restauratieve tandheelkunde - door dr. A. van Dalen, tandarts

Verlies van 11. Wat dan?*
Een 60-jarige dame meldt zich op de polikliniek voor
Orale Diagnostiek van ACTA. Zij heeft van haar tandarts
te horen gekregen dat de 11 door externe resorptie verloren zal gaan en komt voor advies met betrekking tot de
vervanging van dit element.

Zowel parodontaal - recessies - als restauratief is de situatie

* Uit de polikliniek voor

dusdanig stabiel dat dit het behandelplan voor het boven-

Orale Diagnostiek,

front niet beïnvloedt.

ACTA, Amsterdam,

Medisch gezien wordt gebruik van bisfosfonaten gemeld in

in samenwerking met

verband met osteoporose, maar er zijn op het moment van

TTL Goedegebuure,

behandeling geen beletselen voor een eventuele extractie.

Ede

Als kind is zij rond de leeftijd van 10 jaar orthodontisch

Verder wordt overgevoeligheid voor azitromycine (Zithro-

behandeld voor een Kl. III malocclusie, die overigens

max) gemeld.

familiair voorkwam (vader en zuster). Zij is daarbij behandeld met een kinkap. Een osteotomie is wel overwogen

Overwegingen

maar nooit uitgevoerd. Haar zuster heeft wel een osteo-

Als oplossing voor het verlies van de 11 dienen zich enkele

tomie ondergaan, maar het resultaat hiervan zou nauwe-

mogelijkheden aan:

lijks te zien zijn. De mesiorelatie in de onderhavige casus

- extractie, onmiddellijk gevolgd door autoloog terugplaatsen van het kroongedeelte, na genezing te volgen door

uitte zich destijds o.a. in een omgekeerde frontbeet.

een adhesiefbrug of een conventionele brug
Een paar jaar geleden was mevrouw toch niet tevreden met

- extractie, gevolgd door het immediaat plaatsen van een
partiële prothese, eventueel later gevolgd door een

de toen bestaande situatie - crowding in het bovenfront - en

frameprothese

is zij opnieuw orthodontisch behandeld, dus in de tweede
helft van haar vijftiger jaren. Het eindresultaat laat een

- extractie, gevolgd door directe of uitgestelde plaatsing
van een implantaat met opbouw en kroon.

voor de patiënte bevredigende end-to-end frontrelatie zien.
Maar daarmee bleek de kous niet af, want enige tijd na

Na voorlichting over de diverse mogelijkheden werd beslo-

beëindiging van de orthodontische behandeling begon de

ten tot mogelijkheid 1 en wel de adhesiefbrug.

11 te verkleuren. Het kroongedeelte werd bruin en de tandhals kleurde roze. De diagnose luidde externe resorptie, en

De eerste fase

deze was buccocervicaal zichtbaar en sondeerbaar (afb. 1).

Na de recente orthodontische behandeling was een palati-

Ook de gemaakte röntgenfoto liet geen twijfel bestaan en

nale twistflex retentiedraad geplaatst achter het boven-

toonde uitgebreide externe resorptie. De 11 moest dan ook

front. De draad werd losgenomen van de 11 (afb. 3) om het

als verloren worden beschouwd (afb. 2).

element te kunnen extraheren.

1. Beginsituatie.

Cervicale resorptie duidelijk zichtbaar.
2. Röntgenfoto met

duidelijk zichtbare externe resorptie aan de distale
zijde van de wortel 11.
1

2

3. Twistflex retentie-

draad palatinaal
aan 11 losgemaakt
ten behoeve van
extractie.
4. Direct na extrac-

tie. De wond is
gehecht.
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Na fractuur van het kroongedeelte is de wortel met behulp

een mooi ‘bed’ vormen voor de definitieve dummy.

van een dunne rechte luxator verwijderd en de wond ge-

Hoe lang een constructie als deze mee kan gaan is onbe-

hecht (afb. 4) om voor de patiënte hinderlijk bloeden ach-

kend - clinical evidence ontbreekt. Maar in deze casus was

ter de rubberdam te voorkomen.

het ontbreken van belasting tijdens occlusie en articulatie

Cervicaal was het kroongedeelte (afb. 5a) dusdanig aange-

zeker een gunstige factor.

tast dat vormgeving met composiet vereist was om een
mooie dummy met een bolle onderzijde te creëren (afb.

De tweede fase

5b). Hierbij is zoveel composiet opgebracht dat de dummy

Alvorens tot de vervaardiging van een definitieve oplossing

op het diepste punt ongeveer 2 mm in de alveole steekt.

wordt overgegaan, dient minimaal drie maanden gewacht

Dit wordt uiteraard gepast voordat de rubberdam wordt

te worden op genezing van de extractiewond en bijbeho-

geplaatst.

rend remodelleren van de processus alveolaris ter plaatse.

