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CHAPTERR 8
Samenvattingg en Klinische Discussie

8.11 Samenvatting
Dee premolaar is door zijn positie in de tandboog bij de meerderheid van de mensen goed
zichtbaarr tijdens het spreken en lachen. Aan de tandheelkundige restauraties in deze elementen
wordenn daarom, zeker in de huidige tijd, hoge esthetische eisen gesteld Wanneer een premolaar
vanwegee te ver voortgeschreden cariës endodontisch behandeld dient te worden, is er vaak veel
coronairr tandweefsel verloren gegaan, In bepaalde gevallen resteert er slechts palatinaal en
buccaall tandweefsel

dat zodanig

is

ondergraven

of verzwakt,

dat een

indirecte

overkappingrestauratiee noodzakelijk wordt geacht om occlusale bijt- en kauwkrachten op te
vangen.. Om deze overkapping te realiseren kunnen partiële onlay restauraties vervaardigd
worden,, van goud óf van porselein. In de algemene praktijk echter, wordt er in deze gevallen
helaass vaak de voorkeur aan gegeven het element te restaureren met een volledige kroon. Een
goudenn onlay wordt om esthetische redenen vermeden en een porseleinen onlay vanwege het
breukrisico,, maar ook de preparatie- of cementeringsprocedure van deze partiële restauraties
wordtt door cliniei als tijdrovend en moeilijk ervaren. Verkleuring als gevolg van oude
amalgaamrestauratiess of vroegere kanaalbehandelingen kan een andere reden zijn om het
elementt van een volledige kroon te voorzien.
Conventionelee goudporselein en vol keramiek kronen, versterkt met een onderliggende
zirkoniumoxidee kap, hebben echter het grote nadeel, dat van het nog resterende palatmale
(linguale)) en buccale tandweefsel een flink gedeelte zal moeten worden afgeslepen, om zo de
tandtechnicuss genoeg ruimte te geven het opbakporselein in meerdere lagen op de metalen of
keramischee onderkap aan te brengen. Alleen dan kan een volledige kroon voldoen aan de eisen
vann esthetiek en oorspronkelijke vormgeving. Het gevolg van deze werkwijze is echter dat voor
dee onderliggende opbouwrestauratie zelf, die vervaardigd moet worden om de kroon van de
benodigdee retentie te voorzien, nauwelijks meer mechanisch houvast gevonden kan worden in
hethet resterende tandweefsel. Daarom wordt er bij deze benadering veelal voor gekozen in één of
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meerr wortelkanalen een retentiestift aan te brengen, om zo de opbouwrestauratie van extra
stabiliteitt en houvast aan het resterende tandweefsel te voorzien.
Dee dagelijkse praktijk laat zien dat bovenstaande werkwijze en de toepassing van deze
stiftopbouwrestauratiess niet zonder risico's zijn. Juist bij de premolaren lijken dit soort
restauratiess vaker los te komen en laten op deze wijze gerestaureerde premolaren vaker verticale
wortelfracturenn zien dan andere elementen. Daarbij wordt verondersteld dat naast de ongunstige
smallee mesio-distale afmetingen van de wortel ook een ongunstige distributie van spanningen in
hett worteldentine door de wortelkanaalstiften verantwoordelijk kan zijn voor dergelijke
fracturen.. Bestudering van de anatomie en de literatuur over de premolaar geeft inderdaad aan
datt de toepassing van wortelstiften in dit element bij voorkeur vermeden zou moeten worden.
Daarnaastt zou in gevallen waar te weinig tandweefsel resteert en een wortelstift onontbeerlijk is
voorr adequate retentie van de opbouw, gekozen moeten worden voor een relatief korte
wortelstift.. De geringe retentie van een korte wortelstift ten Opzichte van een lange wortelstift
kann worden gecompenseerd door de stift in het wortelkanaal te plaateen met een adhesief
cement.. Een probleem is echter, dat korte metalen stiften de kauwkrachten in het worteldentine
betrekkelijkk ongunstig distribueren. Dit aspect zou te ondervangen zijn door gebruik te maken
vann de nieuwe generatie wortelkanaalstiften, die zijn vervaardigd van kunststof en longitudinaal
gerangschiktee koolstof of glasfibervezels, omdat deze stiften een elasticiteitsmodulus (stijfheid)
bezittenn die veel dichter bij de elasticiteitsmodulus van tandweefsel ligt in vergelijking met
metalenn stiften.
Voorr verdere verbetering van de kwaliteit van de opbouwrestauratie is het van essentieel
belang,, dat er een goede adhesieve verbinding tussen het opbouwmateriaal en het dentine tot
standd wordt gebracht en dat de tandarts zich bewust is van de krimpspanningen die hierbij tijdens
dee verharding van het opbouwmateriaal kunnen optreden. Door de grote verscheidenheid aan
dentinee bondingsystemen met hun onderlinge chemische verschillen kunnen al snel fouten
wordenn gemaakt in de keuze van de bondingsystemen en composietopbouwmaterialen.
Inn dit proefschrift worden een aantal studies beschreven, die gegevens verschaffen over de
breukweerstandd van verschillende soorten stiftopbouwen met een relatief korte stiftlengte van 6
mmm en inzicht geven in hun gedrag bij vermoeiingsexperimenten. Behalve de traditionele
gegotenn stiftopbouw werden ook opbouwrestauraties met titaruumstiften en de nieuwere
koolstof-- en glasfiberstiften

