
DE BASIS VAN DE MEESTE COMPOSIETEN BESTAAT
uit een matrix van methacrylaatmonomeren, zoals
BisGMA (bisfenol-A diglycidylether methacrylaat),

waaraan met behulp van een koppelmiddel (silaan) verstevi-
gende vulstofdeeltjes, zoals silica, gebonden worden. Daar-
naast bevat een composiet ook foto-initiatoren die verant-
woordelijk zijn voor de polymerisatie. Vanwege zijn hoge
viscositeit wordt BisGMA vaak gemengd met andere mono-
meren, zoals TEGDMA (triethyleenglycol-dimethacrylaat),
UDMA (urethaan-dimethacrylaat) en HEMA (hydroxyethyl-
methacrylaat), om de verwerkbaarheid van het composiet te
verbeteren.3,5 BPA zelf maakt in principe geen onderdeel uit
van de samenstelling van composiet, maar BPA wordt wel
gebruikt voor de synthese van BisGMA.6,7

Wat kan er vrijkomen uit een composietvulling?
Inmiddels blijkt dat vrijwel alle bestanddelen van composiet
in zeer kleine hoeveelheden kunnen diffunderen in het speek-
sel.3,8 In de eerste uren na het vervaardigen van een compo-
sietrestauratie komt het grootste deel aan monomeren vrij.4,9

Deze monomeren, zoals BisGMA, TEGDMA, UDMA en HEMA,
kunnen onder andere vrijkomen doordat composiet na uit-
harding niet volledig polymeriseert. De polymerisatiegraad
van composiet varieert meestal van 55 tot 75%. Contact met
zuurstof kan deze kan verlagen naar 25 tot 35%: de zuurstof-
inhibitielaag.3 Minder dan 10% van de niet-gepolymeriseerde
monomeren zijn in staat om te diffunderen in het speeksel,
dan wel in het dentine (zogenaamde ‘vrije’ monomeren).3,10 

Naast diffusie is ook degradatie van polymeren mogelijk.

Hierbij breken enzymen composiet af en komen afbraakpro-
ducten vrij.11 De meeste onderzoekers zijn het erover eens dat
BPA niet vrijkomt als afbraakproduct van gepolymeriseerd
composiet.8 Uitzondering hierop vormen een aantal compo-
sieten die BisDMA bevatten.3,13 Het blijkt dat BPA en metha-
crylzuur gevormd kunnen worden na hydrolyse van BisDMA
dat gebruikt wordt in enkele (oudere) sealants.13 Bij de hydro-
lyse van BisGMA voorkomt een etherbinding waarschijnlijk
het vrijkomen van BPA.7,13

Is het schadelijk?
Onderzoeken die de mogelijke toxiciteit van vrijkomende
stoffen bestuderen, geven aan dat voornamelijk monomeren
als BisGMA, UDMA en TEGDMA potentieel schadelijk zijn.15,16,17

De overige stoffen en  afbraakproducten lijken van minder
groot belang.3 Vooral TEGDMA komt in relatief hoge concen-
traties vrij uit gepolymeriseerd composiet.18,19 Door zijn
hydrofiele eigenschappen kan TEGDMA gemakkelijk de 
lichaamsweefsels penetreren.20 TEGDMA heeft niet alleen een
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cytotoxisch en genotoxisch effect, maar is ook een belangrijke
veroorzaker van overgevoeligheid voor methacrylaten.3,17,21

Met name flowables en sealants bevatten hogere waarden
‘vrij’ TEGDMA.15,19 De praktische gevolgen hiervan zijn nog
onbekend, maar gezien de reeds beschikbare informatie lijkt
het wel verstandig bewust om te gaan met de ‘vrije’ mono-
meren.8

Hoe kan de ‘schade’ beperkt worden?
Een groot deel van de monomeren die beschikbaar zijn voor
diffusie bevinden zich in de zuurstofinhibitielaag. Daarom lijkt
het verwijderen van deze laag zinvol.12 Dit kan eenvoudig door
het oppervlak te polijsten of uitgebreid te spoelen met water
en lucht (30 seconden).6,12 Ook blijkt het verlengen van de
polymerisatieduur en het gebruik van glycerinegel het aantal
beschikbare monomeren te verminderen.3,14 Het werken onder
cofferdam lijkt wenselijk omdat dit het risico op contact met
monomeren vermindert.6 Ook het gebruik van een composiet
gebaseerd op organisch gemodificeerd keramiek (Ormocer)

kan het vrijkomen van monomeren aanzienlijk verminderen.14

Met betrekking tot BPA is het aan te bevelen om sealants die
BisDMA (bisfenol-A dimethacrylaat) bevatten te mijden.8,13

Conclusie
Eigenlijk komt Bisfenol-A (BPA) niet vrij uit composiet, met
uitzondering van BisDMA-houdend composiet. Hiermee lijkt
composiet als bron van BPA nauwelijks een rol te spelen en is
het risico voor de volksgezondheid eigenlijk minimaal. Moge-
lijk is in dit kader de rol van ‘vrije’ monomeren zoals BisGMA,
UDMA en TEGDMA belangrijker dan die van BPA. Het is
daarom van belang mogelijke gezondheidsrisico’s door com-
ponenten uit composiet te onderkennen en hier tijdens de
behandeling rekening te houden. 
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