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Steeds vaker komt het voor dat een be-
handelaar te maken krijgt met patiën-
ten met bestaande implantaten met 

daarop soms verouderde suprastructuren. 
De prothesen zijn versleten maar de ste-
gconstructie is nog prima te gebruiken. 
Hierop kan dan vervolgens een aanpassing, 
reparatie of een vervangende prothese wor-
den gemaakt. Voor het afdrukken van be-
staande drukknopsystemen zijn voldoende 
hulpmiddelen met bijbehorende documen-
tatie beschikbaar. Zo ook voor het afdruk-
ken van een stegconstructie waarbij de steg 
wordt gedemonteerd. Echter, als de behan-
delaar ervoor kiest om de stegconstructie te 
laten zitten tijdens het afdrukken en de steg 
te dupliceren, is er niet erg veel documen-
tatie voorhanden die dit eenduidig onder-
steunt. Dit artikel biedt meer inzicht.

Wel of niet
De keuze om de stegconstructie wel of niet 
te demonteren is uiteraard aan de behande-
laar. Denk hierbij aan de belasting voor de 
patiënt in verhouding tot het eindresultaat. 
Daarnaast speelt de ervaringen uit voor-
gaande behandelingen mee om de keuze te 
maken om wel of niet te gaan demonteren. 
Hoewel veel constructies het toelaten om 
te demonteren, zijn er ook situaties waar-
bij het demonteren van de steg niet wense-
lijk of zelfs niet mogelijk is. Denk hierbij 
aan een verouderd systeem waarvoor geen 
nieuwe onderdelen of hulpdelen meer te 

leverbaar zijn. Ook de belasting voor de 
patiënt bij het uitnemen van de steg is een 
goede reden deze te laten zitten tijdens het 
afdrukken. Als de implantaten geplaatst 
zijn op botniveau, zullen er healingabut-
ments moeten worden geplaatst zodat - 
als de steg verwijderd is - het overgroeien 
van het implantaat door de mucosa wordt 
voorkomen. In een aantal gevallen kan het 
als zeer pijnlijk worden ervaren om een 
steg te verwijderen die sub-mucosaal aan-
sluit op het implantaat. Voor de patiënt is 
het dan ook het minst belastend om de steg 
dan juist níet te verwijderen en de steg af te 
drukken in situ.

Alginaatafdruk en individuele lepel
Een tip is om vóór het uitgieten in gips, 
ter plaatse van de steg, Duralay in de al-
ginaatafdruk te gieten zodat de steg op 
het anatomisch model goed afgevormd is. 
Duralay heeft de eigenschap om te krim-
pen. Dit maakt het niet ideaal om een steg 
te dupliceren op het fysiologische model 
maar wel voor het anatomische model. Bij 
het vervaardigen van de individuele lepel 
is het belangrijk dat het ter plaatse van 
de overkappingsruimte rond de steg iets 
ruimer is uitgeblokt dan gemiddeld. Voor 
een goede hechting aan de lepel is - naast 
het gebruik van het juiste adhesief - aan te 
raden om ter plaatse van de overkappings-
ruimte voor de steg voor een ‘mechanische 
retentie’ te zorgen. Denk hierbij bijvoor-

beeld aan een ondersnijding in de vorm 
van een rimlock of kleine perforaties. Dit 
heeft als functie om te voorkomen dat de 
afdrukmassa bij het uithalen van de lepel 
los komt. Komt deze toch los, dan is het 
verstandig om de afdruk over te maken. 
Een afdruk waarbij het materiaal is losge-
komen van de lepel is onbetrouwbaar en 
dient altijd opnieuw te worden genomen. 
Er zal altijd sprake zijn van vervorming. 
De kans dat de prothese niet zal passen 
- als deze eenmaal klaar is,  is dan groot. 
Het is van het grootste belang dat de 
prothese spanningsvrij op de construc-
tie vastklikt.

Afdrukken van een steg in situ
Alle voorbereidingen voor de definitieve 
afdruk zijn gelijk aan die van een defini-
tieve afdruk op een edentate kaak, zoals 
beschreven in Dentista 4-2014.
Beginnend met bijvoorbeeld een randop-
bouw met iso-functional en extra heavy 
afdrukmassa. Vooral de randopbouw met 
de extra heavy afdrukmassa dient nauw-
keurig te gebeuren. Als deze onder de 
steg loopt, komt de afdruk niet meer uit 
de mond of wordt deze losgetrokken uit 
de lepel. Blijkt dat de randopbouw toch is 
losgekomen, dient deze overnieuw te wor-
den gedaan. Als de randopbouw is gedaan, 
wordt de ruimte waar de steg zich bevindt 
vrij gesneden. Op die manier ontstaat er 
voldoende ruimte voor de afdrukmassa 

van de totaalafdruk. Als al deze voorbe-
reidingen zijn gedaan kan de steg worden 
uitgeblokt. (foto 1 en 2)

Steg uitblokken
Om te voorkomen dat er afdrukmassa on-
der de steg doorloopt, zal de ruimte on-
der de steg moeten worden uitgeblokt. Dit 
is een lastig klusje en het materiaal dat 
wordt gebruikt mag niet hechten aan de 
afdrukmassa. Het materiaal moet tevens 
sterk genoeg zijn om niet weggedrukt te 
worden tijdens het maken van de afdruk. 
Ook mag het geen invloed hebben op de 
afvorming van de steg. Daarnaast moet 
het in het vochtige milieu in de mond goed 
te vormen zijn. Er zijn verschillende ma-
terialen op de markt die hiervoor zijn te 
gebruiken. Wij gebruiken hiervoor zach-
te gele was. Deze moet heel nauwkeurig 
onder de steg worden aangebracht. Als in 
plaats van alleen onder de bar ook was òp 
de steg wordt aangebracht, krijg je geen 
goede weergave van het origineel. Hier-
door zal de ruiter later niet goed op het 

wel of niet demonteren?