in de experimenten betrokken. Ook bestudeerd zijn de

krimpspanningen,, die ontstaan bij het gebruik van zelfhardende- en lichtuithardende
opbouwcomposietenn en de compatibiliteit van verschillende soorten bondingsystemen met deze
opbouwcomposieten. .
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InIn Hoofdstak 1, dat de introductie van dit proefschrift vormt, staat beschreven hoe het
restaurerenn met behulp van een stiftopbouw is ontstaan en welke opbouwmaterialen, stiften en
techniekenn daarvoor in de loop van de tijd zijn gebruikt Vervolgens wordt beschreven welke
belangrijkee rol de restauratieve omvatting van natuurlijk tandweefsel (de ferrule) en het behoud
vann tandweefsel kunnen spelen, welke spanningen er in de wortel gedistribueerd kunnen worden
bijj het gebruik van wortelkanaal stiften, wat de voor en nadelen zijn van de verschillende
cementenn die worden gebruikt om stiften in hét kanaal vast te zetten, waarom de premolaar
minderr geschikt is voor de toepassing van wortelkanaalstiften

en tenslotte welke

onderzoeksmethodenn tot op heden zijn gebruikt om de opbouw op endodontisch behandelde
elementenn te evalueren.
InIn Hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe op een gestandaardiseerde wijze een stiftopbouw met
kroonn op premolaren kan wórden vervaardigd om de sterkte van verschillende soorten opbouwen
mett elkaar te kunnen vergelijken. Hiervoor werden premolaren in koperen buisjes gefixeerd met
kunsthars,, waarna ze met behulp van de Celay machine op een gestandaardiseerde wijze werden
gedecapiteerd.. Vervolgens werden de elementen van een (stift)opbouw voorzien en wederom
mett behulp van de Celay machine geprepareerd voor een standaard kroon, die uiteindelijk over
dezee opbouwpreparatie heen op het element werd gecementeerd. Op deze wijze werden
verschillendee soorten opbouwen in premolaren vervaardigd en op sterkte getest. Behalve de
maatvoering,, die voor alle opbouwen hetzelfde was, was het tevens van belang dat de standaard
metalenn kroon, die over de opbouw heen was gecementeerd, 2 mm voorbij het opbouwmateriaal
inn het natuurlijke tandweefsel vastgreep. Het effect hiervan op de retentie van de kroon noemt
menn het ferrule effect. Alle testexemplaren in de bestudeerde groepen (n = 8 per groep) werden
inn bucco-palatinale richting, ónder een hoek van 45°, tot breuk belast. In twee groepen werden de
testexemplarenn voorzien van opbouwen met een stift in het wortelkanaal,; de eerste kreeg een
gegotenn stiftopbouw van onedel metaal en de tweede een lichtuithardend opbouwcomposiet met
eenn siliciumvezelstift. Daarnaast waren er drie groepen met testexemplaren, die werden voorzien
vann opbouwen zonder stift; de eerste van een zelf uithardend composiet, de tweede van een
lichtuithardendd composiet en de derde van een glasionomeer cement. Er waren twee controle
groepen,, één om de bijdrage van de ferrule te bestuderen en één om te bekijken of de grootte van
dee variatie in deze gestandaardiseerde testopstelling kleiner zou uitvallen dan bij een niet
gestandaardiseerdee testopstelling, waarbij de testexemplaren op het oog werden geprepareerd.
Dee eerste controle groep bestond uit elementen, die niet waren opgebouwd met een
opbouwmateriaal,, maar waar de cementlaag tussen kroon en dentine louter houvast vond op 2
mmm oorspronkelijk tandweefsel (ferrule). Bij de tweede controlegroep werd ieder element met
behulpp van een aüxotor op hetzelfde niveau gedecapiteerd, opgebouwd met een lichtuithardend
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opbouwcomposiett en vervolgens met de airrotor voorzien van een kroonpreparatie met ongeveer
