
Chemische 
Feitelijkheden

De tijd dat zelfs jonge mensen uit voorzorg hun tan-
den en kiezen inwisselden voor een kunstgebit is 
voorbij. Niet alleen dankzij een verbeterde volksge-

zondheid, maar ook dankzij ontwikkelingen in de chemie. 
Door de komst van fluoride zagen tandartsen de afgelopen 
30 jaar hun werk teruglopen tot halfjaarlijkse controles en 
het vullen van hier en daar een gaatje. Alleen wanneer er 
niet goed wordt gepoetst, zien bacteriën in tandplak hun 
kans schoon. Ze produceren zuur dat het tandglazuur 
oplost, met gaatjes als resultaat.
Om verdere uitholling te voorkomen heeft de tandarts aller-
lei vulmaterialen ter beschikking. Het aloude zilvergrijze 
amalgaam is niet mooi, en evenmin milieuvriendelijk. De 
oplossing: nieuwe tandkleurige kunststoffen die de afgelo-
pen jaren steeds meer terrein hebben gewonnen.

Door de vergrijzing stijgt de vraag naar tand- en kiesvervan-
gers. Dat kan in de vorm van een brug of een plaatje, maar 
een implantaat is een stuk eleganter. Met een implantaat 
krijgt men als het ware zijn kiezen en tanden weer terug. Bij 
implantologie kan botregeneratie een belangrijke rol spelen. 
Ook hierbij biedt slimme (bio)chemie de helpende hand.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Hoe ontstaan gaatjes? Wat kan fluoride daar 

tegen doen?
• De Basis: Gaatjes kunnen worden gerestaureerd. Uit 

welke vulmaterialen kan de tandarts kiezen?
• De Diepte: Tandeloos door het leven hoeft niet meer. 

Titanium implantaten bieden houvast aan kronen, brug-
gen en gebit.      |

Voor geen gat te vangen
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fluoride bleek de afgelopen decennia hét wapen tegen tandbederf. tegenwoordig 
vormen zure drankjes de grootste bedreiging voor het gebit. Ze veroorzaken 

tanderosie, en alléén goed poetsen helpt daar niet tegen.
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Vroeger trok de tandentrekker, de 
voorloper van onze moderne tand-
arts, uitgedost in een lange mantel 

en een hoed vol veren langs jaarmarkten 
en kermissen. Hij verloste er mensen 
van hun rottende en pijnlijke kiezen. En 
hoe: gewapend met een nijptang ging 
hij niet bepaald zachtzinnig te werk. Dat 
maakte de tandentrekker en de latere 
tandmeester niet bijster geliefd. Hoewel 
die tijd al ver achter ons ligt, zijn heel veel 
mensen toch nog bang voor de tandarts. 
Sommigen zelfs zo extreem dat ze een 
bezoekje liever overslaan. Vrees voor de 
tandarts is zelfs de meest voorkomende 
fobie in Nederland. 

En dat terwijl een tandheelkundige 
behandeling dankzij een goede verdoving 
tegenwoordig nauwelijks meer pijnlijk 

hoeft te zijn. Maar veel slimmer is die 
behandeling zien te voorkomen. Dat begint 
volgens het Ivoren Kruis, de Nederlandse 
Vereniging voor Mondgezondheid, met 
tweemaal per dag poetsen met fluori-
detandpasta. Naast goede mechanische 
verwijdering door poetsen en flossen, 
blijft fluoride nog steeds het krachtigste 
middel in de strijd tegen tandbederf. De 
ontdekking van de beschermende wer-
king van fluoride in de jaren vijftig van 
de vorige eeuw betekende dan ook een 
revolutie in tandverzorging. Bezorgd als 
de overheid was over de slechte staat 
van het Nederlandse gebit na de Tweede 
Wereldoorlog, heeft ze nog geprobeerd 
om fluoride aan het leidingwater te laten 
toevoegen. Maar na een volksoproer is 
dat initiatief in 1976 definitief gestrand. 
Gelukkig was fluoride inmiddels verkrijg-
baar in bijna alle tandpasta’s. Bovendien 
bereikt het via deze weg direct de plek 
waar het nodig is: het tandglazuur.

Kristallen

Tandglazuur is net als tandbeen opge-
bouwd uit een netwerk van organi-

sche stoffen (eiwitten en lipiden) waarop 
zich kristallen van calciumhydroxylapatiet 
(Ca10(PO4)6(OH)2) hebben afgezet. 
Glazuur is harder dan tandbeen, doordat 

het verhoudingsgewijs meer apatietkris-
tallen bevat. In de mond staan de kristal-
len aan het glazuuroppervlak continu in 
contact met speeksel. Hiermee kan het 
voortdurend ionen uitwisselen. Speeksel 
zorgt er zo voor dat het gebit in goede 
conditie blijft. Zouten bestaande uit  
calcium- en fosfaationen kunnen bescher-
men tegen ontkalking van het tandglazuur. 
Verder bevat speeksel eiwitten die een 
dunne beschermende laag op het opper-
vlak vormen. Deze coating beschermt het 
gebit tegen overmatige slijtage en tegen 
de directe inwerking van voedingsstoffen. 
Het nadeel is dat deze laag ook een goed 
houvast vormt voor bacteriën die zo kun-
nen uitgroeien tot tandplak. Op niet goed 
gepoetste tanden en kiezen vormt zich al 
snel een rijk ecosysteem met meer dan 
700 bacteriesoorten. 