Adrukken van 
stegconstructies

In dit artikel beschrijven we hoe een bestaande stegconstructie afgedrukt en dus 

gedupliceerd kan worden zonder deze te demonteren.

Ideale volgorde: 

1. Lepels passen

2. Randen opbouwen

3. Overkappingsruimte vrij 

snijden

4. Steg uitblokken

5. Totaalafdruk nemen

6. Controle afdruk op weergave 

en hechting afdrukmassa 

aan de lepel
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keurige afdruk, volgt weer de tandtechni-
sche fase. Het is de bedoeling dat er een 
stevig model gemaakt wordt met een in 
kunsthars uitgegoten steg. Er zijn diverse 
modelkunststoffen op de markt waarmee 
de steg zuiver kan worden uitgegoten. 
Echter, alleen de steg kan in modelkunst-
stof worden uitgegoten. In verband met de 
hechting van de kunstharsen aan elkaar 
kan op een kunstdtof model geen prothese 
worden afgeperst. Het is zeer belangrijk 
dat de kunsthars steg stevig in het gips 
wordt verankerd. Dit is bijvoorbeeld met 
een gebogen draad te bewerkstelligen. 
Deze zorgt dan ook nog voor extra sterkte 
van het kunsthars stegdeel. Door hier ex-
tensies voor in het model aan te maken, 
zorgen deze voor retentie in het gips. Als 
de kunststof is uitgehard, kan de afdruk 
worden uitgegoten zoals gebruikelijk bij 
het uitgieten van een definitieve afdruk. 
Zodra het model zijn droge sterkte heeft 
bereikt, kan de volgende tandtechnische 
fase worden gestart. (foto 9, 10 en 11)

Conclusie
De vervangingsprothese zal de komende ja-
ren de overhand gaan krijgen op de prothe-
se op nieuwe implantaten. In veel gevallen 
zal de suprastuctuur nog voldoen, terwijl 
de prothese wel degelijk versleten is. Het 
uitgangspunt zou dan ook moeten zijn dat 
er niet onnodig suprastructuren worden 
vervangen, maar dat er voor zover mogelijk 
met de bestaande structuren wordt verder-
gewerkt. De bestaande structuren kunnen 
worden gedemonteerd of worden afgedrukt 
in situ. Voor dit laatste is iets meer crea-
tiviteit vereist dan bij demontage, waarbij 
de implantaatfabrikanten vaak goede hulp-
delen en documentatie aanbieden. Echter 
is in beide gevallen veel precisie vereist. 
Neem de tijd en controleer elke stap voor-
dat de volgende wordt gezet. Denk altijd 
goed na over de voorspelbaarheid van de 
gekozen methode en over de belasting en 
het ongemak dat  dit met zich meebrengt 
voor de patiënt.
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model kunnen worden geplaatst en zal 
deze in de mond niet correct op zijn plek 
komen. Zorg er dan ook voor dat de over-
tollige was aan de buccale zijde en aan de 
linguale/palatinale zijde heel secuur wordt 
weggehaald. Het probleem hierbij is dat 
de was die de ruimte tussen de bar en de 
gingiva moet opvullen weer snel van zijn 
plaats kan komen. Dit vergt wat oefening 
en zal soms een aantal keren herhaald 
moeten worden voordat het stabiel blijft 
zitten. Is dit niet het geval, dan wordt het 
materiaal tijdens het afdrukken van zijn 
plaats gedrukt en loopt het alsnog de on-
der de steg. (foto 3, 4 en 5)

De totaalafdruk
Als de randopbouw en het uitblokken is 
uitgevoerd, kan de laatste stap worden 
genomen: de totaalafdruk. Het is de be-
doeling dat de volledige lepel wordt in-
gesmeerd met afdrukmassa. Zo ook de 
delen waar de randen zijn opgebouwd / 
afgevormd. Tevens kan er worden geko-
zen de steg ook voor te spuiten. Dit voor-
spuiten moet voorzichtig en precies ge-
beuren, zonder dat de uitgeblokte delen 
van hun plek worden geschoven. Breng 
de gevulde lepel voorzichtig en langzaam 
op de plek. Probeer dit in één vloeiende 
beweging te doen, zonder de lepel al te-
veel heen en weer te bewegen. De afdruk-
massa is immers al bezig langzaam uit 
te harden en - met name een zijwaartse 
- beweging kan er voor zorgen dat de al 
wat stug geworden delen alsnog de ‘uit-
geblokte delen’ van hun plaats drukken. 
Als de afdrukmassa volgens de door de 
fabrikant opgegeven tijd is uitgehard, 
kan deze uit de mond worden genomen. 
Het is zeer belangrijk de afdruk direct 
te controleren. Als de steg mooi is afge-
vormd in de afdruk en de afdrukmassa 
niet is losgekomen, is deze goed bruik-
baar. (foto 6, 7 en 8)

Uitgieten
Na het maken van een correcte en nauw-
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