dezelfdee armetingen als de standaard kroonpreparatie, inclusief een ferrule van ongeveer 2 mm.
Vann deze preparaties werden afdrukken gemaakt, waarmee tenslotte in hét laboratorium
individuelee metalen kronen werden vervaardigd (met ongeveer dezelfde afmetingen als de
gestandaardiseerdee kronen) en over de opbouw gecementeerd.
Dee resultaten lieten zien dat de gemiddelde breukweerstand van kronen die waren
onderbouwdd door een gegoten opbouw het grootste was. De maximale belasting leidde bij dit
typee opbouw in alle gevallen tot wortelbreuk. Het gemiddelde van deze groep verschilde echter
alleenn significant van de groep waar een composietopbouw met siliciumvezelstift als onderbouw
wass vervaardigd. Opvallend was dat de eerste controle groep, zonder opbouwvoorziening, niet
significantt verschilde van de groepen waar wel opbouwmateriaal onder de kroon was
aangebracht.. Blijkbaar speelt het effect van de ferrule, de omvatting van het natuurlijke
tandweefsell door de kroon, bij het bepalen van de maximale breuksterkte een uitermate
belangrijkee rol. Zeker in deze testopstelling, waarbij het element belast werd onder een hoek van
45°° en in de standaard kroonpreparatie slechts een smalle schouder van 0.5 mm in het axiale
dentinee was aangebracht, bleek het natuurlijke tandweefsel aan de rand van de kroon veel bij te
dragenn aan de breukweerstand. Verder bleken de uitkomsten van de testexèmplaren in de niet
gestandaardiseerdee groep een grotere variatie te vertonen dan die van de gestandaardiseerde
groepen. .
Geconcludeerdd werd, dat wanneer dé breukweerstand van een opbouw- en kroonrestauratie
getestt wordt onder een hoek van 45° de ferrule een beslissende rol speelt. Om een beter beeld te
krijgenn van de bijdrage van de (stift)ópbouw aan de uiteindelijke breukweerstand van het totaal
vann opbouw en kroon lijkt een testopstelling, waarbij belast wordt onder een meer loodrechte
hoek,, de voorkeur te hebben. Voor de algemene praktijk lijkt dit experiment aan te geven dat een
ferrulee is aan te bevelen, maar de tandarts moet zich daarbij bewust zijn, dat er steeds gestreefd
moett worden naar een zo gering mogelijke weefselafhame.
Inn Hoofdstuk 3 werden twee groepen premolaren (n = 8 per groep) voorzien van
conventionelee gegoten süftopbouwen ieder met een stiftlengte van 6 mm en opbouwhoogte van 5
mm.. In de eerste groep waren deze in het wortelkanaal gecementeerd met een zinkfosfaatcement
enn in de tweede groep met een zelfuithardend composietcement. De helft van iedere groep werd
aann vermoeiing blootgesteld en de andere helft diende als controle. De testexèmplaren die
vermoeidd moesten worden, werden met kunsthars gefixeerd in koperen buisjes, die vervolgens
geplaatstt werden in PVC blokken in de vermoeiingsmachine. Alvorens de testexèmplaren in
kunstharss te fixeren werd de wortel eerst voorzien van een dunne laag siliconenmateriaal om zo
eenn parodontaal ligament te imiteren. Vervolgens werden de testexèmplaren, in bucco-linguale
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richting,richting, onder een hoek van 85° met de wortelrichting, één miljoen maal (met een frequentie 1
Hz)) belast met een kracht van 40 N, die op de occlusaal-axiale hoek van de opbouw aangreep.
Eenn kroon over de opbouw heen, voorzien van een ferrule, werd met opzet achterwege gelaten,
omm zo de opbouw op een zo ongunstig mogelijke wijze bloot te stellen aan vermoeiingsbelasting.
Hett falen van een materiaal als gevolg van vermoeiing wordt gedefinieerd als het breken ten
gevolgee van herhaalde belastingen, die qua grootte onder de elastische limiet blijven, en zich
