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Tot enige tijd terug kon het gebruikte porcelein voor de indirecte restauratie nog een 

zwakke schakel zijn in de digitale workflow. Het is bekend dat lithium discilicaat (emax 

CAD – Ivoclar Vivadent) zich niet altijd even goed laat frezen en om dit probleem in de 

workflow te omzeilen werden werkstukken wel uit was gefreesd en vervolgens geperst. 

Sinds 2013 zijn er echter zirconia versterkte lithium silicaat materialen op de markt (Celtra 

Duo – Dentsply en Vita Suprinity – Vita Zahnfabrik). Doordat deze materialen onder 

andere bestaan uit fijnere kristallen kunnen ze nauwkeuriger gefreesd worden. Dit zorgt 

voor betere randaansluiting en maakt een volledig digitale workflow met grote precisie 

voor indirecte restauraties van porcelein mogelijk.

Digitale workflow voor 
indirecte restauraties

ken met cracks zoveel mogelijk te verwij-
deren (afbeelding 4). Als basis wordt een 
wanddikte van minimaal 3mm aangehou-
den. Voorafgaand aan het afdrukken wordt 
gebruik gemaakt van een immediate denti-
ne sealing (IDS). Met een 3-staps total-etch 
systeem (Optibond FL – Kerr) wordt een 
laag adhesief aangebracht (afbeelding 5). 
Etsen van dentine voor 15 seconden (Ul-
tra-etch – Ultradent), primen van dentine 
voor 15 seconden (Optibond FL – Kerr) en 
bonden voor 15 seconden (Optibond FL – 
Kerr) en vervolgens polymerisatie.

Ondersnijdingen kunnen nog extra uitge-
blokt worden met een flowable compo-
siet (Estelite Quick Flow A1 – Tokuyama) 
(afbeelding 6).  De zuurstof inhibitielaag 
wordt verwijderd door nogmaals te poly-
meriseren na applicatie van een laag glyce-
rine gel (K&Y Jelly – Johnson&Johnson). 
Daarna wordt een overmaat aan adhesief 
langs de glazuurranden verwijderd. Na 
het wegnemen van de cofferdam kan een 

Reden voor behandeling
Nieuwe patiënte met uitgebreid gerestau-
reerde dentitie meldt zich bij mij in de 
praktijk. Bij intra-oraal onderzoek blijkt 
er secundaire cariës aanwezig ter plaatse 
van de 16 en 17 (afbeelding 1). Tevens zijn 
er cracks zichtbaar in beide elementen. De 
extensie van restauraties over de knobbels 
heeft doen besluiten om indirect aan de 
slag te gaan. 

Behandeling
Het eerste kwadrant wordt geïsoleerd met 
cofferdam (FHS Heavy – Hofmeester) om 
beter zicht te kunnen hebben, meer com-
fort te bieden aan de patiënt en om te voor-
komen dat de patiënt onnodig in aanraking 
komt met potentieel schadelijke stoffen 
(afbeelding 2). Als eerste wordt het oude 
amalgaam verwijderd en daarna het oude 
composiet (afbeelding 3). Na verwijdering 
van de oude vulling blijken de cracks in de 
16 behoorlijk aanwezig. Er wordt besloten 
om de knobbels te overkappen en de stuk-
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digitale scan worden gemaakt (Trios 3 Co-
lor – 3Shape) (afbeelding 7). De tijdelijke 
voorzieningen zijn gemaakt met een vooraf 
vervaardigde putty mal (Honigum Pro Put-
ty – DMG) en een tijdelijk chemisch har-
dend composiet materiaal (Luxatemp Star 
– DMG). De tijdelijke voorziening wordt 
verblokt gelaten en vast gezet met een car-
boxylaat cement (Durelon – 3M Espe). In 
verband met de beperkte retentie van de 
17 wordt de tijdelijke voorziening inter-
dentaal eenvoudig nog extra verblokt met 

een zelfetsende flowable (Constic – DMG) 
(afbeelding 8). 