Boosdoeners

Bacteriën in tandplak die suikers of 
koolhydraten uit het voedsel kunnen 

omzetten in zuur, zoals melkzuur en azijn-
zuur, zijn de grote boosdoeners. Zij ver-
oorzaken de beruchte zuuraanval. Als de 
pH hierdoor onder de 5,5 daalt beginnen 
de glazuurkristallen op te lossen. Het zuur 
reageert met calciumhydroxylapatiet, waar-
door het wordt afgebroken tot calcium- en 
fosfaationen – de zogeheten demineralisa-
tie of ontkalking. Zo kan een poreuze plek 
ontstaan vaak net onder het glazuuropper-
vlak. Als het laagje glazuur erboven instort 
is er sprake van een echt gat.

Zodra al het suiker op is, zal de pH door 
de verdunnende en bufferende werking van 
het speeksel weer stijgen. De buffercapaciteit 
wordt voor negentig procent verzorgd door 
waterstofcarbonaat (HCO3

-). Verder worden 
er vanuit het speeksel nieuwe calcium- en 
fosfaationen op de open plekken in het gla-
zuur afgezet. De glazuurkristallen groeien 
zo weer aan (remineralisatie). 

na het zoet
 komt het zuur

Dankzij betere tandheelkundige zorg hebben 
minder mensen gaatjes, maar andere 

tandproblemen liggen nog steeds op de loer.

De kroon is bedekt met glazuur, een harde, 
ongevoelige, buitenlaag. tandbeen (of dentine) 
is het harde, ivoorachtig materiaal waar zenu-
wen doorheen lopen. Pulpa is het zachte weefsel 
waar  zenuwen en bloedvaatjes doorheen lopen. 
Het tandvlees (of gingiva) sluit strak om de hals 
en beschermt de wortel. De wortel wordt bedekt 
door cement, een dun laagje hard materiaal. Dan 
volgt het tandwortelvlies dat de afscheiding tus-
sen tandwortel en kaakbeen/tandvlees. 

TandTerminologie
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In de mond vindt het proces van afbraak 
en opbouw van het glazuur continu plaats. 
Wanneer zuuraanvallen worden afgewis-
seld met voldoende lange perioden van 
herstel zijn beide processen met elkaar 
in balans en is er niets aan de hand. Een 
beginnend gaatje kan zich zo zelfs weer 
repareren. Dit is de reden dat tandartsen 
tegenwoordig een klein gaatje liever laten 
zitten in de hoop dat het nog goed komt. 
Als natuurlijke reparatie uitblijft kan het 
gaatje altijd nog worden gevuld. 

sneller herstel

De kracht van fluoride is dat het het 
oplossen van tandglazuur remt en 

het herstel bevordert. Fluoride-ionen 
kunnen namelijk van plaats wisselen 
met de hydroxyl-ionen in het apatiet. 
Hydroxyapatiet van het tandglazuur 
wordt dan omgezet naar fluorapatiet 
(Ca10(PO4)6F2). Fluorapatiet gaat pas bij 
een pH van circa 5,1 in oplossing, en 
groeit na een zuuraanval ook weer eerder 
vast. Zo ontstaat aan het glazuuropper-
vlak een laag met sterkere en meer zuur-
resistente fluorapatietkristallen. Het blijkt 
dat fluoride zeer effectief is als het met 
grote regelmaat in lage concentraties in 
de mond aanwezig is. Het aantal gaatjes 
neemt daardoor met 20 tot 50 procent af. 

Helaas heeft niemand voortdurend een 
fluorideoplossing in zijn mond. Vandaar 
de aanbeveling om regelmatig, 2 à 3 keer 
per dag, te poetsen en vervolgens niet al 
te heftig te spoelen. Het merk tandpasta 
maakt niet zo uit. Als het maar fluoride 
bevat. Op dit moment is fluoride nog 
steeds de enige bewezen toevoeging met 
een zeer sterk en duidelijk effect. De 
meerwaarde van andere actieve compo-
nenten is meestal gering. 

Groeiend ProBleem

Gaatjes zijn niet de enige bedreiging 
voor het gebit. Voeding – hoe gezond 

ook – kan zuren bevatten die het tand-
glazuur direct aantasten. Dat is een slui-
pend en onomkeerbaar proces. Eenmaal 
afgesleten glazuur komt niet meer terug. 