manifesterenn als beginnende fijne barstjes, gevolgd door scheurtjes en scheuren, zodat het
materiaall uiteindelijk in brokstukjes uit elkaar valt
Omm de kwaliteit van de cementlaag tussen stift en worteldentine, van testexemplaren met en
zonderr vermoeiing, te kunnen beoordelen, werden van het wortelsegment waarin zich het 6 mm
langee stiftgedeelte bevond, drie dwarscoupes van 1,5 mm dikte gezaagd op coronaal, mediaal en
apieaall niveau; van de coronale zijde van deze dwarscoupes werden afdrukken en replica's
gemaakt.. Met behulp van deze replica's werd in de Scanning Elektronen Microscoop (SEM) een
scoree gemaakt van onregelmatigheden in de cementlaag, zoals scheuren, luchtbellen en
onvoldoendee aanhechting aan stift of dentine,
Omm de retentie van het stiftsegment in het wortelkanaal te beoordelen werd gebruik gemaakt
vann de Push-out test. Daarvoor werden de dwarscoupes met het coronaire gedeelte naar beneden
inn een Instron testmachine geplaatst, en wel zo dat alleen het worteldentine rondom stift en
cementt goed ondersteund was. Vervolgens werd de kracht gemeten die nodig was om de
stiftsectiee uit het wortelsegment naar beneden toe los te drukken.
Dee resultaten lieten zien dat de vermoeiingskrachten niet leidden tot het loskomen van de
gegotenn opbouwen. Ook werden er bij deze opbouwen geen significante verschillen gevonden
tussenn de vermoeide en niet-vermoeide groep voor wat betreft de SEM evaluatie en de Push-out
sterkte.. Wel liet het eomposietcement, zowel in de SEM analyse als in de Push-out test,
significantt betere resultaten zien dan het zinkfosfaatcement
Inn Hoofdstuk 4 werd gebruik gemaakt van dezelfde testopstelling als in Hoofdstuk 3 en
werdd eenzelfde maatvoering voor de opbouw gehanteerd. Nu echter was het cement rondom de
wortelstjftt in alle gevallen een zelfuithardend eomposietcement, maar varieerde de combinatie
vann stift en opbouw. In de eerste groep werden conventionele gegoten stiftopbouwen gebruikt,
terwijll in drie andere groepen een geprefabriceerde stift werd gecombineerd met een opbouw van
lichtutthardendd opbouwcomposiet dat adhesief aan het dentine was verbonden. Van deze
geprefabriceerdee stiften was de eerste vervaardigd van titanium, de tweede en de derde van
kunstharss verstekt met respectievelijk glas- en koolstofvezels. Ook hier werd de helft van de
testexemplarenn van iedere groep aan vermoeiingskrachten blootgesteld en werd de kwaliteit van
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dee cementlaag tussen de stift en het worteldentine met behulp van SEM en de Push-out test
beoordeeld. .
OokOok in dit deel van de studie lieten de resultaten zien, dat de vermoeiingskrachten niet
leiddenn tot het losgaan van de opbouwen. Ook de Push out test liet geen significante verschillen
zienn tussen de vermoeide versus de niet-vermoeide groepen. De SEM analyse toonde echter wel
significantee verschillen tussen de vermoeide en de niet-vermoeide groepen. Ten aanzien van de
samenstellingg van de stiftopbouwen lieten de SEM scores zien dat de gegoten opbouw en de
composietopbouww met glasvezelstift en koolstofVezelstift ongeveer gelijkwaardig presteerden,
maarr dat de titaniumstift significant minder presteerde. Verder bleek uit de SEM analyse dat de
kwaliteitt van de cementlaag significant verbeterde van apicaal naar coronaal.
Inn Hoofdstuk 5 werd wederom dezelfde testopstelling gebruikt als in de hoofdstukken 3 en
4.. De stiftopbóuw was nu bij alle proefexemplaren samengesteld uit een koolstofVezelstift en een
opbouww van lichtuithardend opbouweomposiet dat adhesief aan het dentine was verbonden. In
