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OUT OF THE BOX (9)

De stempeltechniek

Erik-Jan Muts (Rijksuniversiteit Groningen, 2013) is tandarts
bij MP3 Tandartsen in Apeldoorn. Hij verdiept zich momen-
teel met name in de esthetische en restauratieve tandheel-
kunde.  

Bij restauratieve behandeling van primaire en occlusale cariës kan in sommige gevallen snel en fraai
gewerkt worden met de zogenaamde stempeltechniek. Als de occlusale anatomie nog in tact is, 

kan deze anatomie gebruikt worden om de restauratie vorm te geven. Een doeltreffende methode, 
want qua vormgeving zit je meteen goed. door Erik-Jan Muts
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1 Het intraorale beeld doet vermoeden dat er sprake is van
primaire cariës in de 47 die restauratief behandeld moet wor-
den. De bestaande occlusale anatomie is bruikbaar voor de
stempeltechniek, ondanks de aanwezige sealing.

2 Na isolatie onder cofferdam maak ik van occlusaal een
afdrukje met Resin Block-Out (Dentsply). Door er een micro-
brush in te drukken tijdens de polymerisatie wordt de stempel
beter handelbaar. 

3 Tijdens excaveren blijkt het cariësproces al vergevorderd.
Met behulp van de cariësdetector Seek (UltraDent) wordt de
excavatie voortgezet.

4 Situatie na volledige excavatie. Er is nog wel verkleurd
dentine aanwezig, maar dat is goed hard en ik besluit dit
te laten zitten om onnodige irritatie van de pulpa te
voorkomen.
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5 Vervolgens breng ik een calciumsilicaat beschermlaag
aan (Theracal LC, Bisco) alvorens te etsen en mijn adhe-
sief aan te brengen (Optibond FL, Kerr). Vervolgens een
laag dentinecomposiet A3 (Filtek XTE, 3M). 
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6 Daarna breng ik het glazuurcomposiet A2 (Filtek XTE,
3M) aan. Het beste is om dit al redelijk in de juiste vorm te
doen. Er dient nog gewacht te worden met polymeriseren.

7 Vervolgens plaats ik de stempel terug met een stuk huis-
houdfolie ertussen. Zorg dat je de stempel goed aan kan
drukken en dat hij rondom goed steun heeft. Daarna kan de
stempel en het huishoudfolie voorzichtig verwijderd worden.

8 De aanwezige overmaat kan ik nu eenvoudig verwijderen
en waar nodig de anatomie nog verbeteren. Eventuele
luchtbelletjes kunnen ook nog opgevuld worden. 
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9 Na polymerisatie hoef ik de 47 alleen nog maar af te wer-
ken met een Sof-Lex Spiral (3M). De anatomie is immers een
kopie van de uitgangssituatie.

10 Controle van de occlusie en articulatie na verwijde-
ring van de rubberdam. De beet voelt goed en aanpassin-
gen lijken niet nodig. Esthetisch en functioneel hebben
we op eenvoudige wijze een prima vormgeving weten te
realiseren.