Tanderosie is een groeiend probleem bij 
kinderen. Bij één op de vijf kinderen tus-
sen 13 en 16 jaar komt het inmiddels voor. 
In 2005 sloegen de tandartsen alarm. Het 
toenemend gebruik van frisdranken en 
vruchtensappen is volgens hen de groot-
ste boosdoener. Cola heeft een zuurgraad 
van bijna 3, appelsap van 3,5. Niet alleen 
de zuurgraad is van belang, ook het type 
zuur en daarmee de buffercapaciteit. 
Anorganische zuren zoals fosforzuur dat 
veel in cola’s wordt gebruikt, laten zich 
gemakkelijker door speeksel neutraliseren 
dan organische zuren, zoals citroenzuur in 
ijsthee en lemon-drinks. 

Eén glas cola of ijsthee is natuurlijk 
niet erg. Het meest dramatisch is het 
gesteld met mensen die dit de hele dag 
door drinken en het ook nog even lekker 
in de mond rondklotsen. Goed gepoetst 
een glas vruchtensap drinken is pas extra 
zuur. De beschermende speekseleiwitten 
zijn dan grotendeels verwijderd, en het 
zuur kan direct op het schone oppervlak 
inwerken. Ook direct poetsen na het 
drinken is niet zonder risico, dan slijt 
het door zuur verzwakte tandoppervlak 
sneller weg. Het advies is daarom om 
minstens 1 uur te wachten met poetsen 
na het eten van fruit of het drinken 
van sinaasappelsap, frisdrank of wijn. 
Voor een goede balans tussen afbraak 
en opbouw van glazuur is het sowieso 
belangrijk om niet te vaak te eten of te 
drinken op een dag. Niet meer dan zeven 
keer per dag en het liefst met tussenpo-
zen van 2 uur.          |
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tandplak: witgelige laag van bacteriën 
tandsteen: gemineraliseerde tandplak
tandbederf (cariës): gaatje in glazuur 
veroorzaakt door zuurvormende bacteriën
tanderosie: oplossen van glazuur door zuur 
uit voeding
parodontitis: ontsteking van tandvlees 
(gingivitis), tandwortelvlies en/of het 
kaakbeen rondom de wortel.

slechte adem staat hoog op de lijst van afknap
pers tijdens een date. Geen knoflook eten helpt, 

maar ook af en toe je tong schrapen met een tong
schraper kan slechte adem of halitose voorkomen. 
mensen met een slechte adem blijken achter op de 
tong vaak een dikke laag bacteriën te hebben. Deze 
bacteriën breken zwavelhoudende eiwitten uit dode 
cellen, speeksel en voedselresten af. in afwezigheid 
van zuurstof produceren zij onaangenaam ruikende 
zwavelhoudende componenten, zoals waterstof
sulfide (h2s) en methylmercaptaan (Ch3sh).        |

mondje dichT

geZond en Ziek

Alle dagelijkse eet- en drankmomenten leiden tot daling van de pH in de mond en demineralistaie van 
het tandglazuur. Tanden zijn omgeven door een  laag glazuur bestaande uit calciumhydroxylapatiet. Het 
is opgebouwd uit een driedimensionaal netwerk van calcium-, fosfaat- en hydroxyl-ionen, keurig gerang-
schikt in een regelmatig patroon. Bij een pH van 5,5 is het syteem in evenwicht, waarbij calciumhydroxyl-

apatiet oplost in ionen (demineralisatie), waarna deze ionen weer kunnen worden samengebracht tot een 
kristalvorm (mineralisatie). Bij lagere pH overheerst de demineralisatie. Door de hydroxyl-ionen (OH-) te 

vervangen door fluoride-ionen (F-) ontstaat calciumfluoride-apatiet, dat stabieler is bij lagere pH. 
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het oeroude amalgaam maakt langzaam plaats voor tandkleurig vulmateriaal om 
tanden en kiezen te restaureren. moderne vullingen zijn daardoor nauwelijks meer 

van echt te onderscheiden. maar elk materiaal heeft zo zijn voor- en nadelen.
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het materiaal is echter dat het 50 pro-
cent kwik bevat. En kwik is toxisch. Het 
meeste risico lopen de tandartsen zelf bij 
het aanbrengen of het uitboren van amal-
gaamvullingen.

In Nederland is het gebruik van amal-
gaam inmiddels verminderd, en wordt 
het nog in 30 tot 40 procent van de geval-
len gebruikt. Bij extra grote en diepe vul-
lingen die ook moeilijk droog te houden 
zijn, kan het uitkomst bieden. Vanuit 
milieuoogpunt is het gebruik van amal-
gaam geen eerste keus. Een aantal landen 
in de Europese Unie heeft het gebruik al 
wel verboden. Verder zijn er EU-richtlij-
nen opgesteld die het gebruik, de produc-
tie en het lozen van kwikverbindingen in 
het milieu gaan verbieden.