dezee test varieerde het cement waarmee de koolstofvezelstift in het kanaal was geplaatst. In de
eerstee en tweede groep was dit respectievelijk een zelfuithardend en een duaaluithardend
composietcementt en in de derde groep een kunststofgemodificeerd glasionomeercement.
Dee SEM analyse en de Push-out resultaten lieten zien dat vermoeiing net niet significant
verschildee van de controle (niet vermoeid). Wel waren er significante verschillen tussen de
soortenn cement en de locatie van de stiftsectie (apicaal, mediaal en coronaal). Voor het type
cementt verbeterden de resultaten zowel voor SEM als voor de Push-out test van het
kunststofgemodificeerdee glasionomeercement naar duaaluithardend composietcement, gevolgd
doorr zelfuithardend composietcement. De kwaliteit van de cementlaag tussen stift en
worteldentinee verbeterde van apicaal naar coronaal.
Inn Hoofdstuk 6 wordt beschreven hoe de compatibiliteit tussen opbouw composieten en
verschillendee bondingsystemen werd onderzocht met behulp van polymerisatiekrimpspanningsmetingenn en hechtsterktebepalingen aan dentine. Er werd aangetoond dat de keuze van het
bondingsysteemm van invloed is op de sterkte van de hechting tussen dentine en zelfuithardend
opbouweomposiet.. De oorzaak hiervan zou kunnen worden toegeschreven aan de zure
monomeren,, die aan de moderne adhesieven worden toegevoegd om het etsende vermogen en
hydrofielee karakter te vergroten. De aanwezigheid van zuren ter plaatse van het contactvlak
tussenn adhesief en composiet kan een storende factor zijn, omdat H+ ionen kunnen reageren met
dee tertiaire aminen, die een onmisbare schakel vormen voor de polymerisatie van composiet.
Normaliterr zullen het composiet en de bovenste laag van het adhesief, dat door zuurstofinhibitie
niett volledig uithardt, in elkaar kunnen overvloeien en goed aan elkaar kunnen hechten na
uitharding.. Doordat de polymerisatie van een zelfuithardend composiet enige tijd in beslag
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neemtt zal deze aan het hechtvlak worden verstoord indien de zuurstofinhibitielaag een te lage
zuurgraadd (pH) heeft. Voor een van de geteste zure adhesieven, waarin zich een zout van een
zwakk zuur bevindt (Natriumbenzeensulfinaat), bleek een verstoring van de polymerisatie niet op
tee treden, waarschijnlijk omdat dé vrije H* ionen zich eerder aan het benzeensulfinaatanion
bindenn dan aan de aminen. Lichtuithardende composieten ondervonden geen hinder van de
zuurgraadd van de bonding, omdat deze direct na aanbrengen door belichting abrupt
polymeriserenn en er dus feitelijk geen tijd is om de polymerisatiereactie negatief te beïnvloeden.
Verderr bleken de krimpspannmgen in het zelfuithardende composiet zich langzamer op te
bouwenn en in een aantal gevallen lager uit te komen dan in het lichtuithardende composiet Dit is
hett gevolg van het feit dat het zelfuithardende composiet tijd nodig heeft om te polymeriseren en
hett lichtuithardende composiet direct bij belichting abrupt en bijna volledig wordt uitgehard.
Desatoietteminn blijkt dat het adhesief tussen dentine en composiet bij beide opbouwmaterialen
goedd in staat is de krimpspanningen op te vangen.
8.22 Klinische discussie
Err is nog steeds een grote vraag naar wortelkanaalstiften, hetgeen wordt bevestigd door dental
depots,, die met enige regelmaat weer andere en "betere" stiftsystemen introduceren. In
Nederlandd wordt ongeveer 30% van de opbouwrestauraties op endodontisch behandelde
elementenn voorzien van een wortelkanaalstift [1]. Voor de indicatie van deze wortelkanaalstift
hanteertt de tandarts een aantal criteria, op grond van literatuurkennis, persoonlijke ervaringen of
