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Intra-oraal scannen
De afgelopen jaren is het intra-oraal scan-
nen waarschijnlijk een van de grootste in-
novaties geweest in de tandheelkunde en, 
sterker nog, er valt te verwachten dat ook 
uit deze hoek nog veel innovaties zullen ko-
men. De intra-orale scanner heeft voor nu 
in ieder geval heel veel nieuwe mogelijkhe-
den binnen handbereik gebracht. Want wat 
heeft de scanner tot nu toe allemaal voor 
ons betekend?

Mogelijkheden nu:
• Het niet meer hoeven maken van in-

tra-orale lichtfoto’s; de kwaliteit van 
sommige scanners is zo goed dat in-
tra-orale lichtfoto’s niet meer nodig zijn 
om de patiënt uitleg te geven over de si-
tuatie van hun gebit en voor het bepalen 
van de kleur voor de kroon (afbeelding 1 
en 2).

• Het monitoren van veranderingen in het 
gebit, bijvoorbeeld slijtage (3Shape Den-
tal Desktop).

• Bij trauma altijd de oorspronkelijke 
vorm direct beschikbaar en klaar om te 
printen/frezen indien de patiënt in de da-
tabase van de praktijk staat.

• Het eenvoudig delen van intra-orale 
scans en ontwerpen met de patiënt. 

• Naadloze aansluiting van een intra-orale 
3D scan met een CBCT en/of extra-orale 
3D scan (facial scan). 

The Art of Future 
Dentistry
Hoe gaat de tandheelkunde in de toekomst er uit zien? Welke technieken staan ons 

allemaal te wachten? Een aantal vragen waar we ons allemaal mee bezig houden, maar 

waar niemand het echte antwoord nog op weet. Desalniettemin wel leuk om eens te 

kijken naar de mogelijkheden nu en te filosoferen over de nabije toekomst.

Erik-Jan Muts

Intra-orale scan van de bovenkaak (3Shape Trios 3 Color) waarop 
duidelijk slijtage zichtbaar is. Het verschil in glazuur en dentine kan 
goed beoordeeld worden en deze scan kan als vervanging dienen 
voor de intra-orale lichtfoto’s om patiënten uitleg te geven en/of 
behandelplannen op te stellen. 

De intra-orale scan (3Shape Trios 3 Color) kan ook betrouwbaar ge-
bruikt worden voor het bepalen van de juiste kleur. Het is opvallend 
hoe goed de scanner de kleurverschillen kan registreren tussen 
verschillende materialen.

• Integratie van de intra-orale scan met 
een digitale occlusie scan (T-Scan).
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Mogelijkheden in de toekomst:
• De techniek om cariës te diagnosticeren 

wordt gecombineerd met de 3D techno-
logie, waardoor na een scan niet alleen 
de vorm is geregistreerd, maar ook waar 
cariës aanwezig is.

• Interpretatie van articulatie door de in-
tra-orale scanner.

• Selflearning systemen die hierdoor zelf 
diagnostiek uit kunnen gaan voeren. 
Diagnostiek zou bijvoorbeeld door de 
intra-orale scanner (gecombineerd met 
een CBCT en extra-orale 3D scan) ge-
daan kunnen worden op het gebied van: 

Caries, orthodontie, parodontitis, peria-
picale radiolucenties, slijtage en esthe-
tiek.

Veranderingen in het vak
De hedendaagse en toekomstige technolo-
gische ontwikkelingen maken het mogelijk 
om als tandarts steeds meer een oplossen-
de rol aan te nemen. In plaats van de pa-
tiënten te vertellen wat er allemaal aan de 
hand is (als een soort hitman), kunt u zich 
richten op de oplossing (healer). De diag-
nosticerende taak kan overgenomen wor-
den door digitale technologie en de patiënt 
zal in veel gevallen eerder geneigd zijn de 
computer te geloven dan uw mooie betoog, 
zo is in ieder geval mijn ervaring in de da-
gelijkse praktijk.

Erik-Jan Muts - Tandarts bij MP3 Tand-
artsen in Apeldoorn.

Met de 3Shape applicatie kan de patiënt 
eenvoudig inloggen en zijn intra-orale scans en 
eventuele DSD bekijken.

De STL-files van de intra-orale scanner kunnen 
gebruikt worden door de T-Scan om nog precie-
zer aan te kunnen geven hoe de krachtverdeling 
in de mond eruit ziet en waar eventueel aanpas-
singen nodig zijn.
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Door twee scans met elkaar te vergelijken kan de intra-orale scanner tegen-
woordig twee dingen in kaart brengen; de verplaatsing én de slijtage van 
elementen. Met behulp van de rode kleur wordt in deze afbeelding aangeven 
waar materiaal is verdwenen.
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