ComPosieten

Trend van de laatste 15 jaar is om meer 
en meer met tandkleurige vulmate-

rialen te werken: de composieten en de 
glasionomeren. Deze materialen zijn niet 
veel duurder dan amalgaam en zijn er in 
veel kleuren, van spierwit tot zachtgeel. 
Bovendien hoeft de tandarts geen groot 
gat te boren, omdat deze materialen beter 
hechten aan het tandweefsel door uitwis-
seling van zoutionen. 

Composiet bestaat uit kunststof gevuld 
met 25 tot 80 procent gemalen glas, kwarts 
of keramiek. De deeltjes variëren van zeer 
kleine (0,02 tot 0,04 mm) tot grotere glas-
deeltjes (1 tot 100 mm). De kunststof is 
meestal een polymethylmetacrylaat. Als 
een soort stopverf kan dit materiaal in de 
holte worden gestopt waarin het uithardt 
na bestraling met blauw licht (430-480 
nm). Het uitharden is een polymerisatie 
van gemodificeerde methylmetacrylaten, 
bijvoorbeeld urethaandimethylmetacrylaat 
(UrDMA), triethyleenglycoldimetacrylaat 
(TEGDMA) of ethyleenglycol-dimethyla-
crylaat (EGDMA). Er zijn ook chemisch 

De tandarts peutert iets te lang aan 
een kies tijdens de halfjaarlijkse 
controle: ja hoor, een gaatje. Om 

de schade te herstellen en te zorgen 
dat het gaatje geen gat wordt heeft hij 
tegenwoordig de keuze uit een aantal 
vulmaterialen: amalgaam, composiet, 
glasionomeer of compomeer. Welke hij 
kiest hangt af van een aantal factoren. 
Bijvoorbeeld de plek in de mond, want 
het oog wil ook wat. Minstens zo belang-
rijk zijn de krachten die erop komen te 
staan en de grootte van de te vullen holte. 
Tijdens het eten worden onze tanden – en 
vooral de kiezen – namelijk zwaar belast. 
Deze afschuifkrachten stellen hoge eisen 
aan de slijtvastheid van de vullingen. 
Bovendien moet het vulmateriaal meebe-
wegen met het tandbeen bij het drinken 
van hete thee of het eten van ijs. Als 
de uitzettingscoëfficiënt te veel verschilt 
kunnen er spanningen ontstaan in gevul-
de kiezen en dat kan leiden tot pijn of 
loszitten van de vullingen. 

FysisCh PerFeCt

Al sinds 150 jaar worden tanden en 
kiezen gevuld met zilveramalgaam. 

Dat is een legering die ter plekke wordt 
gemaakt door vloeibaar kwik te men-
gen met een metaalpoeder van zilver, 
tin en koper. Het resultaat: een zachte 

pasta die snel uithardt en direct door de 
tandarts kan worden bijgewerkt. Fysisch 
gezien is amalgaan een perfect vulmid-
del. Het is hard en slijtvast, heeft net 
als tandweefsel een lage uitzettingsco-
efficiënt en is bestand tegen vocht en 
warmte. Amalgaamvullingen gaan lang 
mee, gemiddeld zo’n 15 jaar. Bovendien 
is amalgaam niet duur, makkelijk aan te 
brengen en stelt het geen hoge eisen bij 
het vullen.

Maar amalgaam kent ook belangrijke 
nadelen. Om het materiaal goed te laten 
hechten, is een groot, taps gat nodig. 
Dit betekent dat de tandarts zelfs bij een 
klein gaatje veel gezond tandweefsel moet 
wegboren om de vulling te plaatsen. Een 
ander nadeel is de kleur. Een zilvergrijze 
vulling steekt sterk af tegen witte kiezen 
en tanden en is daardoor ongeschikt voor 
de voortanden. Het grootste nadeel van 

Vullen
 met verstand 

bevochtiger
(bijv. sorbitol)
20-30%

therpeutische
middelen

(bijv. fluoride)
1-10%

kleurstof
(bijv. TiO2)
<0,1%

bindmiddel
(bijv. natriumcar-

boxymethylcellulose)
0,5-2%

smaakstof
(bijv. menthol)
0,1-0,5%

water
aanvullen
tot 100%

conserveringsmiddel
(bijv. kaliumsorbaat)

<1%

polijstmiddel
(bijv. silicahydraat)

20-40%

schuurmiddel
(bijv. natriumsulfaat)

1-3%

samensTelling TandpasTa

De klassieke amalgaamvullingen.
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hardende composieten bestaande uit twee 
componenten die vlak van tevoren worden 
samengevoegd. Het nadeel van composiet 
is dat het last heeft van krimp als gevolg 
van de polymerisatie. Hierdoor komt er 
spanning op tanden en kiezen te staan en 
dat geeft tandpijn. Om de krimp zoveel 
mogelijk te beperken is het belangrijk zo 
veel mogelijk vulstof en zo min mogelijk 
bindmiddel in het composiet te gebrui-
ken. Het helpt ook om het composiet in 
laagjes van ongeveer 2 mm per keer aan te 
brengen. Een ander nadeel is dat sommige 
mensen allergisch kunnen worden voor de 
kunststofcomponenten. 

