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BOND 1
separate etching

BREEZE CEMENT
one step

MOJO VENEER CEMENT
esthetic, lightcure, cement system

TEMPSPAN
CEMENT-IT
separate etching

NEWSNOWLIGHT
blijft de nr 1 van de witte stiften  
qua produkt en prijs

STAINBUSTERS
composiet-abrasieve boortjes maken  
polijstpasta en borsteltjes overbodig

CARBOPOST
blijft de sterkste composietstift 
waar esthetiek geen rol speelt

Build-It FR
automix syringe

Fusio Dentin Liquide
automix syringe

FLOW-IT ALC
de goedkoopste composite

BOND 1 SF
perfect for all your direct 
composite bonding needs

Wenst u meer info over onze produkten?  
Bel uw depot of bezoek snel www.dentalpharma.be

DENTAL PHARMA CVBA  -  Z3 Doornveld 114, bus 2  -  1731 Zellik, België  -  T +32 2 463 45 95  -  F +32 2 463 46 48  -  algemeen@dentalpharma.be 

NIEUWE EN  
BETERE

FORMULE 

SCHERP
GEPRIJSD

SNELLE
LEVERTIJDEN



 Erik-Jan Muts

Opgezocht in de Van Dale: ‘res-tau-ra-tie 
(de; v; meervoud: restauraties) 1. het res-
taureren, 2. herstel van vroegere toestan-
den, 3. restaurant: stationsrestauratie’. 
En in diezelfde Van Dale:  ‘re-con-struc-
tie (de; v; meervoud: reconstructies) 1. 
het reconstrueren, 2. iets dat in zijn oor-
spronkelijke vorm hersteld of nagebootst 
is’.  Wanneer we beide termen met elkaar 
vergelijken, verschillen ze volgens Van 
Dale eigenlijk niet tot nauwelijks van el-
kaar. In mijn beleving is er echter wel de-
gelijk verschil tussen een restauratie en 
een reconstructie, zeker in de tandheel-
kundige wereld. 

Stel, je moet een kies herstellen in een 
mond waarbij de huidige beet goed is. Er 
zijn geen klachten, problemen en/of wen-
sen behalve het herstellen van die kies. Ik 
zie de behandeling dan als het herstellen 
van een vroegere toestand, waarbij ge-
bruik gemaakt kan worden van nog be-
staande en direct toe te passen referen-
tiepunten. Soms is het relatief eenvoudig 
en kun je gemakkelijk direct werken met 
composiet - er zijn voldoende referentie-
punten aanwezig binnen het element zelf 
en zijn antagonist. Het kan soms ook wat 
lastiger zijn, waarbij je de referentiepun-

ten moet halen uit de buurelementen en 
antagonisten. In dit geval kan het soms 
verstandig zijn om indirect te gaan wer-
ken met bijvoorbeeld lithiumdisilicaat. 
Deze manier van werken wordt ook wel 
de conformative approach genoemd; je 
past je behandeling aan een reeds gede-
finieerd kader aan. Voor mij is dat restau-
ratieve tandheelkunde pur sang. 

Een heel andere situatie doet zich voor 
wanneer de beet niet lijkt te kloppen. Er 
zijn bijvoorbeeld functionele problemen 
en/of esthetische wensen. De uit te voe-
ren behandeling wordt direct een stuk 
complexer en voor het herstellen van 
een vroegere toestand zijn vaak geen 
bestaande en direct toe te passen refe-
rentiepunten meer. Soms kun je er ook 
voor kiezen niet de oorspronkelijke vorm, 
maar een beter passende vorm als uit-
gangspunt te nemen voor het herstel, 
bijvoorbeeld bij een esthetische wens. 
Hierbij kan een biomimetisch uitgangs-
punt (waarbij biologische vormen, struc-
turen en materialen zo goed mogelijk 
worden geïmiteerd) gehanteerd worden. 
In de basis moeten er nieuwe referen-
tiepunten vastgesteld worden en aan de 
hand hiervan kunnen de dentitie en de 

beet gereconstrueerd worden. Deze ma-
nier van werken wordt ook wel de reor-
ganizing approach genoemd; je definieert 
eerst een nieuw kader, waar je vervolgens 
je naartoe werkt tijdens de behandeling.  
Dergelijke situaties zie ik als reconstruc-
tieve tandheelkunde. 

Er zit dus een duidelijk verschil tussen res-
tauratieve en reconstructieve tandheel-
kunde. Over het algemeen kan gesteld 
worden dat restauratieve tandheelkunde 
(zoals hierboven uiteengezet) eenvou-
diger uit te voeren is dan reconstructie-
ve tandheelkunde, omdat dit een lagere 
tijds- en kennisinvestering met zich mee-
brengt. Congressen als Minimaal Invasief 
op 22 januari 2016 en Masters of Masters 
in Esthetic Dentistry op 20 en 21 novem-
ber 2015 zijn bij uitstek congressen om 
je kennis hierover te vergroten. Oh ja, om 
teleurstellingen te voorkomen: de term 
reconstructieve tandheelkunde komt na-
tuurlijk niet voor in ons tarievenboekje… ;)
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