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Als restauratief tandarts krijg ik regelmatig patiënten 
met afwijkende en/of ontbrekende gebitselementen die 
om correctie van de esthetiek of herstel van de harmo-

nie vragen. Soms gaat het om ontbrekende elementen of ele-
menten met een afwijkende vorm, bijvoorbeeld door ongelijke 
gingivalijnen of ontbrekende papillen. Deze elementen kan ik 
direct restaureren met composieten of met adhesieve indirect 
vervaardigde restauraties. Dit laatste heeft als voordeel dat 
de restauraties buiten de mond vervaardigd worden, waarbij 
de keramiek in de natuurlijke en harmonieuze kleurschake-
ring en translucentie opgebakken kan worden door die van de 
aanwezige elementen te kopiëren. Een nadeel van deze tech-
niek is echter dat er hard weefsel afgeslepen moet worden om 
voldoende ruimte te maken voor het porselein. 

De gezonde vrouwelijke patiënt (ASA I) van deze casus be-
zocht mij dus met de vraag of haar bovenfront aan de linker-
zijde gerestaureerd kan worden. Zij werd geboren met een 
cheilo-gnatho-palatoschisis aan de linkerzijde waarbij de 22 
niet aangelegd was. Na een sluitingsschisisoperatie in haar 
jeugd werden later met een orthodontische behandeling de 23 
en de rest van het tweede kwadrant gemesialiseerd. Patiënt 
stoort zich echter aan de afwijkende vorm van de 21 en het 
feit dat de 23 op de plaats van de 22 staat. Daarnaast heeft ze 
moeite met het teruggetrokken tandvlees tussen deze elemen-
ten. Ze wil graag haar bovenfront aan de linkerzijde in de-
zelfde vorm en kleur gebracht zien als die aan de rechterzijde, 
zowel de tanden als het tandvlees.

De wens van de patiënte begrijp ik na het intraorale on-
derzoek. De 11, 12 en 13 staan in volstrekte harmonie met 
elkaar wat betreft vorm, stand, ginvigalijn (alhoewel de 12 
een niet-storende recessie van 1 mm heeft) en papillen. De 21 
heeft echter een afwijkende morfologie: het element heeft een 
schepvorm en aan mesiale zijde ontbreekt tandweefsel. De 22 
is afwezig en de 23 is gemesialiseerd. De fissuur ten gevolge 
van de schisis loopt tussen de 21 en 23 waardoor deze papil 
geheel afwezig is. De 23 staat 1 mm naar buccaal en de 24 juist 
1 mm naar palataal, waardoor de 23 fors oogt. In het gezicht 
van de patiënt zijn geen gevolgen meer te zien van de schisis-
ingreep in haar jeugd: zo valt het litteken niet op, maar bij een 
lach is de asymmetrie van het bovenfront duidelijk te zien 
(afbeelding 1-5). De occlusie toont een neutro-occlusie met 
een palatale stand van de 14 rechts en een disto-occlusie links 
door het mesialiseren van de overige elementen. 

Ik besluit tot het maken van de lichtfoto’s, studiemodellen, 
portretfoto’s en portretfoto’s met wanghaken om de inter-
pupillaire lijn en de incisaallijn te bespreken met de tand-
technicus. Doordat deze twee lijnen correct ten opzichte van 
elkaar lopen en de elementen 11, 12 en 13 fraai zijn, besluiten 

HERSTEL VAN GEBITSHARMONIE BIJ EEN SCHISISPATIËNT
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over de mogelijkheid van een corrigerende ingreep. Die is echter om meerdere 
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we deze intact te houden en op het analoge model verder te 
gaan in plaats van via digital smile design. De rechterzijde van 
het bovenfront is dus ons voorbeeld voor de linkerzijde. Na 
uitvoerig overleg met de tandtechnicus kopieert hij de rech-
terzijde naar de linkerzijde in was (afbeelding 6-7).

Op basis van deze opwas maak ik een puttysleutel die ik 
reline met een additiesilicoon. Deze sleutel gebruik ik om de 
opwas over te brengen naar de mond voor een mock-up van 

composietkunsthars (Protemp 4, kleur A2, 3M). Ondanks dat 
ik de overmaat in het interdentale deel niet goed wegkrijg, zien 
we hiermee de harmonie terugkomen. Patiënt en ik zijn het er-
over eens dat dit het einddoel moet worden (afbeelding 8-9). 

