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Herstel van tandslijtage;

voorbeelden, klinisch en model

tandslijtage bespreekbaar maken

diagnostisch opwassen, golden rules

lip generated smile design

centrale relatie registratie

Henk, een slijtagecasus

Cross Mount werken

materialen, directe en indirecte composieten
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Erosie, gladde oppervlakte structuur bij een 
14 jarige



Buccale erosie





abfractie



GERD gastro-
esofagaal reflux, 
maagzuur, 
zuurbranden, (osas?) 



Het resultaat van 2 jaar regelmatig blikjes 
citrusvruchtensap drinken, 33 jr. erosie/attritie



Paul Goedegebuure

bruxisme



Bryce Canyon



Adrian Lussi Uni Bern bracht in 
2006 een prachtig boek uit 
genaamd ‘Dental erosion, from
diagnosis to therapy’ en doet hierin 
een score-voorstel om tandslijtage 
te classificeren. 











Maak elk jaar een set eenvoudige studiemodellen van 
de slijtage dentitie

Gebruik deze als controle instrument voor jezelf en om 
de patiënt te laten zien wat er met zijn tanden en kiezen 
gebeurt…

Op gipsmodellen zie je tandslijtage veel beter dan in de 
mond (de patiënt zéker)

Behandeling van tandslijtage wordt vaak jaar na jaar 
uitgesteld ………

met als resultaat een veel complexere, kostbaardere en  
meer tijdrovende behandeling









Hans van Pelt: 

‘als je te lang wacht 
met behandelen van 
tandslijtage eindig 
je met endo’s vanaf 

€ 200 per elem. 
exclusief de res-
tauratie’

(21 06 ’03)













Plan van aanpak:

Maak een set alginaatafdrukken

Bekijk verschil (sagitaal) tussen maximale occlusie en 
Centrale Relatie en registreer dat

Plaats modellen in artikulator (Artex, Denar, Kavo)



Vrouw, 30 jaar





Op modellen is slijtage beter zichtbaar





Waarom diagnostisch opwassen?

om einddoel visueel te maken (voor de ta, pt, ttn)

voordat je begint de totale behandeling in beeld 

als communicatie middel naar de patiënt 

er ontstaat een mini-behandelplan per element

na opwas beoordeling direct/indirect werken

je ziet vooraf hoeveel de beethoogte toe neemt

een voorspelbare manier van werken



Mini behandelplannetje per element



Deze informatie heeft de tandtechnicus nodig om een 
goede diagnostische opwas te kunnen maken

MOCK UP

Afdrukken, CR registratie, face bow registratie

Wensen en verwachtingen van de patiënt in beeld

Uw uiteindelijke behandeldoel

Hoeveel gingiva is er zichtbaar bij een volle lach

Gestandaardiseerde foto set AACD



American Academy of Cosmetic Dentistry

Standaard fotoset:

1. portret foto (frontaal), pt. lachend

2. close up van het bovenfront (frontaal), lachend 

3. Laterale close up links van het bf, lachend

4. Laterale close up rechts van het bf, lachend

5. foto’s 1, 2, 3, 4 met retractors

6. Foto van occlusaal maxilla

7. Foto van occlusaal mandibula



Standaard fotoset:

Accreditation Photography Guide

www.aacd.com info@aacd.com



Je bouwt een héle dentitie opnieuw op ……….!

wáár kijk je naar?

zichtbaarheid frontelementen in rust

gingivalijn (zenitlijn, cervicale contour) bovenkaak

incisaal positie 1.1. 2.1 / onderlip (F positie)

incisale curve/incisaallijn bovenfront

mediaanlijn



‘Lip generated smile design’

Toepasbaar voor dentaten én 
edentaten ……..



Het ‘lip generated smile design’
-Incisaallijn van bovenfront volgt de curve van de 
onderlip

-De smileline van de bovenlip volgt het ‘zenit’ van de 
gingivale lijn van de bovenelementen

Wil zeggen het esthetische en fonetische deel van het VP 
concept vertaald naar dentate (in dit geval slijtage) 
patiënten en vice versa.

*Ondersteund met CR



dentaat of edentaat?



FFFFFFFFFFFFF zeggen

F



dentaat dus…….