Vervolgens is onder rubberdam (afb. 6) de autologe dummy

In deze casus werd door omstandigheden pas na tien

na etsen geplaatst met flowable composiet tussen de beide

maanden de tweede fase uitgevoerd. De eerste fase was

buurelementen en de retentiedraad weer aan de autologe

weliswaar tot tevredenheid van de patiënte uitgevoerd,

11-dummy bevestigd (afb. 7). Om kanteling van de dummy

maar de retentiedraad werd als minder comfortabel erva-

om de retentiedraad heen te voorkomen, is het belangrijk

ren. Bovendien konden voorspellingen omtrent de te ver-

dat de interproximale flowable composietverbindingen

wachten levensduur niet gedaan worden.

naar 12 en 21 zich in cervico-incisale richting over voldoen-

Daarom en om een nog beter esthetisch resultaat te berei-

de hoogte uitstrekken (afb. 8).

ken, werd overgegaan tot vervaardiging van een indirecte

Na verwijdering van de rubberdam worden onmiddellijk de

glasvezelversterkte composiet adhesiefbrug. Met opzet is

hechtingen verwijderd. Hierdoor kan de gingiva zich zon-

daarbij gekozen voor een uitvoering die alle incisieven om-

der spanning om de dummy heen modelleren en kan zich

vat om voldoende postorthodontische retentie te waarbor-

5a-b. Kroongedeelte

na extractie (a)
en na vormgeving met composiet (b).

5a

5b

6. Rubberdam aan-

gebracht.
7.

Palatinaal aanzicht na terugplaatsen van de
autologe 11-dummy

6

7

8

9

8. Buccaal aanzicht

na terugplaatsen
van de autologe
11-dummy
9. Na afnemen van

de autologe
dummy komt
een fraai ‘dummybed’ tevoorschijn.
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gen en bovendien van de retentiedraad verlost te zijn.

de eerste vezelbundel wordt geplaatst en gevormd (afb. 13).
Het gebruikte composiet is Estenia, een fraai en slijtvast

Na verwijderen van de autologe constructie is een fraai

laboratoriumcomposiet met een hoog vulstofgehalte (92

‘dummybed’ te bewonderen (afb. 9). Vervolgens werden de

gew%, 82 vol%) van Kuraray. Telkens na aanbrengen van

palatinale vlakken van de pijlers 12, 21 en 22 heel oppervlak-

composiet en vezels wordt tussentijds uitgehard met een

kig geprepareerd, waardoor de tandtechnicus op het model

Schütz Tizian Q-PLC laboratoriumpolymerisatielamp (afb.

precies de gewenste omvang en outline van de restauratie

14). De gebruikte vezels zijn EG fibres van Kuraray die mooi

kan volgen (fig. 10). De outline dient overal minimaal

dun kunnen worden gevormd om dunne retentievleugels

1 mm van de marginale gingiva vandaan te blijven.

mogelijk te maken (afb. 15).

De afdruk wordt gemaakt met bijvoorbeeld Impregum,

Daarna wordt een tweede vezelbundel voor de dummy aan-

maar ook een alginaatafdruk, mits machinaal gemengd,

gebracht (afb. 16, 17). Laag voor laag wordt vervolgens com-

voldoet uitstekend. Als noodvoorziening wordt de autologe

posiet aangebracht en de vormgeving voltooid (afb. 18, 19,

dummy teruggeplaatst, maar nu met een buccale draad

20), waarna de brug de oven in kan. Op afb. 19 is duidelijk

teneinde de palatinale preparaties niet te beschadigen (afb.

te zien dat de ondersnijdingen mesiaal in 12 en 21 keurig

11).

zijn uitgeblokt. De oven (afb. 21) is een Kuraray CS-110 light

Per pijler kan een kleine seat geprepareerd worden om

& heat curing system (110°, 15 minuten).

het uiteindelijke plaatsen van de restauratie te vergemak-

Voorafgaand aan het plaatsen in de oven wordt de hele

kelijken - zoals zichtbaar is op afb. 12.

restauratie bedekt met een laag Estenia C&B Air Barrier
Paste, een transparante gelei, om te voorkomen dat door

Tandtechniek

zuurstofinhibitie de buitenste composietlaag niet zou uit-

De tandtechnische fase begint met de vorming van de

harden.

onderzijde van de dummy (afb. 12) met composiet, waarna

De brug komt na de bewerking in de oven dof tevoorschijn.

10. Model met aan-

gegeven outline.
11. Noodvoorziening

met autologe
dummy, nu met
buccale retentiedraad.

10

11

12. Eerste fase van

de tandtechniek.
13. Vormen en plaat-

sen van de eerste
vezelbundel.