Cement

Glasionomeercement is een mengsel 
van fijne aluminiumsilicaat glasbol-

letjes (aluminiumoxide (Al2O3), silicium-
oxide (SiO2) en calciumfluoride (CaF2)) 
en polyacrylzuur. Dit materiaal hardt uit 
door een zuur-basereactie van polyacryl-
zuur met de basische glasdeeltjes. De glas-
deeltjes reageren mee en vormen zo een 
intrinsiek onderdeel van het vulmateriaal. 
Het zuur slaat neer als een polyacrylzout 
met calcium- en aluminiumionen uit het 
glas. Binnen 24 uur ontstaat hierdoor een 
onoplosbaar netwerk, waarbij de acrylaati-
onen zoutbruggen (crosslinks) vormen met 
het aluminium in de glasdeeltjes. Deze 
reactie gaat vrij langzaam en kan dagen 
duren. Daardoor kan het cement in de 
eerste 2 dagen snel slijten als het te zwaar 

belast wordt. Glasionomeren worden om 
die reden vaak gebruikt voor tijdelijke vul-
lingen, noodvullingen, bij kinderen en als 
onderlaag voor composiet. Calciumfluoride 
(CaF2) maakt deel uit van de glasvuller 
waardoor langzaam fluoride uit de vulling 
lekt. Het idee is dat dit extra bescherming 
geeft tegen gaatjes, omdat calciumfluo-
ride in het hydroxyapatiet van omliggend 
tandweefsel wordt ingebouwd. Onderzoek 
geeft hiervoor nog geen duidelijk bewijs, 
volgens het Ivoren Kruis.

menGsels

Kunststofgemodificeerde glasionome-
ren en compomeren zijn mengsels 

van glasionomeercement en composiet, 
waarmee wordt geprobeerd de goede 
eigenschappen van beide materialen te 
combineren. Bijvoorbeeld door kunststof 
aan glasionomeren toe te voegen zodat 
ze sneller uitharden. De zuur-basereac-
tie is dan niet direct noodzakelijk voor 
de initiële verharding van het vulmateri-
aal, maar zorgt voor verdere crosslinking 
van de matrix. Omdat polyacrylaat op 
waterbasis is, vergt dit wateroplosbare 
kunststofmonomeren zoals hydroxyethyl-
metacrylaat (HEMA), waardoor de aller-
geenwerking kan worden versterkt.

Het ideale vulmateriaal dat snel uithardt 
en goed hecht, en daarbij ook nog slijt-
vast, krimpvrij, tandkleurig, goed polijst-
baar en niet giftig is, is echter nog niet 
gevonden.          |
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uitboren en schoonmaken glazuur opruwen glasionomeer aanbrengen 
ter bescherming van de 

zenuwen

eerste laagje composiet 
opbrengen

polymerisatie o.i.v. licht 
waardoor de composiet 
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zo worden achtereen
volgens de verschillende 

laagjes opgebracht

h+ionen dringen glasdeeltjes binnen, waardoor Ca2+ 
en al3+ionen vrijkomen en de acrylketens crosslinks 
vormen. rond de glasdeeltjes ontstaat een laagje silica
hydrogel. ook komen er fluorideionen (F) vrij.

naast de zuurbasereactie treedt tevens een polymerisatie 
op van hydroxyethylmetacrylaat (hema). Deze polymeri
satie kan door licht of door een toegevoegde katalysator 
worden gestart.

tanden bleken voor een stralend wit gebit is popu
lair. Want wie wil nu niet die blinkende, parelwit

te lach van een bn’er uit een gefotoshopte glossy? 
De kleur van tanden en kiezen is echter bij iedereen 
verschillend. Glazuur is licht van kleur tot bijna wit, 
het tandbeen geligbruin. omdat glazuur lichtdoor
latend is bepalen ze samen de uiteindelijke kleur. 
jonge tanden hebben een dik en regelmatig glazuur 
dat de onderliggende tandbeenkleur verbergt en de 
glanzend witte tandkleur geeft. Door de jaren heen 
verkleurt het gebit door roken (teeraanslag) en het 
drinken van thee, koffie en wijn (tannines) of kleur
stoffen uit voedingsmiddelen. bovendien worden 
tanden donkerder naarmate men ouder wordt. De 
vorming van tandbeen gaat altijd door. De laag geel
kleurig tandbeen wordt dikker, terwijl de glazuurlaag 
juist dunner wordt door slijtage. 
bleken van verkleurde gezonde tanden kan van bui
tenaf met een bleekgel die waterstofperoxide of car
bamideperoxide (gestabiliseerde waterstofperoxide) 
bevat. het bleekmiddel breekt de kleurstoffen op of 
in de tand af. De concentratie, de duur en de tempe
ratuur bepalen de snelheid van het oxidatieproces. 
bij tandartsen kan het bleken heel snel gebeuren 
omdat zij met aanzienlijk hogere concentraties per
oxide (3035%) mogen werken dan bij de thuisbleek
methodes, en zij met een lamp of soms een laser het 
bleekproces kunnen versnellen. blijvende schade aan 
het gebit door bleken is nog niet aangetoond, maar 
over de langetermijneffecten is nog weinig bekend. 
het bleekeffect is overigens niet blijvend. kleurstoffen 
uit eten en drinken hechten gewoon opnieuw aan het 
tandweefsel. ander nadeel is dat vullingen, facings, 
kronen en bruggen niet meebleken.            |