Lengte van boven incisieven wordt bepaald door:

positie incisale rand tov de onderlip

de gingivalijn (zenit)

verhouding tot de breedte van het element

positie van de bovenlip in volle lach



golden rules, golden proportions, gouden snede 

breedte centrale incisief /  ideale lengte

7.0 9.0
7.5 9.75
8.0 10.5
8.5 11.0
9.0 11.5
9.5 12.2
10.0 13.0
10.5 13.5





Golden rules, ook als je direct in de mond werkt



De Golden rules en het lip generated
smile design vormen samen de basis 
voor esthetiek en functie als het gaat 
om een volledige gebitsrehabilitatie, 
voor zowel dentate (slijtage) patiënten 
als de edentate patiënt.



Zó start je een opstelling voor een edentaat





collega uit Rio







Zó start je een ópstelling voor een edentaat



En zó start je een opwás voor een dentate pt.





Los Angeles januari ‘76

Meet my dentist!

Mijn ontmoeting met …





‘occlusionistische’ opwas volgens P.K. Thomas









Diagnostisch opwassen moet áángemoedigd worden, niet 
met een hoge rekening óntmoedigd!

Opwassen volgens methode P.K. Thomas, Lundeen en 
anderen is zeer tijdrovend en arbeidsintensief, ze streven 
vaak hun doel voorbij (onnodig kostbaar)

Diagnostisch opwassen kan veel basaler gedaan worden 
en dus ook meer betaalbaar blijven





Henk, 1950









nvgpt congres 12 12 2008





Henk









Extreem verlies van tandmateriaal restaureren in 
C.R, net als de edentate patiënt!

CR bepaling met 3 wasbeten?

CR bepalen met composietstops en Futar?

CR zoeken met deprogrammer, de Lucia jig?

CR bepalen, pijlpuntregistratie met AFR mini reg?

CR zoeken op je eigen manier, anders?



Voordat je CR kunt bepalen/vastleggen 
deprogrammeer je op ‘Centraal niveau’
het Centrale Zenuw Stelsel. 

Je deprogrammeert dus daarmee ook 
de spieren die de onderkaak tegen de 
bovenkaak aan laten sluiten. 

Deprogrammeren kan middels manuele 
manipulatie van de mandibula en ook 
middels hulpmiddelen.



Manipulatie naar CR kan ruimte 
scheppen in de frontrelatie …

1



Manipulatie naar CR kan ruimte 
scheppen in de frontrelatie …

2



Extreem verlies van tandmateriaal restaureren in 
C.R, net als de edentate patiënt!

CR bepaling met 3 wasbeten?

CR bepalen met composietstops en Futar?

CR zoeken met deprogrammer, de Lucia jig?

CR bepalen, pijlpuntregistratie met AFR mini reg?

CR zoeken op je eigen manier, anders?



Extreem verlies van tandmateriaal restaureren in 
C.R, net als de edentate patiënt!

CR bepaling met 3 wasbeten?

Je moet wel heel veel ervaring hebben om met 
wasbeten voorspelbaar de CR vast te kunnen 
leggen.



Extreem verlies van tandmateriaal restaureren in 
C.R, net als de edentate patiënt!

CR bepaling met 3 wasbeten?

CR bepalen met composietstops en Futar?



Composietstops in CR



Composietstops in CR, met Futar geregistreerd



Extreem verlies van tandmateriaal restaureren in 
C.R, net als de edentate patiënt!

CR bepaling met 3 wasbeten?

CR bepalen met composietstops en Futar?

CR zoeken met deprogrammer, Cranham
deprogrammer of de Lucia jig?



‘deprogrammeren’

The Cranham deprogrammer can be used 
for equilibration, centric relation records, 
or as a nightguard. This appliance 
features a small anterior stop contacting 
the lower central incisors and slightly 
discludes all teeth. 



Catwalk



Lucia Jig

The Lucia Jig will help obtain centric relation by de-
programming muscles,

and allowing the condyles to seat in the most superior 
position. 



