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TandartsPraktijk jaargang 29, nummer 5 p. 7-15 
Het werken met composiet wordt steeds leuker, dankzij de steeds betere kwaliteit van het materiaal. Ten eerste is 
de duurzaamheid ervan toegenomen, waardoor je de restauratie niet al na een paar jaar weer over moet maken. 
Ten tweede werkt het een stuk gemakkelijker met de moderne composieten en kan je er ook meer en meer mee 
doen. Een beschadigde restauratie - door knarsen, afbijten of een ongeluk - laat zich tegenwoordig eenvoudig 
herstellen. Zelf werk ik om deze redenen graag met composiet, maar ook omdat je met composiet in de regel 
meer tandweefsel kunt behouden dan met andere restauraties. Voor patiënten is composiet ook prettig, want ze 
hebben snel en relatief goedkoop een mooi resultaat. 
De procedure is eigenlijk vrij simpel. Het liefst werken we onder een cofferdam, maar als dit niet mogelijk is 
(bijvoorbeeld doordat de vulling te diep ligt) moeten we gedurende de hele bondingprocedure goed afzuigen om 
te voorkomen dat op de dentine- en glazuuroppervlakken ademvocht neerslaat. Dit dient vooral voorkomen te 
worden vlak vóór en na het aanbrengen van de bonding. 
Over de bonding wil ik nog graag een opmerking maken. Het is gangbaar de bonding voor het aanbrengen van 
composiet uit te harden. Ik ben daarvan afgestapt, omdat de bonding niet of nauwelijks gevuld is met composiet. 
Die niet-gevulde delen zijn onderhevig aan verkleuring: vooral de randen kunnen na een tijdje lelijk worden. Ook 
zijn die delen zwakker en kunnen ze makkelijker breken of afslijten. 
Daarom hard ik de bonding niet meer uit voordat ik het composiet aanbreng, maar laat ik het composiet de 
bonding juist wegduwen en binnendringen in de glazuurprisma’s. (Vergelijk het met het maken van een afdruk, 
waarbij de dunne, vloeibare massa de ruimte vrijmaakt voor de dikkere massa, die steviger is.) 
In de bij dit artikel getoonde casussen heb ik telkens volgens dezelfde methode gewerkt, maar wel met drie 
verschillende soorten composiet. Soms gebruikte ik eenvoudig een ander composiet om erachter te komen hoe 
dit materiaal zich gedroeg, in andere gevallen omdat ik wist dat dit composiet beter bij deze ene restauratie paste. 
Zo gebruik ik graag Enamel plus HFO bij opake elementen, past Miris 2 goed bij transparante elementen én 
wanneer je daar verkleuringen in wilt aanbrengen, en laat Filtek Suprème zich goed gebruiken bij elementen die 
noch opaak noch transparant zijn (maar ergens daartussenin zitten). Filtek is ook prima bruikbaar om de vorm 
van een element aan te passen. Persoonlijk vind ik Filtek het beste kameleoncomposiet. 

Alledrie de composieten laten zich overigens mooi polijsten, mits je daarvoor de juiste methode gebruikt. Ik 
kom daarop terug. 
Belangrijker dan de kleur is de vorm, zegt de beroemde porseleintechnicus Michel Magne, en ik ben het met hem 
eens. Om te oefenen met de vorm van een element kun je eenvoudig met een beetje was en een model aan de 
slag. Zo wordt snel duidelijk dat de randlijsten van een element bepalend zijn voor de vorm van dat element. Je 
moet dus weten waar je die wilt leggen. Ze hebben gelukkig een duidelijk patroon en daar kan je mee spelen. 
Maar de formule is altijd dezelfde: een mesiale en een distale randlijst en daartussen kleinere randlijsten die in 
dezelfde richting lopen. (Zie afbeelding wasmodellatie en kunststof oefentanden). 



 
1.  
1. Oefening met was om de contouren van de buccale vlakken te bepalen en de primaire randlijsten. 
2. Vervolg van de wax-up: het invullen van de vlakken en de secundaire randlijsten. 
3. Zijaanzicht, na het afwerken van de buccale vlakken en het maken van de randlijsten en de Retzius-
lijnen. 
4. Frontaanzicht van de wax-up. De primaire en secundaire randijsten bepalen de vorm en het karakter 
van de elementen. 
5. Oefening in kunststof met de randlijsten en de Retzius-lijnen. 

Het maken van deze vormen doen we met de rode, vlamvormige diamantboor. We maken een grove opzet 
van het model van de tand, daarna werken we de randen bij met Soflex-schijfjes, of Hawe Neos, grof en fijn. 
Daarna komt het belangrijke werk met de brownie met waterkoeling in het rode hoekstuk. Hiermee maken we de 
vorm zo goed als af (95 procent). De koeling van de brownie maakt het slijpen aan composiet eenvoudig en niet 
traumatisch, we kunnen de kleine luchtbelletjes ermee wegpolijsten, grotere luchtbellen moeten opnieuw worden 
gevuld (eerst groter boren met de rode diamant en dan helemaal droog maken en gewoon weer vullen, uitharden, 
verder niets doen). 
Na de afwerking met de gekoelde brownie komt het belangrijkste gedeelte, dat laatste paar procent van het werk, 
dat begint met het corrigeren met de ongekoelde brownie. We kunnen nu heel goed zien waar nog 
onregelmatigheden zijn, hoe de lijnen lopen, en de allerkleinste luchtbellen uit de composiet verwijderen. 
Als dit gedaan is, gaan we polijsten met de droge greenie. Hiermee corrigeren we de allerlaatste kleine 
onregelmatigheden: de laatste luchtbelletjes worden weggepolijst en we perfectioneren de contouren. Ten slotte 
polijsten we op hoge toeren met waterkoeling met de greenie, wat het oppervlak van de restauratie 
superglanzend maakt. En klaar is kees. 



