
“Adhesive Restaurations, Centric Relation, and the Dahl Principle: Minimally 
Invasive Approaches to Localised Anterior Tooth Erosion”.                                                       
 
een uittreksel/vertaling van het artikel van  Pascal en Michel  Magne en Urs 
Belser dat zij presenteerden in het European Journal of Esthetic Dentistry, 
volume 2, nummer 3 autumn 2007.   
 
Het artikel handelt over het behandelen van tandslijtage; als in het frontgebied 
tandslijtage optreedt en in de zijdelingse delen niet dan is volgens Magne het 
toepassen van het Dahl principe de goede weg. 
 
Hij past in dit soort gevallen de restauratieve sandwich methode toe; aan de 
palatinale zijde van de boven front elementen brengt hij composiet aan; aan de 
labiale zijde keramische veneers.  
Het basisprincipe: glazuur is een zeer hard materiaal; dentine daarentegen is 
flexibel en zacht; sámen vormen ze de sterkte van het natuurlijke element. ‘Door 
een aan slijtage onderhevig element zijn glazuurlaag weer terug te geven in de 
vorm van een veneering met composiet en/of keramiek breng je de 
oorspronkelijke sterkte (en anatomische vorm en functie) in het element weer 
terug’. 
 
Hoe doe je de diagnostiek van de patiënt met ernstige tandslijtage? 
Als de slijtage in het front zit (en daar gaat het hier over) dan maak je eerst 
modellen, monteert ze in artikulator en maakt een diagnostische opwas van het 
bovenfront en aan de hand daarvan bekijk je de mate van beetverhoging en 
tandverlenging die gewenst is. Over die opwas kan je dan weer siliconen sleutels 
maken die je later voor het sturen van het composietproces of voor het 
prepareren kan gebruiken.  
 
Nogmaals de basis: tandglazuur is een zeer hard materiaal. Dentine daarentegen 
is flexibel en zacht. Sámen vormen ze de sterkte van het natuurlijke element. 
Door een aan slijtage onderhevig element zijn glazuurlaag weer terug te geven in 
de vorm van een veneering met composiet en/of keramiek breng je de 
oorspronkelijke sterkte in het element weer terug. Dat kan met direct (free-
hand) of indirect verwerkbaar composiet restauraties en met verschillende type 
keramische veneers. (veneers gemaakt met Veldspaat, perstechniek, of Cad-Cam 
techniek). Daarbij is de methode van adhesief bevestigen van groot belang. Het 
is al 50 jaar geleden bewezen dat resin bonding aan glazuur goed en voorspelbaar 
is. De laatste 10 jaar geldt dat pas voor de resin bonding aan dentine. 
 
Waarom zou je  palatinaal direct composiet of indirect composiet gebruiken? 



Volgens Magne gebruik je palatinaal composiet omdat composiet een reparabel 
materiaal is. Het kan slijten en je kan het weer opbouwen. Indirect composiet 
dat door de tandtechnicus verwerkt is, is slijtvaster dan direct composiet. De 
(free hand) directe composiet methode gebruik je als je 1 mm of minder ruimte 
palatinaal hebt. Is het meer dan 1 mm dan gebruik je indirect composiet; dat is 
de richtlijn die Magne geeft. 
 
Magne schrijft over de combinatie van Dahl en Centrale Relatie; 
 
Dahl: met andere woorden het vergroten van de verticale dimensie door middel 
van het toepassen van palatinale backings gemaakt van composiet (die dus de 
beet verhogen) en uitgroei van de elementen in de zijdelingse delen in de 
bovenkaak, lichte intrusie/protrusie van het bovenfront en intrusie van het 
onderfront. Het Dahlprincipe maakt mede gebruik van de groei/ontwikkeling van 
het dentoalveolaire complex. Kort gezegd: Dahl maakt gebruik van de passieve 
eruptie van de elementen in de zijdelingse delen en de intrusie van het front. 
 
De Centrale Relatie: zorgt vaak voor ruimte tussen het boven en onderfront in 
sagitale /horizontale zin.  Van die ruimte maak je heel graag gebruik als het lijkt 
dat je in Maximale Occlusie door tandslijtage die ruimte niet lijkt te hebben.   
 
Hoe vind je de CR en hoe leg je die vast? 
Cardoso (et al.) stelt voor dat je voor het opzoeken van de CR de gemodificeerde 
Lucia jig* gebruikt. Magne legt na het vinden van de CR deze meteen vast door 
composiet aan te brengen. Knap maar lastig (of knap lastig, zéker onder 
cofferdam).  
 
* Lucia bedacht in 1964 = 44 jaar geleden!!! zijn jig. Het Centrale Zenuw Stelsel 
en dus ook de kauwmusculatuur worden door het gebruik van de jig  
gedeprogrammeerd waarna je betrekkelijk eenvoudig de CR vast kan leggen. 
 
Adhesief werken:  
IDS staat voor Immediate Dentin Sealing; dé trendy manier van adhesief 
bevestigen die er voor zorgt dat ook indirecte restauraties goed adhesief 
bevestigd kunnen worden (direct aangebrachte restauraties hebben tot nu toe 
nog steeds een betere hechting aan het element). IDS verbetert de resultaten 
aanzienlijk. IDS is het best toegepast bij ernstige erosie (als er dus veel dentine 
bloot ligt waar aan gehecht moet worden)  
 
 
 



Hoe werkt IDS? 
Na prepareren van het element (partiele of volledige preparatie) direct bonding 
aanbrengen en uitharden, daarna de afdruk maken, de stomp separeren met 
vaseline en de tijdelijke restauratie aanbrengen.  IDS verbetert de hechting, de 
aansluiting van de restauratie, vermindert bacteriële lekkage en de gevoeligheid 
van het element. Je moet wel een hoog gevulde bonding gebruiken.  
 
De klinische handeling bij cementeren: 
Als je de restauratie terug krijgt van de tandtechnicus om te plaatsen dan is de 
IDS procedure: preparatie zandstralen, bonding op de preparatie appliceren, 
composiet aanbrengen en de restauratie op zijn plaats brengen, beetje 
uitharden, overmaat wegnemen, definitief uitharden. 
 
‘Als je precies wilt weten hoe IDS in de praktijk werkt moet je zelf de 
literatuur er maar op na slaan. Bart Beekmans uit Amsterdam heeft er een 
duidelijk verhaal over; zijn broer Hans uit laren heeft een artikel in TP over dit 
onderwerp geschreven; step by step verteld’ 
 
Na het aanbrengen van de indirecte of directe composietrestauraties de patiënt 
regelmatig terug laten komen om de dento-alveolaire veranderingen te volgen. Na 
6 weken kan er al contact in de zijdelingse delen zijn ontstaan; soms duurt dat 
enkele maanden en bij een enkele patiënt gebeurt er weinig of niets. 
Als er occlusie is ontstaan dan dient dit enkele maanden gestabiliseerd te 
blijven. Daarna de dentitie een fractie inslijpen ter optimalisering van het 
kiezencontact.  
 
Daarna kan je aan de keramische veneers beginnen. 
 
Paul Goedegebuure 
 

• het voordeel van het werken met composieten palatinaal bij de 
behandeling van tandslijtage is dat het dus ook mogelijk is (als de patiënt 
bijvoorbeeld bruxeert) om een hérbehandeling met het Dahl principe uit 
te voeren. Maximaal minimaal invasief dus.  
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