Lucia Jig (since 1964)

Kit contains 18 standard jigs (pictured bottom) and
6 Class II jigs (pictured top). 
A variety of material can be used to fit the Lucia 
Jig to the teeth, including Futar D® or light cure
material.



www.greatlakesortho.comwww.greatlakesortho.com Spear _perspective

Bestellen bij …………





Extreem verlies van tandmateriaal restaureren in 
C.R, net als de edentate patiënt!

CR bepaling met 3 wasbeten?

CR bepalen met composietstops en Futar?

CR zoeken met deprogrammer, de Lucia jig?

CR bepalen, pijlpuntregistratie met AFR mini reg?



AFR-mini-reg, een pijlpuntset voor dentaten



AFR-mini-reg, eenvoudig aan te brengen



AFR-mini-reg, hándig hulpmiddel om CR te bepalen?



AFR-mini-reg, tafeltje wit maken met waspotlood



AFR-mini-reg, tracing schrijven, CR 



Na het schrijven van de pijlpunt ‘kuiltje’ in CR positie 
slijpen en Futar D in de zijdelingse delen spuiten

Mooie manier van CR bepaling voor slijtage 
patiënten,  opbeetplaten, ‘rehabilitatie 
tandheelkunde’

Bestellen ………….

www.dentrade.de info@dentrade.de



Extreem verlies van tandmateriaal restaureren in 
C.R, net als de edentate patiënt!

CR bepaling met 3 wasbeten?

CR bepalen met composietstops en Futar?

CR zoeken met deprogrammer, de Lucia jig?

CR bepalen, pijlpuntregistratie met AFR mini reg?

En, wát doen we met de face-bow?



Einddoelen van de ‘slijtage’ behandeling:

Biologisch acceptabel

Langdurige goede functie van de dentitie

Esthetisch ‘pleasing’



Dolomiti



Dit levert de tandarts aan de tandtechnicus:

Mock up van de 1.1 en 2.1

Alginaten boven en onderkaak

CR registratie

Face bow registratie

Patiënten foto’s



Voor/nadelen van lichtfoto’s maken:

+ + je bent goed gedocumenteerd (ook voor je file)

+ + + helder communicatiemiddel naar je patiënt

+ je kan er op schetsen/tekenen

+ + + tandtechnicus is beter betrokken bij de casus 

+ + bruikbaar in studieclub/voordracht

- - het vergt oefening en interesse om mooie foto’s te         
kunnen maken

- forse investering in tijd en € (hobby?)

+ + + professionele uitstraling  



Het werk van de tandtechnicus

set stone modellen

set duplicaatmodellen

één set modellen monteren in 
Artex/Kavo/Denar/instelbare artikulator

de andere set ‘Cross Mount’ monteren 



Henk



Set stone modellen



Originele bovenmodel met sokkel uitnemen, 
duplicaat bovenmodel er voor in de plaats 
brengen en in artikulator monteren. Bovenkaak is 
nu ‘Cross Mount’ gemonteerd.



Originele ondermodel met sokkel uitnemen en het 
duplicaatmodel van de onderkaak in artikulator 
monteren. Ook beide ondermodellen zijn nu 
‘Cross Mount’ gemonteerd.



Nu zijn twee identieke sets modellen, precies 
hetzelfde in artikulator geplaatst die je 
diagonaal kunt uitwisselen één set gebruik je voor 
diagnostische opwas, de andere set als referentie



Het grote voordeel van de modellen Cross Mount in 
artikulator zetten is dat je kunt zien hoeveel was (en dus 
later composiet) er nodig is om het ontbrekend 
tandweefsel weer aan te vullen.

En dát is dan weer bepalend voor je keuze; wélke 
elementen behandel ik dírect en welke índirect met 
composiet.







Golden rules, Gouden snede, Golden proportions

breedte centrale incisief /  ideale lengte

9.0 11.5



Henk



Henk







Cinguli van bovenincisieven ofwel de

‘Henry Beyron’s balconys’

Landingsbanen voor de onderincisieven

De occlusale vlakken van het front

Zorgen voor stabiliteit in occlusie

Mooi overdreven ‘bulky’ vormgeven

Fonetische functie

Reinigende functie



Henk























Henk









‘indirecte mock up’ in A2, met Unifast 3 van GC



Mooie occlusie, óók in het front







wat ging er mis?