De indirecte restauraties worden gedesig-
ned (Dental Designer – 3Shape) door de 
tandtechnicus (Hilko de Wolf van Ribot 
& de Wolf, Groningen, NL) (afbeelding 
9). Vervolgens worden de restauraties ge-
freesd uit zirconia versterkt lithium sili-
caat (Celtra Duo blokjes A2 HT - Dentsply). 
De restauraties worden daarna afgewerkt, 
geglazed en afgebakken (afbeelding 10). 
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met hydrofluoride zuur 5 procent voor 30 
seconden. Onnauwkeurig etsen kan lijden 
tot een oneffen uiterlijk (afbeelding 15). 
Actief etsen (wrijvende beweging) met 
hydrofluoride zuur 5 procent voor 30 se-
conden en het verwijderen van de zoutkris-
tallen met fosforzuur 37 procent voor 30 
seconden en een ultrasoon bad met alcohol 
verbeteren het hechtoppervlak (afbeelding 
16). Na etsen worden de restauraties gesi-
laniseerd voor 60 seconden (Monobond 
– Ivoclar), waarna vervolgens een dunne 
laag bonding (Optibond FL - Kerr) wordt 
aangebracht. 

De restauraties worden één voor één ge-
plaatst, beginnend bij de 17. De 16 wordt 
geïsoleerd met teflon om contaminatie met 
ets of bonding te voorkomen (afbeelding 
17). Vervolgens wordt de preparatie geëtst 
(30 seconden voor glazuur, 15 seconden 
dentine) (Ultraetch – Ultradent), gesilani-
zeerd (60 seconden) (Monobond – Ivoclar) 

De tijdelijke voorzieningen zijn goed 
blijven zitten (afbeelding 11) en worden 
verwijderd. Het carboxylaat cement kan 
voorzichtig worden verwijderd met bij-
voorbeeld een (oude) ultrasoon scaler (af-
beelding 12). 

Het eerste kwadrant wordt daarna geïso-
leerd met cofferdam (FHS Heavy – Hof-
meester) en het buurelement beschermd 
met teflon (afbeelding 13). Om de IDS te 
activeren wordt gezandstraald met alumi-
niumoxide (29mu) (Aquacare - Velopex) 
(afbeelding 14). Daarna worden beide op-
pervlakken voorbewerkt voor cementeren. 
Hieraan voorafgaand worden de restaura-
ties gecontroleerd op hun pasvorm op de 
preparaties. Het nauwkeurige freesresul-
taat van lithium silicaat maakt dat de res-
tauraties perfect aansluiten. 

De restauraties (Celtra Duo – Dentsply) 
worden voor plaatsen 30 seconden geëtst 
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waar nodig nog afgewerkt en gepolijst (af-
beelding 22). 

Vervolgens wordt de rubberdam verwij-
derd en de occlusie en articulatie gecon-
troleerd. Na iets rubberen is deze correct. 
Controle na twee maanden laat een zeer 
fraaie integratie zien van de restauraties 
(afbeelding 23). 

Bevindingen
Een zirconia versterkt lithium silicaat 
(Celtra Duo – Dentsply) is een indirect 
materiaal met een hoge freesprecisie wat 
in de praktijk een uitermate nauwkeurige 
pasvorm geeft en een volledige digitale 
workflow mogelijk maakt. De kleureigen-
schappen zijn zeer goed en eenvoudig te 
polijsten na eventuele correctie. Laat zich 
op een nagenoeg zelfde wijze adhesief ce-
menteren als een lithium discilicaat (e.max 
– Ivoclar). 

geprimed (minimaal 15 seconden) en ge-
bond (minimaal 15 seconden) (Optibond 
FL - Kerr). Daarna wordt een voorver-
warmd composiet aangebracht (HFO UD3 
– Micerium) op de preparatie en wordt 
de voorbehandelde restauratie gepositi-
oneerd (afbeelding 18). Overmaat wordt 
verwijderd waarna gepolymeriseerd wordt 
voor 60 seconden per oppervlak. De 16 is 
beschermd door de teflon en moet nu ook 
voorbereid worden (afbeelding 19) volgens 
dezelfde stappen zoals hierboven beschre-
ven. Na etsen, silaniseren, primen en bon-
den is de preparatie klaar voor adhesieve 
cementatie met composiet (afbeelding 20). 
Door te werken met een composiet is veel 
controle over de overmaat voorafgaand 
aan de polymerisatie. Om de aanwezigheid 
van de zuurstofinhibitie laag zoveel moge-
lijk beperken wordt nog gepolymeriseerd 
met behulp van glycerine gel (afbeelding 
21). Na cementeren worden de randen 