Het eindresultaat duidelijk voor ogen hebben betekent na-
tuurlijk niet dat we ook direct het behandelplan gereed heb-
ben. De tandtechnicus en ik overleggen opnieuw en we zijn er 
snel uit dat het indirecte restauraties moeten worden en geen 

Afb. 1  Portretfoto bij de intake. Afb. 2  Portretfoto zijaanzicht.

Afb. 3  Klinische beginfoto.

Afb. 6  Opwas.

Afb. 4  Klinische beginfoto bovenfront.

Afb. 7  Opwas vanuit occlusaal.

Afb. 5  Beginfoto bovenkaak vanuit occlusaal.
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directe composietrestauraties. Via deze werkwijze kunnen we 
de rechterzijde het beste met dezelfde kleurschakeringen en 
translucentie naar links kopiëren. Volledige kroonbeslijpin-
gen vinden we echter te ver gaan, omdat het gave elementen 
betreft. Onze keuze valt daarom op partiële restauraties. 

Het tweede probleem dat we ondervinden is het forse 
weefseldefect interproximaal tussen de 21 en 23. Gelet op 
het botverlies interdentaal, hoewel inmiddels parodontaal 
gestabiliseerd en vrij van pockets en bloedingen, vind ik de 
uitkomsten van een recessiebedekking te onvoorspelbaar. 
Het is immers zo goed als onmogelijk om een verloren gegane 
papil te reconstrueren. Van plastische parodontale chirurgie 
zien we om die reden af. Het alternatief: een papil van porse-
lein maken. De overweging van de tandtechnicus is om deze 
van zirkoonoxide te vervaardigen, waarbij we twee gespalkte 
kronen zouden krijgen. Het nadeel hiervan is dat we dan als-
nog met volledige kroonbeslijpingen zouden moeten werken, 
omdat partiële restauraties van zirkoonoxide niet adhesief te 
cementeren zijn. Zirkoonoxide bestaat immers niet uit glas en 
kan derhalve niet gesilaniseerd worden. Het alternatief voor 
zirkoonoxide is lithiumdisilicaat, dat wel goed adhesief te 

cementeren is en geschikt is voor partiële restauraties, maar 
als nadeel heeft dat het connectorgebied van twee gespalkte 
elementen onder druk van twee verschillende radices kan 
fractureren. We komen uiteindelijk tot het compromis om een 
cantileverpapil te maken buiten de outline van de preparatie 
van de 23. Deze oplossing heeft als enige nadeel dat de patiënt 
met een flosdraad onder de papil moet reinigen. De voorde-
len zijn echter dat we nu niet alleen met partiële restauraties 
kunnen werken en deze adhesief kunnen cementeren, maar 
ook dat lithiumdisilicaat translucent is en daardoor natuurlijk 
overkomt. De 24 zullen we ook voorzien van een partiële res-
tauratie, zodat de 21, 22 en 23 dezelfde vorm en kleur krijgen 
als de 11, 12, 13, conform de wens van de patiënt. De 25 en 
de 14 (die in palatale stand stond en meegenomen was in de 
opwas) laten we buiten de behandeling.

Behandeling
Voor de behandeling ga ik terug naar de opwas die eerder was 
vervaardigd. Ik maak een nieuwe mock-up in de mond en slijp 
deze 2 mm korter incisaal (hiermee wordt het volledige inci-
sale deel overkapt) en beslijp 1 mm in buccopalatale richting. 

Afb. 8  Foto met lach na plaatsing mock-up.

Afb. 10-11  Puttyslotjes ter controle van weefselafname t.o.v. opwas.

Afb. 12a-b Preparaties na aanbrengen van retractiedraadjes.

Afb. 9  Portretfoto na plaatsing mock-up.



oktober 2018 | TANDARTSPRAKTIJK  19  

Omdat het afzonderlijke partiële restauraties worden, probeer 
ik parallel en licht conisch te preparen, met zowel occlusale 
als transversale puttyslotjes om te controleren of ik voldoende 
weefsel heb afgenomen voor het te vervaardigen keramiek 
(afbeelding 10-11). Voor het afdrukken breng ik twee retractie-
draden (Ultradent) aan in de sulcus: een om het sulcusvocht 
op te vangen en een om de sulcus open te houden als ik deze 
vlak voor de omspuiting verwijder (afbeelding 12). Ik maak de 
afdruk met een lightbody additiesilicoon voor de omspuiting 
van de preparaties en vul de lepel met een mediumbody ad-
ditiesilicoon (DC Code, Coltène) (afbeelding 13). Als tijdelijke 
voorziening maak ik partiële kronen van kunsthars (Protemp 
4, 3M) die ik vastzet met spot etching en flowable composiet. 
De kleurbepaling vindt een aantal dagen later plaats in het 
laboratorium, waarbij zowel de kleuren voor de kronen als die 
voor de papil worden bepaald (afbeelding 14). 