Opwas aangepast



Nieuwe indirecte mock ups , nu in A4, mét diasteem





De Golden rule is geen wet maar een richtlijn; 
dáárom is een mock up die de tandarts met 
composiet in de mond van de patiënt maakt zeer 
waardevol als richtlijn voor de tandtechnicus



waarom werken met Mock up?

direct zichtbaar resultaat voor ta. en pt.

vaak onmisbaar voor tandtechnicus

kan een groot deel van je lichtfoto’s vervangen

goed voor je esthetisch inzicht



Wat is in mijn beleving de meest ideale manier 
om te communiceren tussen ta-ttn-pt. (mei 2009)

tandarts maakt Mock up (1.3 – 2.3)

alginaatafdruk over Mock up heen

schoolfoto van de patiënt

portretfoto anno nu, mond in rust

foto in volle lach

tandtechnicus plaatst de Mock up op model en 
wast model verder op



Tandtechnische kosten diagnostiek:

stone modellen € 16,20 
duplicaat modellen € 19,80
monteren in Artex € 20,50 
facebow (optie) € 15,10
Cross Mount monteren € 23,00

Totaal gips/artikulatorwerk € 94,60



Tandtechnische kosten diagnostisch opwassen:
(23,20 per 15 minuten)

eenvóudige opwas, niet extréém veel tandweefsel verloren

bovenfront 2 x 15 minuten
onderfront 1 x 15 minuten
zijdelingse delen 4 x 15 minuten

totaal 7 x 23,20 = € 162,40 (richtbedrag)





Tandtechnische kosten diagnostisch opwassen:
(23,20 per 15 minuten)

bewerkelijke opwas, extreme tandslijtage, 
er is véél weefsel weg

bovenfront 4 x 15 minuten
onderfront 2 x 15 minuten
zijdelingse delen    8 x 15 minuten 

totaal 14 x 23,20 =   € 324,80 (maximaal)





Beetverhoging testen met een splint?



Break?



Iets over materialen



Grill



Hoé ga je tandslijtage restaureren?

direct, indirect werken of een combinatie van die twee?

met composiet, met porselein of met goud?

hoe lang moeten de restauraties mee gaan? 

wat is de leeftijd van de patiënt?

wat verwacht de patiënt, hoe mooi moet het worden?

en hoe lang moet het mooi blijven?



Welke materialen gebruik je voor herstel van tandslijtage?

milde slijtage: direct composiet

matige slijtage: primair dírect composiet, gecombineerd met 
índirect composiet

extreme slijtage: primair índirecte composiet, gecombineerd 
met dírect composiet

eventueel aangevuld met labiale porseleinen veneers als het 
nóg mooier moet (sandwich methode Pascal Magne)



Wat is je einddoel van deze behandeling?

biologisch acceptabel (weefselbehoud)

langdurige goede functie van de dentitie

reparabele voorziening (!)

esthetisch ‘pleasing’



Deze dentitie kan heel mooi opgebouwd worden 
met partiële indirecte composiet restauraties. 

Adhesief bevestigen, minimaal invasief werken 
en het is een REPARABELE voorziening.



In dit geval zou je kunnen kiezen voor de directe 
composiet methode, er mist 1 mm tandmateriaal 







een mini behandelplannetje per element.



Op 1 september 2008 introduceerde 3M ESPE een 
nieuw tijdelijk materiaal voor kronen en bruggen: 
Protemp™ 4. Het materiaal is gebaseerd op een 
nieuwe generatie nanovullerdeeltjes, die de 
verwerkbaarheid vereenvoudigt. Je hoeft niet meer te 
polijsten of een glaze aan te brengen. De hoge sterkte 
van het materiaal zorgt er bovendien voor dat het 
materiaal ook voor bruggen te gebruiken is. 

















Partiele restauraties van composiet, direct of indirect?