Tanden blekenglasionomeercemenTen
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een plaatje of kunstgebit was vroeger de oplossing bij verlies van 
tanden en kiezen. maar tandeloos door het leven hoeft niet meer, 

want met implantaten zijn kiezen en tanden weer als nieuw.

tanden voor het

 kiezen
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Het gebruik van implantaten om 
ontbrekende tanden en kiezen te 
vervangen is ouder dan we den-

ken. In de oudheid vervingen Egyptenaren 
en Maya’s al ontbrekende tanden met 
behulp van hout, handgeslepen ivoor of 
schelpen. In de middeleeuwen ging men 
grover te werk en werden versgetrokken 
gezonde tanden van lijfeigenen gebruikt 
als implantaat. Gelukkig is tegenwoordig 
de implantologie verder ontwikkeld én 
een stuk succesvoller.

De grootste doorbraak vond plaats in de 
jaren zestig van de vorige eeuw. In die 
tijd ontdekte de Zweedse orthopeed Per-
Ingvar Brånemark dat titaniumschroeven, 
die hij bij konijnen voor onderzoek naar 
botgenezing had geplaatst, zeer moeilijk 
te verwijderen waren. Het bot was heel 
dicht tegen het oppervlak van de schroef 
aangegroeid. Hij zag al snel de moge-
lijkheden en ontwikkelde een titanium 
schroefvormig implantaat. Dit kon als een 

soort kunstwortel in het kaakbot worden 
geplaatst en vormde zo een stevige basis 
voor een kroon, een brug of een kunstge-
bit. Het eerste implantaat werd in 1965 bij 
patiënten geplaatst.

Inmiddels zijn er vele implantaatsystemen 
op de markt en zijn de technieken verbe-
terd. Het schroefvormig implantaat is veruit 
het populairst. Elke fabrikant heeft zijn 
eigen variant op het schroefthema bedacht. 
Schroeven met gaten, schroeven met een 
onderbroken schroefdraadprofiel, of zelf-
tappende schroeven. Naast een handjevol 
A-merken zijn er meer dan honderd B- en 
C-merken in omloop. Naar de vorm en 
functie van A-merken is veel onderzoek 
gedaan. 

Titanium heeft als nadeel dat het grijs 
blauwachtig door het tandvlees heen kan 
schemeren. Vanwege cosmetische rede-
nen staat het keramisch poeder zirkonia 
voor wortelschroeven en verbindingstuk-
ken in de belangstelling. Het nadeel is 

dat keramiek brosser is dan metalen en 
slechter ingroeit, waardoor de hechting 
langer duurt.

BioComPatiBel

Titanium werkt bij iedereen. 
Tegenwoordig helen de implantaten 

in circa 98 procent van de gevallen succes-
vol in. Bij bothersteloperaties van rokers, 
diabeten en mensen die zijn bestraald 
of medicijnen gebruiken, liggen deze 
percentages wat lager. Titanium is een 
relatief licht en zeer corrosiebestendig 
materiaal. Bovendien is het zeer sterk en 
heel biocompatibel. Het inerte materiaal 
gaat geen reactie aan met het omringende 
lichaamsweefsel; de botcellen groeien er 
letterlijk tegenaan. 

Bij veel implantaten is het titanium-
oppervlak opgeruwd om de botgroei 
rondom het implantaat te verbeteren, 
waardoor het na heling vaster in het 
bot zit. Het opruwen kan door etsen of 

implanTologie

Fase 1 Fase 2
      

tandvlees ‘losmaken’ gaatje boren in het bot aanbrengen implantaat 
(2fase schroef)

hechten tandvlees na 3 – 6 maanden 
wegnemen stukje tandvlees

plaatsen kroon op de schroef

Bij tandimplantaten zijn er twee mogelijkheden voor de inheling. Een implan-
taat kan na de operatie door het tandvlees heen steken (de 1-fase inheling) 
en is dan zichtbaar in de mond. Na het vastgroeien kan direct verder worden 
gewerkt. Of het implantaat is volledig door het tandvlees bedekt (de 2-fase 
inheling). Er is dan minder kans op infectie. In dat geval moet na het ingroei-
en het implantaat via een klein sneetje in het tandvlees worden opgezocht. 