overtuiging.. In veel van deze gevallen wordt verondersteld dat de stift een onmisbare bijdrage
levertt aan de stevigheid en duurzaamheid van de opbouwrestauratie. Natuurlijk zijn er gevallen
waarr er zoveel tandweefsel verloren is gegaan dat het noodzakelijk is om de opbouwrestauratie
mett behulp van een wortelkanaalstift van extra retentie te voorzien. Daarnaast kunnen er ook
anderee overwegingen zijn om een stift in het kanaal te plaatsen. De mechanische eisen die aan de
opbouwrestauratiee worden gesteld zijn immers ook afhankelijk van stand en positie in de
gebitsboogg van het betreffende gebitselement. In geval van ongunstige occlusie en articulatie in
hett front kan de horizontale component in de belasting relatief groot zijn. In de molaarstreek zal
dee horizontale component weliswaar kleiner zijn, maar zullen de kauwkrachten meestal hoger
zijn.. Ook zullen aan een solitaire kroon andere eisen worden gesteld dan aan de pijler voor een
bragconstructiee of frameprothese. Tenslotte zijn er ook nog patiënt afhankelijke factoren, zoals
bruxisme,, erosie, matige mondhygiëne enz., die van belang zijn. Binnen dit spectrum zal de
tandartss voor elk geval opnieuw moeten vaststellen welke benadering de beste is.
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Ditt onderzoek laat zien dat voor een opbouw, ook zonder wortelkanaalstift, houvast aan het
gebitselementt kan worden verkregen door gebruik te maken van adhesieve technieken. In de
praktijkk zal er in het merendeel van de gevallen genoeg tandweefsel resteren om het
opbouwmateriaall aan te hechten en zal door de onregelmatige vorm van het geëxcaveerde
dentinee ook mechanische retentie voor handen zijn. Het is dan wel zaak bij een kroonpreparatie
zoveell mogelijk van het oorspronkelijke tandweefsel te handhaven. Dat betekent dat bij een
volledigee kroon een balans moet worden gezocht tussen het streven naar voldoende omvatting
(ferrule)) en een minimale opoffering van gezond tandweefsel. Dit is mede van belang, omdat bij
dee afwezigheid van een starre stiftopbouw de distributie van spanningen in het cervicale
tandweefsell hoger kan zijn, waarbij naarmate de elasticiteitsmodulus van het opbouwmateriaal
lagerr is de distributie van krachten hoger zijn [2]. De consequentie van deze benadering is dat,
omm o vercontour te voorkomen, de randen van een goudporselein kroon dun uitgewerkt dienen te
wordenn en in metaal moeten worden uitgevoerd. Het behoeft geen betoog dat voor een volledig
metalenn kroon minder en voor de volledig keramieke kroon vaak meer tandweefsel moet worden
opgeofferd.. Het is de taak van de tandarts om aan de patiënt uit te leggen dat bij volledige kronen
eenn afweging gemaakt moet worden tussen behoud van tandweefsel en esthetiek. In de
testopstellingg van het eerste onderzoek is hiernaar gestreefd door een schouder van slechts 0,5
mmm te prepareren.
Inn het onderzoek naar de cementen rondom de stift in het wortelkanaal werd geïllustreerd dat
hethet wortelkanaal tandheelkundig een lastig en kritisch gebied is, waarin het moeilijk is tussen
stiftt en worteldentine een cementlaag van constante kwaliteit te verkrijgen. Daarom moet worden
voorkomenn dat de retentie van een opbouw hoofdzakelijk afhankelijk is van de wortelkanaalstift
enn moet zoveel mogelijk adhesieve aanhechting worden verkregen op het resterende tandweefsel
buitenn het wortelkanaal. Het handhaven van zoveel mogelijk süpragingivaal tandweefsel lijkt dus
geboden.. Het moge duidelijk zijn dat een volledige kroon op gespannen voet staat met dit
principee en dat, daar waar mogelijk, gestreefd moet worden naar restauraties waarbij het buccale
enn