Tandtechniek
De technicus heeft voor deze specifieke casus drie kronen 
gemaakt van lithiumdisilicaat (e.max Press, multi A1 pil, 
Ivoclar), waarbij ook de incisale rand overkapt wordt in 

lithiumdisilicaat, waarna het buccale wordt opgebakken met 
nanoglaskeramiek e.max Ceram (cutbacktechniek). Doordat 
het incisale deel overkapt is, geeft dat geen chipping. Voor de 
papil (enkel opgebakken porselein e.max Ceram) zijn verschil-
lende kleuren violet gebruikt.

Plaatsing
De restauraties passen we van tevoren in de mond. Hiervoor 
stemmen we de afspraken zodanig op elkaar af dat patiënte 
zich in de ochtend in de praktijk meldt en ik dan de tijdelijke 
restauraties verwijder en de elementen polijst. Patiënte gaat 
hierna door naar het tandtechnisch laboratorium waar de 
technicus de restauraties in de mond past en indien nodig cor-
rigeert. De papillen tussen de elementen 11, 12 en 13 hebben 
een recessie van 1 millimeter. We moeten daarom beslissen 
of de recessie tussen de centrale incisieven volledig gevuld 
moet worden (afbeelding 15-16). Als het element 21 cervicaal 
breder wordt gemaakt, wordt de afwezige papil gemaskeerd, 
maar wijkt de vormgeving af van de 11. Na overleg met patiënt 
besluiten we om een kleine recessie te accepteren en te kiezen 
voor een symmetrische vormgeving van element 21 met de 11. 

Afb. 17  Restauraties met de cantileverpapil.

Afb. 15  Try-in na sluiten van de centrale papil.

Afb. 13  Afdruk met additiesilicoon.

Afb. 18  Voor cementeren aanbrengen van rubberdam.

Afb. 16  Try-in na open van de centrale papil.

Afb. 14  Kleurbepaling van de gingiva door de tandtechnicus.



20  TANDARTSPRAKTIJK | oktober 2018

Afb. 19  Etsen van de preparaties.

Afb. 24  Restauraties vanuit occlusaal.

Afb. 26 Floss-instructie onder de papil.

Afb. 23  Direct na cementeren; let op de uitgedroogde 11.

Afb. 25 Eindresultaat na 2 weken.

Afb. 27  Portretfoto na behandeling.

Afb. 21  De partiele restauratie op een 
OptraStick.

Afb. 20  Na drogen is het aanwezige glazuur zichtbaar.

Afb. 22  Na gecontroleerd cementeren.
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In de middag komt de patiënt terug naar de praktijk voor 
het plaatsen van de restauraties. Er is een volgorde voor het 
inzetten van de drie partiële kronen van lithiumdisilicaat met 
een mesiale cantileverpapil bij element 22 (afbeelding 17). 
Om de restauraties voorspelbaar te plaatsen, breng ik rubber-
dam aan rondom de elementen 11-21-23-24-25 met een Brinker 
cofferdamklem (Coltène) op de geprepareerde elementen 
zodat de schouder goed zichtbaar is, en een flosdraad om 
element 23 (afbeelding 18). Het cementeren voer ik uit met 
een composietcement (Panavia V5 universal, Kuraray). De 
procedure is: eerst etsen van de binnenzijde van de partiële 
restauraties met waterstoffluoride en na drogen aanbrengen 
van silaan (Ceramic Primer, Kuraray). De geprepareerde 
elementen hebben deels glazuur aan buccale zijde. Ik start 
daarom met etsen van de elementen met fosforzuur (af-
beelding 19-20) en breng primer aan na spoelen en drogen 
(Tooth primer, Panavia V5). Bij het cementeren is het van 
belang om dit gecontroleerd te doen, zodat goed te zien is dat 
de restauraties goed aansluiten op de preparaties. Een even-
tuele overmaat aan cement maakt dat laatste juist lastiger. Uit 
het mengspuitje van het composietcement breng ik daarom 
een klein druppeltje cement aan, dat ik met een kwastje 
minutieus uitsmeer over het volledige te hechten oppervlak. 
Omdat het lastig is een kleine restauratie vast te houden, 