De keuze voor een 1-fase of 2-fase inheling is vooral gestoeld op ervaring 
en geloof van de behandelend tandarts. Wetenschappelijk gezien heeft de 
keuze geen invloed op het succes van de implantatie op langere termijn. 
Bepaalde omstandigheden zoals een bothersteloperatie of een implantaat in 
een cosmetisch gebied, kunnen redenen zijn om voor een 2-fase inheling te 
kiezen.
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het aanbrengen van een microgroefpa-
troon. Zo ontdekten tandheelkundigen 
van de Radboud Universiteit Nijmegen 
dat bepaalde patronen in het oppervlak 
een positieve invloed kunnen hebben op 
de oriëntatie en vorm van de cellen.

CoatinG

Een andere manier om de aanhechting 
van bot aan implantaten te verbeteren 

is het titanium te voorzien van een heel 
dunne calciumfosfaatcoating. Het materi-
aal lijkt qua structuur op bot en zou zo de 
botgenezing (het proces van botcelafbraak 
en -opbouw) en de aanhechting van het 
implantaat in het kaakbot kunnen bevor-
deren. Met een plasmaspraytechniek of 
een speciale sputtertechniek kan zo’n 
uiterst dun laagje van enkele microme-
ters worden aangebracht. Hieraan is veel 
onderzoek gedaan, maar in de praktijk 
wordt dit nog niet tot nauwelijks toege-
past.

Dat ligt deels aan het kostenplaatje. Door 
de extra bewerking prijst het systeem 
zichzelf mogelijk uit de markt, waardoor 
leveranciers het nog niet aandurven. 
Anderzijds is het nog lastig om aan te 
tonen of het echt sneller gaat en of de coa-
ting de levensduur van het implantaat ver-
betert. De extra kosten om het laagje aan te 
brengen wegen daardoor niet duidelijk op 
tegen de resultaatverbetering die hiermee 
wordt behaald. Voorlopig zijn het vooral 
problemen rond het oplossen en loslaten 
van de coatings waardoor implantaten zon-
der coating het pleit nog winnen. 

suCCesFaCtoren

Voor een goede verankering van het 
implantaat in het kaakbot moet vol-

doende kaakbot aanwezig zijn. Na het 

trekken van een tand of kies, begint het 
kaakbot echter al snel te slinken. De 
kaak wordt smaller en lager. Wanneer 
er onvoldoende bot aanwezig is, kan een 
botregeneratie of een botopbouwoperatie 
een oplossing zijn. 

Een andere belangrijke succesfactor is 
de manier van boren. Om het bot levend 
te houden, moet een implantoloog heel 
langzaam boren. Bij oververhitting sterft 
het botweefsel af. De marge is klein: het 
lichaam heeft een temperatuur van 37 °C 
en bij 40 °C worden al eiwitten afgebro-
ken. Het boren van het gat in het kaakbot 
gebeurt daarom in kleine stapjes. Elke 
keer wordt het boortje iets groter dan 
het vorige. Zo wordt de wrijving tijdens 
het boren geminimaliseerd en overver-
hitting van eiwitten en botcellen voorko-
men. De boortjes worden daarbij gekoeld 
met een fysiologische zoutoplossing. Na 
het plaatsen van het implantaat komt 
het botafbraak- en botopbouwproces op 
gang. De botcellen die toch oververhit zijn 
geraakt, moeten eerst weer worden afge-
broken en opnieuw worden opgebouwd. 
Hoe meer botcellen rond het implantaat 
getroffen zijn, hoe langer het inhelen 
duurt. Tegenwoordig geldt voor zowel de 
onder- als bovenkaak een inhelingstijd 
van 6 tot 8 weken.

Een implantaat betekent overigens niet 
het einde van de zorg. Implantaten zijn op 
zich net zo vergankelijk als lichaamseigen 
tanden en kiezen. Bij een slechte mond-
hygiëne kan het implantaat verloren gaan 
door ontsteking van het omliggende weef-
sel. Peri-implantitis is, net als parodontitis 
voor het natuurlijke gebit, een bedreiging 
voor het implantaat. Daarom moeten men-
sen met een implantaat misschien nog wel 
beter poetsen dan voorheen.        |

tandartsen inspecteren de gezondheid van het 
gebit alleen visueel, aangevuld met elke drie 

jaar een röntgenfoto. Volgens microbiologen van 
tno en aCta zouden ze ook naar de mondflora 
moeten kijken. De samenstellingen en activiteit 
van de microbiële mondflora is sterk gerelateerd 
aan de mondgezondheid en dus de vorming van 

gaatjes. met de door tno en aCta ontwikkelde 
oral cavity Dnachip kunnen de 400 meest rele
vante microorganismen gevolgd worden. op die 
manier kan de tandarts de samenstelling van de 
mondflora in de gaten houden en signaleren of 
deze in een bepaalde richting verschuift.
een ander voorbeeld van een biochip is de 
paroCheck, waarmee een twintigtal bacteriën 
geïdentificeerd kunnen worden die parodonti
tis veroorzaken, zoals Aggregatibacter actino-
mycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, 
Tannerella forsythensis en Treponema denticola. 
op deze biochip zitten rasters met twintig ver
schillende stukjes Dna, die heel specifiek binden 
aan de parobacteriën.            |