palatinale

(Iinguale)

tandweefsel

wordt

gehandhaafd,

Adhesief

bevestigde

overkappingsrestauraties,, indirect van metaal of porselein, of direct van composiet hebben
daaromm de voorkeur.
InIn het laatste onderzoek is aangetoond dat bij een zelfiiithardend composiet de hechting aan
dentinee negatief beïnvloed kan worden door het gebruik van een adhesief met een lage pH
waarde.. Bij het loskomen van de opbouwrestauratie zou in deze gevallen ten onrechte
geconcludeerdd kunnen worden dat een wortelkanaalstift noodzakelijk is om de hechting tussen
dentinee en opbouwcomposiet mechanisch te ondersteunen.
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Eenn verstoring van de polymerisatie van opbouwcomposiet zou op chemisch vergelijkbare
wijzee kunnen optreden bij het gebruik van zelf- en duaaluithardende composietcementen,
waarbijj geen adhesief als tussenlaag tussen cement en dentine wordt gebruikt, maar waarbij het
composiett direct aan het dentine vasthecht. Bij veel van deze cementen wordt een zelfetsende
primerr gebruikt om het dentine te conditioneren. De op het dentine achtergebleven zelfetsende
primer,, die een lage pH waarde heeft, zal direct in contact komen te staan met het
composietcementt en dus op eenzelfde wijze een verstoring van de polymerisatie kunnen
bewerkstelligenn als beschreven in Hoofdstuk 6. Om dit probleem te ondervangen wordt daarom
doorr een aantal fabrikanten ook hier, net als bij bondingsystemen met een lage pH, een zout van
eenn zwak zuur toegevoegd, maar nu aan de primer. Feit blijft, dat door de anaërobe
omstandighedenn in het wortelkanaal, de polymerisatiereactie in het composietcement aanzienlijk
wordtt versneld, waardoor de verwerkingstijd in het wortelkanaal relatief kort is. Om de kans op
eenn goede cementlaag tussen stift en worteldentine te vergroten heeft een langzaam hardend
cementt de voorkeur, omdat er dan meer tijd beschikbaar is om het cement op een adequate wijze
tott onder in het kanaal aan te brengen alvorens de stift te plaatsen.
Eenn ander aspect is dat het onderzoek laat zien dat bij het gebruik van zelfuithardende
composietopbouwmaterialenn het wel 10 minuten duurt voordat er een redelijke hechtsterkte is
verkregenn om de opbouw te kunnen bewerken. In de algemene praktijk wordt dikwijls al sneller
mett de kroonpreparatie begonnen omdat het uitgehard lijkt Het is niet duidelijk welke
consequentiess dit heeft in de praktijk. Een voordeel van het lichtuithardende opbouwcomposiet
is,, dat hét na belichting nagenoeg volledig is uitgehard en direct kan worden besiepen. De
krimpspanningenn zijn weliswaar wat hoger, maar bij een minder gunstige C-factor (pulpakamer
enn entree van het wortelkanaal) kan dit enigszins worden opgevangen door het composiet
laagsgewijss aan te brengen; meer coronaal speelt dit probleem nauwelijks meer een rol omdat het
opbouwmateriaall grotendeels ongehinderd kan krimpen.