12

13

14. Tussentijds uit-

harden onder
polymerisatielamp.
15. De uitgeharde

eerste vezelbundel.
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16. De tweede vezel-

bundel wordt
geplaatst …
17. … en is uitge-

hard.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

18. Opbrengen van

de eerste composietlaag.
19. Buccaal aanzicht

van de brug,
direct voor behandeling in de
oven.

20. Als op afbeelding

19, maar nu palatinaal aanzicht.
21. Model met brug

in oven. Estenia
C&B Air Barrier
Paste is duidelijk
zichtbaar.

22. Eerste fase van

de afwerking …
23. … en de volgen-

de stap…

24. … en ten slotte

de laatste
polijstronde.
25. De adhesiefbrug

direct na afwerken
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Vervolgens wordt afgewerkt met slijpsteentjes, polijst-

26. Palatinaal aan-

kegels en polijstborsteltjes. Hiervoor worden onder andere

zicht op model

gebruikt Shofu soft cut rubbers en polishers, waarna op

na afwerking

hoogglans wordt afgewerkt met achtereenvolgens Dura-

in het laborato-

Polish met Al2O3-partikels en ten slotte met Dura-Polish

rium.

Dia, waarmee een duurzame hoogglans wordt verkregen
(afb. 22, 23, 24). Het eindproduct mag er zijn (afb. 25, 26,
27).
Op de afbeeldingen 26 en 27 is te zien dat de randen niet
overal perfect aansluiten. Dat is echter geen bezwaar om-

26

dat deze na plaatsen nog moeten worden afgewerkt. Ook
kunnen na plaatsen de vleugels vaak nog wat dunner wor-

27. Buccaal aanzicht

den afgewerkt. De tandtechnicus is bij de vervaardiging in

op model.

het lab beperkt in zijn speelruimte voor wat betreft de dikte van de retentievleugels. Immers, te dunne vleugels kunnen bij afwerken in het laboratorium breken. Pas na plaatsen heeft de restauratie zijn volle sterkte en daarom is dat
ook pas het moment van de definitieve afwerking.

Plaatsen
Als sluitstuk wordt de restauratie geplaatst met Panavia.
Daartoe wordt de binnenzijde van de brug heel snel en heel

27

licht gezandstraald met Korox 50 of geëtst met waterstoffluoridegel (HF). De keuze tussen die twee wordt bepaald

28. Na plaatsen

door het al dan niet aan de oppervlakte liggen van de EG

komen de fraaie

fibres. Liggen deze aan de oppervlakte, dan beslist niet

cervicale vorm-

zandstralen want dit vernielt binnen enkele seconden de

geving en kleur-

glasvezels. In dat geval dus etsen met HF.

karakterisering

Na etsen of zandstralen wordt het te plakken oppervlak ge-

tot hun recht.

silaniseerd. In dit geval is hiervoor een mengsel van gelijke
hoeveelheden (beide 1 druppel) van Kuraray SE primer en
Clearfil Porcelain Bond Activator gebruikt. Na 30 seconden
inwerken wordt dit afgeblazen en kan volgens voorschrift
met Panavia worden gecementeerd.

28

Voorafgaand aan het cementeren het oppervlak van de
pijlers reinigen met een borsteltje met een puimsteenpap-

29. Randen afge-

je. Het gebruik van kant-en-klare polijstpasta’s wordt afge-

werkt en gepo-

raden omdat deze vaak een vettige, vaselineachtige sub-

lijst.

stantie bevatten die op en in het tandoppervlak achterblijft
en zo de hechtkracht vermindert.
De afbeeldingen 28 en 29 tonen respectievelijk het frontale
en het occlusale aanzicht. De retentievleugels op 12, 21 en
22 fungeren tevens als spalk ter preventie van migratie c.q.
rotatie van deze elementen, waardoor een retentiedraad
verder achterwege kon blijven. Omdat zowel 13 als 23 in

29

een stabiele occlusie stonden met hun antagonisten, is er
voor gekozen deze elementen niet mee te nemen in de
restauratie. Dat de patiënte tevreden naar huis ging laat

De tandtechniek is verzorgd door Frank Deelen van het TTL Goedege-

zich raden.

buure te Ede, waarmee al jaren een plezierige werkrelatie wordt onderhouden. Hij stelde mij in staat om in alle rust mijn foto’s te maken.

Tot slot
Uit onderzoek is gebleken dat van vergelijkbare brugconstructies na 5 jaar maximaal 70% nog steeds functioneert.
Er is sprake van een minimaal invasieve restauratie, die in
verhouding tot de kosten een te verantwoorden prognose
heeft. In bovenstaande casus is een extra gunstige factor
dat van articulatie eigenlijk nauwelijks sprake is, wat de
levensduur gunstig kan beïnvloeden. «
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