 
2.  
6. Laterale incisief waarvan de vorm moet worden gecorrigeerd. 
7. Niet-functionele composietresten verwijderd. 
8. Na het herstel met composiet (Enamel Plus HFO B1). Mesiale randlijst is duidelijk zichtbaar en bepaalt 
het smalle karakter van het element. Er is verder niet veel reliëf aangebracht omdat de entrale incisief dit 
ook niet heeft. De kleur is iets te wit en was mooier geweest met B1B van Filtek Supreme. 

 



3.  
9. Lelijke, versleten composietrestauraties in de 11 en 21, verzoek van de patiënt om het diasteem in 
stand te houden. 
10. Na herstel met Enamel Plus HFO A1: de kleur is mooi, en de randlijsten zijn goed zichtbaar en volgen 
de natuurlijke lijnen van de elementen. 
11. Situatie na het aanbrengen van Miris 2-glazuurlaag op het palatinale gedeelte van de 21. 
12. Na het aanbrengen van een overmaat aan composiet is er ruimte om te werken aan de buccale 
contouren. 
13. De mesiale randlijsten lopen van incisaal naar het midden van het element, net als de distale lijsten. In 
het midden ontstaat een natuurlijk reliëf als gevolg van de vorming van de randlijsten en de daarnaast 
liggende holte. 

 
4.  
14. Uitgangspunt: een nogal verwaarloosd en versleten front, met flinke cariës in de 23 en een 
ontbrekende 22. Verzoek van de patiënt: maak het fraaier en witter. 
15. Na restauratie met een combinatie van Miris 2 en Enamel plus HFO A1. Ook hier heb ik geprobeerd 
door middel van de randlijsten en buccale contouren een natuurlijker aanzicht te geven. 
16. Sterk verkleurde, reeds gerestaureerde 21, met het verzoek om de kleur aan te passen aan het 
buurelement. 
17. Opbouw van het element met Miris 2, ook met effectkleuren en diverse basiskleuren. 
18. Eindresultaat: Gladde contouren en toch duidelijke mesiale en distale randlijsten om accent aan de 
vorm te geven. 



 
5.  
19. Uitgangssituatie met op diverse plaatsen slijtage en verkleuring aan de elementen en aan de oude 
restauraties. Verzoek om al deze kleine afwijkingen te corrigeren. 
20.Correctie van de 11 met composiet op een gedeelte van het buccale vlak: gladde contour en 
nauwelijks randlijsten omdat de 21 die ook niet heeft. 
21. Detail van de 11: restauratie met Filtek laat duidelijk zien hoe mooi dit materiaal gepolijst kan worden. 
22. Vervolg van de behandeling na herstel van de 21 aan de cervicale en distale rand, nu met aanbrengen 
van randlijsten, mesiaal, distaal en centraal. 
23. Aanzicht van de 21, 22 en 23 na herstel met Miris 2 en Filtek: de contouren zijn goed zichtbaar dankzij 
twee verticale flitsers naast de lens. 
24. Aanzicht van de rechterkant van de mond, ter correctie van het buccale vlak van de 13 en voor de 
laatste verandering aan de 11. De contouren waren hier nog iets te sterk aanwezig. 
25. Uiteindelijke resultaat van de correcties met composiet. Zonder glazuur weg te nemen en met een 
klein beetje composiet is de slijtage en de discrepantie in vorm eenvoudig te corrigeren. Door de 
contouren duidelijk aan te brengen en goed te polijsten geeft het een natuurlijke aanblik.  



 
6.  
26. Sterk aangestaste situatie in het cervicale deel van de elementen 21, 22 en eveneens een lelijke, 
verkleurde 23. 
27. Na correctie van de deficiënties met Miris 2, Enamel Plus en Filtek. Gecombineerd gebruikt om 
transparantie en opaciteit na te bootsen. 
28. Afgesleten incisaal correcties ter plaatse van de 11 en de 21. Duidelijk zichtbare overgang van de 
restauratie naar het element. 14 jaar oude Enamel plus restauraties. 
29. Aanbrengen van een matrijs om de composiet af te steunen en de buurelementen te beschermen 
tegen etsen. 
30.Na aanbrengen van de overmaat composiet Filtek A1 op de 11: doorlopend op het buccale vlak om de 
overgang naar het element te maskeren. 
31. Restauratie na contoureren en polijsten.  



 
7.  
32. Verkleurde en versleten hoekopbouw van de 11.  
33. Na grotendeels verwijderen van de oude restauratie en glad maken van de randen met een 
polijstschijfje. 



34. Matrijs voor de vormgeving van het palatinale en incisale deel.  
35. Aanbrengen glazuurlaag Miris 2-composiet in de matrijs. 
36. Aanbrengen van bodycomposiet in een zodanige vorm dat later mammelons kunnen ontstaan. 
37. Na aanbrengen van de buccale glazuurlaag in overmaat om de contouren te kunnen maken. 
38. Rode diamant om de contour grof aan te brengen. 
39.Watergekoelde brownie om verder te werken aan de contouren en het opsporen en verwijderen van 
luchtbellen in de composiet. 
40.Vervolg met de droge greenie om de contouren te kunnen verfijnen, dit nadat het is gedaan met een 
droge brownie. 
41. Definitief oppervlak van de 11 na hoogglans polijsten met een greenie met veel waterkoeling. 

 
8.  
42.Verkleurde en versleten hoekopbouw op de 11.  
43. Na correctie en hoogglans polijsten van de 11, met aanbrengen van een mooie mesiale randlijst en 
een centrale en incisale contour.  
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