8.33 Toekomstig onderzoek
Dee literatuur [3-5] en dit onderzoek laten zien dat, nadat het wortelkanaal is geprepareerd voor
eenn wortelkanaalstift, er resten wortelkanaalvulmateriaal (wortelkanaalsealer en gutta percha)
achterr kunnen blijven. Door het kanaal te etsen met 32% fosforzuur en grondig te spoelen met
waterr kan het grootste deel van dit residu worden weggenomen, waarna het wortelkanaal
vervolgenss van een adhesief kan worden voorzien, dat dan een dunne flexibele laag tussen
composietcementt en dentine vormt. Deze procedure is weliswaar gecompliceerder dan bij
cementen,, waarbij alleen een primer wordt gebruikt, maar een voordeel van adhesieven kan zijn
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datt het makkelijker in het dentine penetreert dan een viséeus cement [6,7]. Daarnaast zou de
flexibeleflexibele adhesieve laag de hoge krimpspanning in het cement (de C-factor is ongunstig) in enige
matee kunnen opvangen. De eventuele voordelen van deze benadering, inclusief de applicatie van
cementenn in het wortelkanaal met behulp van spuittechnieken (needie tubes), zullen nog verder
onderzochtt moeten worden. Behalve de hechtsterkte zou daarbij ook vooral dé lekkage binnen in
hett wortelkanaal bestudeerd moeten worden. Doelstelling zou moeten zijn een systeem te
vinden,, waarbij de adhesieve componenten zich adequaat aan dentine en stift kunnen hechten,
krimpspanningenn worden geminimaliseerd en een goede endodontische afsluiting is
gegarandeerd.. Een onderzoeksprotocol hiervoor is inmiddels ontworpen.
Eenn ander aspect dat aandacht verdient, is de sterkte van endodontisch behandelde
premolarenn die zijn gerestaureerd met partiële directe of indirecte adhesief bevestigde
restauraties.. Hierbij zou ook de stressdistributie in het resterende tandweefsel moeten worden
bestudeerd.. Ontwikkelingen in de CAD-CAM technologie [8] en betere verwerking van
composietmaterialenn hebben wegen geopend waarbij het behoud van tandweefsel voorop kan
staan.. Ten aanzien van dit aspect kan ook veel winst worden geboekt als er voorspelbare
resultatenn met directe pulpa-overkappingen kunnen worden gerealiseerd [9-13], dit in plaats van
volledigg wortelkanaalbehandelingen, waarvoor veel meer tandweefsel moet worden opgeofferd.
Naastt üi vitro onderzoek kunnen natuurlijk ook in vivo studies ons informatie geven over
welkee opbouwtechnieken succesvol kunnen zijn. Probleem bij deze meestal retrospectieve
onderzoekenn is echter dat er opbouwsystemen worden onderzocht op elementen waarvan de
hoeveelheidd resterend tandweefsel sterk varieert. Dit laatste zal dikwijls ook nog voor de keuze
vann het type opbouwsysteem een rol spelen. Daarnaast is het klinische succes van een opbouw
zeerr afhankelijk van de wijze waarop deze belast wordt en dat zal per patiënt sterk verschillen.
Hoéé dan ook, bij toekomstige onderzoeken in dit kader zal behoud van tandweefsel, dat
feitelijkk onvervangbaar is, centraal moeten staan. Dit standpunt blijkt ook binnen de
tandheelkundigee professie steeds meer aan terrein te winnen [14]. Het moge duidelijk zijn dat de
adhesievee tandheelkunde hiervoor een onmisbare schakel is.
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