangetoond (alleen het drinken van thee gaf een lagere 

L* waarde in puur tandglazuur gemeten tegen een zwarte achtergrond). 

In hoofdstuk 9 wordt een klinische methode beschreven waarmee kleine 

oppervlakkige defecten ten gevolge van een lichte tot matige fluorosis kunnen worden 

behandeld. De techniek is gebaseerd op een selectieve abrasie van het oppervlakkige 

tandglazuur en een re-creatie van de macro- en micro-morfologie van het 

tandoppervlak. Een verdere verbetering van de esthetiek kan daarna met een thuis-

bleekmethode worden bereikt. Uiteraard kunnen met deze methode alleen 

oppervlakkige glazuurdefecten met een bevredigend resultaat worden behandeld.  

De gecombineerde chemisch-mechanische benadering kan worden beschouwd 

als een interessant alternatief voor de meer invasieve prothetische technieken die zijn 

gebaseerd op composiet of keramische veneer-restauraties en ook besparen op 

behandeltijd in vergelijking met de klassieke micro-abrasie-methode. Bovendien biedt 

deze nieuwe benadering goede esthetische resultaten en een mogelijke kostenreductie 

voor de patiënt.  