dna-chips

tandartsen in spe moeten oefenen op echte tanden 
voordat ze patiënten mogen behandelen. maar in 

nederland worden tegenwoordig nog maar relatief 
weinig tanden en kiezen getrokken. studenten oefenen 
daarom op plastic poppen met uitneembare gebitten. 
Dat gaat veranderen. studenten tandheelkunde van 
het aCta in amsterdam krijgen les op een simulator, 
de simodont. het apparaat bestaat uit een scherm 
waarop de mond wordt getoond met aan de zijkan
ten de handvatten van de benodigde instrumenten. 
allerlei soorten tandbederf kunnen à la minuut worden 
aangebracht. De virtuele boor voelt levensecht en op 
het scherm ziet de student direct het effect van zijn 
handelingen. De techniek is afkomstig van een bedrijf 
dat werd opgericht om een stuurknuppel voor vlucht
simulatoren te ontwikkelen.              |

virTuele paTiënT

De schroef van een implantaat moet volledig 
in het kaakbot verdwijnen, maar soms is de 

kaak te veel geslonken. om dit probleem op te 
lossen kan de tandarts/implantoloog tegelijk een 
bothersteloperatie uitvoeren. Deze techniek wordt 
Guided Bone Regeneration genoemd. na het plaat
sen van het implantaat wordt het gebied in de kaak 
waar te weinig bot is opgevuld en bedekt met een 
membraan. Dit membraan schermt de ruimte met 
het nieuw te vormen bot af van de sneller delende 
bindweefselcellen in het tandvlees. membranen 
die verstevigd zijn met een titanium frame helpen 
tegelijk om de vorm te bepalen. 
het vulmateriaal onder het membraan kan 
lichaamseigen bot zijn, maar ook donorbot, run
derbot of kunstbot uit een potje (calciumfosfaat). 
lichaamseigen bot is de gouden standaard. het 
bevat mineralen, cellen en eiwitten zoals groeifac
toren, waardoor alle ingrediënten aanwezig zijn 
om snel nieuw bot te laten ontstaan. hiervoor 
is wel een tweede operatie elders in het lichaam 
nodig.               |

geleide boTregeneraTie
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voor op sChool
 1. Na een volksoproer in 1976 is landelijke fluoridering van het 

drinkwater gestrand. Wat was het belangrijkste argument 
tegen het toevoegen van fluor?

 2. In diverse theesoorten komen fluorides voor. Vergelijk het 
fluoridegehalte van dergelijke thee met het fluoridegehalte 

van tandpasta’s. Is theedrinken een vervanger voor gefluori-
deerde tandpasta?

 3. Geef de demineralisatie en remineralisatie van calciumfos-
faat weer met drie evenwichtsvergelijkingen. Laat met de 
zuurconstanten van fosforzuur (H3PO4) zien dat een pH 
lager dan 5,5 slecht is voor het glazuur.

 4. Noem drie factoren die het dynamisch evenwicht beïnvloeden 
van de mineralisatie en demineralisatie van hydroxylapatiet.

 5. De meeste tandpasta’s zijn neutraal of licht basisch. Wat is 
de reden van deze pH-keuze?

 6. Leg uit wat bedoeld wordt met buffercapaciteit. Geef voor-
beelden van hoge en lage buffercapaciteit.

 7. Zwavelwaterstof en methylmercaptaan zorgen voor een 
slechte adem. Laat met evenwichtsvergelijkingen zien dat 
basische tandpasta de slechte adem door H2S onderdrukt en 
(zure) cola juist voor extra H2S in de adem zorgt. Gebruik 
de dissociatieconstantes van H2S. Leg uit dat de mond-pH 
weinig effect heeft op CH3SH in slechte adem.

 8. Noem vijf eisen die materialen geschikt maken als vulling in 
kiezen.

 9. ‘Kwik is toxisch’ is een te eenvoudige uitspraak. Zoek de 
verschillen in giftigheid tussen vloeibaar en gasvormig kwik 
en kwikzouten (Hg+ en Hg2+). In welk soort kwik schuilt de 
giftigheid voor tandartsen?

 10. De uitharding van polymeren in composieten als PMMA 
(plexiglas) wordt versneld door bestraling met blauw licht. 
Wat is de werking van dit blauwe licht?
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Porseleinen schildjes of facings kunnen worden geplakt op slechte, 
verkleurde of scheve tanden. Omdat zo’n facing minimaal 0,5 mm dik 
is, wordt vaak eerst een dun laagje van de gezonde tand afgeslepen. 

Het geheel oogt mooier, maar is helaas wel zwakker dan het origineel. 
Het afbijten van harde dingen is daardoor niet zonder risico. 
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