gebruik ik een  OptraStick (Ivoclar) bij de voorbehandelingen, 
het aanbrengen van het cement en het plaatsen (afbeel-
ding 21). Bij plaatsen heb ik dan een minimale overmaat, die 
ik met een paar strijkbewegingen met de microbrush weg kan 
halen (afbeelding 22). De restauraties belicht ik hierna, om-
dat het een licht- én chemisch uithardend composiet is. Door 
deze voorzichtige methode van cementeren heb ik nauwelijks 
bloeding na plaatsing en het vervolgens verwijderen van de 
rubberdam (afbeelding 23). De kleur van de 11 wijkt hierbij 
af van de 21, wat een gevolg is van uitdroging door de rub-
berdam van element 11. De 12 was niet drooggelegd, dus het 
effect van uitdroging is goed zichtbaar. Op de foto genomen 
van de palatale zijde is goed te zien dat we het palatale vlak 
intact hebben gehouden (afbeelding 24). 

Patiënte komt na twee weken terug voor een controle, een 
laatste check op overtollig cement en de eindfoto’s (afbeel-
ding 25), waarbij de kleur van de 11 en 21 nu nagenoeg iden-
tiek zijn, net als de kleur van de papil en haar gingiva. Ik neem 
het flossen onder de porseleinen cantileverpapil met patiënt 
door (afbeelding 26). De patiënt is tevreden met het behan-
delresultaat: een harmonieuze dentitie in een ontspannen 
lach (afbeelding 27).

Met dank aan Eric van de Winden, tandtechnicus van Oral Design Center  
Holland, Excent Tandtechniek.

Het ontbreken van de laterale incisief in deze casus is een 
direct gevolg van de aangeboren afwijking. Volgens het 
Besluit zorgverzekeringen, artikel 2.7 lid 1, komt patiënte 
in aanmerking voor vergoeding vanuit de bijzondere 
tandheelkunde. Uiteraard dient deze behandeling eerst 
aangevraagd te worden bij haar zorgverzekeraar, VGZ. 
Ik zet alle gegevens op papier, lever zowel de klinische 
foto’s als foto’s van gebitsmodellen bij, schrijf het 
volledige behandelplan uit en stuur dit alles in. Binnen 
één week volgt het antwoord: de zorgverzekeraar wijst de 
behandeling af omdat deze te duur is en niet doelmatig. 
Men gaat niet inhoudelijk in op het behandelplan. Ik schrijf 
hierop het volgende bezwaarschrift:

Geachte collega,
Voor bovengenoemde patiënt heb ik op 30 augustus een 
aanvraag ingediend middels het machtigingenportaal. Deze 
werd door u afgewezen met als reden: behandeling is niet 
doelmatig en te duur.
Hier ben ik het ten zeerste mee oneens. Mijn patiënt en ik zijn 
derhalve zeer teleurgesteld in u als zorgverzekeraar, wiens taak 
het is om het welzijn van de patiënt voorop te stellen.
Mijns inziens heeft patiënt recht op vergoeding op de volgende 
gronden:
-   Patiënt heeft een aangeboren afwijking. Hiervan heeft zij al 

haar leven last, met name esthetisch.
-   De behandeling is de meest doelmatige behandeling die uit-

gevoerd kan worden. Deze is esthetisch verantwoord in verge-
lijking met het alternatief, namelijk met composiet de tanden 
op te bouwen. Dat laatste zullen opake blokken worden.

-   De kosten zijn niet onnodig duur gelet op de duurzaamheid 
van de materialen en de garantie die door mij wordt gegeven.

Ik verzoek u daarom vriendelijk doch dringend om mijn 
aanvraag nogmaals te beoordelen. Mocht u niet tot een andere 
mening komen, vraag ik u patiënt op te roepen voor consult en 

de klinische situatie grondig te bestuderen, dan kan het niet 
anders dat u het met mijn behandelplan eens zult zijn.
In het vertrouwen u met dit schrijven van dienst te zijn geweest,
Met vriendelijke groet,
Irfan Abas

Na vier weken krijgt de patiënt een oproep om zich te 
melden op het spreekuur van de adviserend tandarts. Het 
antwoord dat volgde was: óf de 21 en 23 opbouwen met 
composiet (hoe en wat wordt verder achterwege gelaten), 
óf het enkel plaatsen van twee veneers onder code R78, 
de overige elementen mogen niet meegenomen worden in 
het plan. Dit ondanks mijn eerder ingebrachte argumenten 
waarom composiet in deze casus niet afdoende zou zijn 
en dat partiële kronen nodig zijn om de elementen goed te 
overkappen. Ik besluit daarop aldus te reageren:

Geachte collega van VGZ, 
Op 8 december jl. ontving ik uw brief. Ik dank u voor de 
conclusie dat u vanuit de basisverzekering behandelingen 
vergoedt die verband houden met de aangeboren afwijking 
(in dit geval schisis). Daarmee heeft u akkoord gegeven voor 
behandeling. Uiteraard is het jammer dat u dit pas onderkent 
na een heftig bezwaar van onze kant op uw eerste afwijzing.
Desondanks ga ik niet akkoord met uw voorstel en wel om 
de volgende redenen. Als eerste beknot u mij ontzettend in 
het uitvoeren van nette tandheelkunde waarmee de patiënt 
(hopelijk) de rest van haar leven vooruit kan. Mijn voorstel 
is het vervaardigen van partiële kronen (bij het beslijpen van 
3-vlakken is het volgens de NZA R24 en niet R79, in dit geval 
incisale, buccale en mesiodistale reductie) voor de elementen 
21-22-23. Omdat de schisislijn zich t.p.v. de 22 bevond, heeft 
de 21 een abnormale vorm; de 23 en 24 moeten omgevormd 
worden naar de 22 en 23. Porseleinen schildjes zullen niet 
toereikend zijn, er is immers meer aan de hand dan enkel 
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buccale esthetiek. Dit is duidelijk in de foto’s die ik u al eerder 
heb doen toekomen (en die ik hierbij opnieuw zal insluiten in de 
hoop dat u ze ditmaal grondiger zult bestuderen dan enkel een 
vluchtige blik).
Gezien de disfunctie van de patiënt, zal ik ook de G-codes 
(functie!) nodig hebben om zowel de esthetiek als de functie 
(inbouwen hoektandgeleiding) voor de patiënt correct te krijgen.
Ik verzoek u daarom dringend doch vriendelijk om de ingesloten 
voorgestelde begroting volledig goed te keuren. Ik zal hierin 
geen concessies doen, omdat bovenstaande tandheelkundig 
volledig juist is en uw eerdere beoordeling een verkeerde 
voorstelling van zaken geeft. Deze begroting is de enige manier 
om patiënt goede en duurzame tandheelkundige zorg te 
verlenen. Met dat in mijn achterhoofd, en gezien de uitgebreide 
documentatie van mijn kant, is een klacht bij de SKGZ zo 
ingediend.
Een begroting en klinische foto’s heb ik bij deze brief ingesloten.

Als antwoord op de brief komt op 12 februari een 
goedkeuring: de zorgverzekeraar zal de aangevraagde 
behandeling volledig vergoeden. De patiënt krijgt 
echter een brief van VGZ dat de behandeling vergoed 
wordt, maar met een eigen bijdrage van haar van 20% 
van de behandelkosten. Ik bel nog eenmaal met de 
zorgverzekeraar om duidelijk te maken dat er conform 
Besluit zorgverzekering geen eigen bijdrage gevorderd 
mag worden. Dit is alleen het geval bij implantaten in 
de edentate kaken. Zo heeft het in totaal 6 maanden 
gekost, vier uitgebreide brieven en meerdere telefoontjes 
om van de zorgverzekeraar een goedkeuring voor deze 
behandeling te krijgen.

X-PUZZEL

X-puzzel #18
Vandaag willen we u vragen stellen naar aanleiding van een 
bitewingopname. Ongeveer de helft van de tandheelkundige 
intraorale opnamen is een bitewing. Op basis van de richtlijnen 
is het gerechtvaardigd om deze periodiek te maken zonder dat er 
klachten of verdenkingen zijn. Het interval tussen opeenvolgende 
bitewingopnamen wordt bepaald door het cariësrisico, wat voor 
iedere patiënt specifiek bepaald wordt. 
Op afbeelding 1 ziet u een opname van een 37-jarige man. Er 
is geen belastende medische anamnese. De tandheelkundige 
anamnese en het klinisch mondonderzoek leveren geen bijzon-
derheden op. Er is een laag cariësrisico en er zijn geen klachten 
of verdenkingen. 

Onze vragen aan u zijn:  
1 Is er volgens u sprake van glazuurcariës en/of dentinecariës?
2 Is er sprake van toevalsbevindingen?
3 Vindt u aanvullende diagnostiek of behandeling nodig en zo ja 

welke?

Vergelijk uw bevindingen met die van ons (zie pagina 48). 
Hebben we samen alle informatie uit deze afbeelding gehaald?

door Reinier Hoogeveen
en Frédérique San Giorgi
ACTA, sectie Radiologie

Afb. 1  Bitewingopname links