Direct composiet, de voordelen

veel ervaring mee

één zitting nodig

gemiddeld goede resultaten

relatief minder kostbaar

minimaal invasieve preparatie

betrouwbaar materiaal

goede hechting aan glazuur en dentine



Direct composiet, de nadelen

techniekgevoeligheid

contactpunt niet eenvoudig te realiseren

kans op postoperatieve pijn door krimp, kans op micro 
barstjes in het element 

slechts voor 60% uitgepolymeriseerd (max.)

fraaie esthetiek pas na veel ervaring te realiseren

randverkleuring

kans op marginale opening, secundaire cariës

minder geschikt bij grote restauraties 



Quintessenz 60 jaar in Berlijn 23 en 24 01 2009;

Didier Dietschi:

“Cohesieve spanningen en fracturen zijn nog steeds een 
probleem bij het direct werken met composiet”

Hij is tégen krachtige polymerisatie lampen; ze brengen 
teveel spanningen in het materiaal/element. Met een niet 
krachtige lamp 1 tot 1.5 mm composiet dikte 20 seconden 
uitharden. 



De indirecte composiet restauratie, voordelen

occlusie en articulatie beheersbaar te realiseren

bijna geen krimp door minimale randspleet

fraaie esthetiek mogelijk

juist zeer geschikt bij grote restauraties

90% uitgepolymeriseerd door licht én warmte

zeer duurzame voorziening, lange levensduur

tijdwinst bij meerdere restauraties tegelijk

geschikt bij bruxisten



De indirecte composiet restauratie, nadelen

tijdelijke restauratie soms lastig te realiseren

relatief kostbaarder dan directe methode

twee zittingen nodig

hechting aan dentine is minder goed dan met direct 
composiet

(pre bonding of ids)



Composieten voor de tandtechniek

Art Glass Hereaus Kulzer

Estenia Kuraray

Gradia GC

Sinfony 3m Espe

Solidex Shofu

Targis Vivadent

Sculpture Jerenic/Pentron

Signum Hereaus Kulzer



Art Glass 70%
Estenia 92%
Gradia 75%
Sinfony 50%
Solidex 53%
Targis 80%
Sculpture 78%
Signum 74%

Vulstoffen in %



Onderzoek op de universiteit van Jena

buigsterkte

druksterkte

vickers hardheid

slijtage na beslijpen

wateropname

verkleuring door externen

hechting aan metaal

kwaliteit van het oppervlak



Belangrijkste uitkomsten

‘de moderne in het laboratorium verwerkte composieten 
tonen duidelijk betere uitkomsten dan hun voorgangers. De 
mechanische eigenschappen zijn bij stressbelasting zeer 
stabiel. In het bijzonder kan de wezenlijk verbeterde 
abrasie resistentie tot een klinisch langere levensduur 
leiden’



best getest: Estenia

Hybride Polyglas composiet van Kuraray
Gevuld met 92 % keramische partikels
Niet abrasief mits goed gepolijst
Vickershardheid vergelijkbaar met geel goud
Sinds ‘99 ervaring mee, véél wetenschappelijk onderzoek
Gecombineerde licht én warmte polymerisatie
Heeft drie maal de buigsterkte van porselein(!)



Toepassingen van Estenia composiet

volledige kroon

alle voorkomende partiele restauraties op élke positie in 
de mond

Dahl appliances

overal waar porselein toegepast wordt

goed alternatief voor grote directe composiet restauratie

bruxisten



met name geschikt voor grote partiële restauraties



Dahl appliance



Veneering materiaal vezelversterkte brug 



De verschillen tussen composieten voor tandarts en   
tandtechnicus?  

tandtechnicus:

veel kleuren

optimale polymerisatie 
mogelijk (licht en 
warmte) + 90%

stug tijdens verwerken

vulstof percentage 92%

tandarts:

beperkt aantal kleuren

polymerisatie 60 % 
(max)

lager vulstof 
percentage dus beter 
vloeibaar en 
verwerkbaar



Traditioneel adhesief bevestigen van indirecte 
composiet restauraties

Panavia*

Esthetic cement

Variolink

Composiet (niet met 
flowable)



preparatie reinigen met puimsteen of zandstralen
glazuur 10 sec. etsen, schoonspoelen, droogblazen
primen, 60 sec. primer steeds aanvullen, zacht 
droogblazen
bonding appliceren
cement aanbrengen op de restauratie
plaatsen, 3-6 sec. belichten 
overmaat weghalen
verder uitharden met licht, tenminste 20 sec.
afwerken, polijsten met diamantpasta

Traditioneel adhesief bevestigen



vers beslepen dentine is ideaal voor maximale adhesie
pre-curing van adhesive bonding geeft de beste 
retentie
stress vrije polymerisatie van de dentine bonding
minder openingen aan de outline
geen contaminatie van dentine, (speeksel, tijd.cement)
verkleint postoperatieve gevoeligheid
bescherming tegen bacteriële infiltratie
definitieve restauratie bevestigen zonder anesthesie

Magne P et al JPD dec 2003

IDS = Immediate Dentine Sealing



De keuze tussen composiet en porselein als 
restauratiemateriaal indirecte technieken wordt steeds 
moeilijker, omdat de composieten betere fysische 
eigenschappen ontwikkelen, slijtvaster zijn en 
esthetisch mooier worden. 

Ondanks de langere klinische ervaring met keramische 
materialen hebben de huidige fijn hybride 
composieten eigenschappen die geleidelijk de 
superioriteit van porselein zullen ondermijnen….



Estenia van Kuraray



















Beyron’s balconys



1.2 1.1 2.1 2.2 indirecte composiet kronen, 
1.3 2.3 backings met knobbeloverkapping, 

2 jaar na plaatsen



Indirect composiet op slijtage gevoelige plaatsen



Volgens de Amerikaanse restorative dentist is  
het gebruik van direct (free hand) composiet 
alleen geschikt voor de ‘social clinic’

Ik denk zelf dat een dentitie die opgebouwd is 
in de combinatie van direct én indirect 
composiet jarenlang mee kan (zoals deze 500) 
en dat het een prachtige vóórbehandeling kan 
zijn voor de …………



Porseleinen restauraties die je altijd nog kan maken



4 college avonden, 8 cursisten



2 behandeldagen, 8 cursisten, 4 stoelen



Cursus patiënt gepresenteerd

patient: man, 55jr
eerste bezoek: september 2008
klachten: pijn rechtsonder, tand afgebroken
vorige tandarts deed niet veel
knarst, hierdoor veel slijtage
last van kaakgewrichten, kaak af en toe op slot
nog maar weinig elementen over
plaatje maar 6 weken gedragen



hij wil een vastzittend gebit
wil graag weer normaal kunnen eten
wil de te korte tanden veranderd hebben
géén plaatjes meer

Wensen patiënt



Anamnese

diabetes patiënt
medicijnen:
metformine 850 mg 3x p/d
glimepiride 2 mg 1x p/d
carbusalaat calcium cardio 100mg 1x p/d
omeprazol 40 mg 1x p/d
loratadine 10mg 1x p/d
simavustadine 20mg 1x p/d
metoprolol/ hydrochloorthiazide 1x p/d



Röntgenstatus



parostatus



Lichtfoto’s en face, en profiel



Glimlach en ffffff zeggen



Ssssss en half open



Intra-orale sitatuatie



Los Angeles juni 2008



5-7 juni ‘08



Wat is ‘trendy’ in de adhesieve tandheelkunde?

•immediate dentin sealing

•adh. bevestigen met hooggevulde composiet

•ultrasonisch op z’n plaats brengen v/d restauratie

•indirecte restauraties maken zonder te prepareren 
‘preppless veneers’

•Vanuit de oven direct in de mond; eerst bakken, meteen 
plakken en dán pas afwerken is de trend in de wereld 
van Klaus Muterthies ZTM.



Herstel van tandslijtage; overzicht

Klinische voorbeelden

Tandslijtage laten zien op gipsmodellen

diagnostisch opwassen, golden rules

lip generated smile design (vp-slijtage)

centrale relatie registratie

Henk

Cross Mount werken

directe en indirecte composieten



Met dank voor het gebruik van de foto’s!

Dodger Hendriks

Bart Admiraal

Willem Fennis

Pieter Pijnenburg

Frank Geurts

Nittert Postema

Joop Meijlink

Johan Diederik



en ook ú bedankt voor uw aandacht en interesse!

kijk eens op:

www.goedegebuure.nl
www.collegedoorcollegas.nl

www.tandheelkunde-up-to-date.nl




