
HET IS TENSLOTTE UW RUG

Voor een gratis proefplaatsing of informatie 
met een deskundig advies: 

Pony Comfort 
open

Pony Populair Pony Comfort

Pony Pur Pony Comfort 
open de luxe

Pony Comfort 
de luxe

Bambach 
standaard

Bioswing Boogie Ergo-Balance
Ergo

COMFORTABEL WERKEN IN EEN 
GEZONDE HOUDING

NIEUW DYNAMISCH 
ZITTEN

Ergo Special Products BV
Administratie: Postbus 64, 5110 AB Baarle Nassau (NL) 
Magazijn: Z3 Doornveld 114 bus 2, B-1731 Zellik, België

tel +31 416 651212 • fax +31 416 652178 • gsm +31 619069461
algemeen@ergosp.nl • www.ergosp.nl

Gasveer beweegt 12 
graden naar links rechts 
voor en achter daardoor 

geen druk meer op 
benen en corrigeert 

bekkenfunctie

Contrast Europe
Het tandenbleeksysteem met ongekende resultaten

Al onze whitening produkten zijn 100% veilig, 

geven direct resultaat en zijn gemakkelijk in gebruik.

Voor meer informaties, technisch advies of proefpakket:

Contrast am

Contrast pm plus

Fastdam

Fasttrack

Contrast am Nonvital

Clinical Research Associates

Filtek Supreme (Plus) en Simile = gelijkaardige produkten 
Produkten van het jaar 2006 bij CRA voor de restauratieve composieten.

Maar SIMILE heeft een veel voordeliger prijs.

Memory Headrest, 
Backrest & Bodyrest
Deze van Memory Foamtm vervaardigde kussens 
bieden drukpuntverlichting op alle onderdelen 
van het lichaam die de behandelstoel raken. 
Erg prettig voor uw patiënten gedurende 
met name wat langere en intensievere 
behandelingen

Knee Support
De Knee Support ondersteunt de knieën van 
de patiënt met 15 cm. Het brengt niet alleen de 
knieën in een meer natuurlijke positie maar 
het ontlast ook de druk op de onderrug! De 
Knee Support in 40 cm breed en bedekt vrijwel 
de gehele breedte van de behandelstoel.

Memory Foam™ producten 
worden geleverd door:

Nu weer volop 
verkrijgbaar in een nieuwe 

formule, de prijs blijft 
laag maar de kwaliteit is 

verbeterd.

Memory Headrest

Memory Bodyrest

Memory Backrest

Knee Support

leverbaar in de kleuren groen ,beige en grijs
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Enkele gegevens:

• Filler % by weight = 75 % 
• Polymerization shrinkage = 2,3 % 
• Flexural strength (MPa): 120 
• Flexural modulus (GPa): 10,2 
• Compressive strength (MPa): 300 
• Compressive modulus (GPa): 6,9 
•  General surface wear rate: 3,8        

microns per year 
•  General margin wear: 11,2 microns 

per year

syringes A1, A2, A3, A3, 5, B1, 
B2, B3, C2, Opaque Universal, 
Clear Incisal

single dose refills A1, A2, A , 
A3, 5, B1, B2, B3, C2, Opaque 
Universal, Clear Incisal

Een echte Nano-Hybrid composiet - 
het meest geavanceerde composiet 
beschikbaar

Gebouwd op 3 pijlers:

1.   Barium-boro-silicaat-glas als vullingsmiddel geeft de rug-
gegraat voor de sterkte, de radiopaciteit en de abrasier-
esistentie.

2.  Silica-zirconia nano-partikels als tweede vullingsmiddel, 
met 0,01 micron diameter, zorgen voor het state-of-the-art 
SOL-GEL proces, en de buitengewone glans van Simile.

3.  Deze twee unieke vullingsstoffen worden vermengd met 
ons exclusief, gepatenteerd polycarbonaat/Bis-GMA hars, 
en zo krijgen we het meest geavanceerde composiet dat 
beschikbaar is.

Voor meer informatie:

Tandpasta

Theeth whitening pen

Aan de stoel (6 x 3ml spuitjes,
 6% HP, 6 x 3 ml spuitjes 
FastDam, 6 borstel 
en tips)

Thuisbleken (4 x 3 ml spuitjes in 
10%, 15% of 18% CB)
Nu met gratis siliconen bitje.
Direct bleken mogelijk!

Isolatiesysteem voor 
zachte mondweefsels
(4 x 3 ml spuitjes)

(1 x 3 ml spuit, 
6 tips, 6% HP)

Tongue & Cheek Reactors
Per 10 stuks (in small, 
medium en large)

Dagelijkse whitening 
voor tanden met 
DIRECT resultaat.

1 whitening pen (met 3% car-
bomide peroxide)
Eenvoudig in gebruik, alleen 
geschikt vanaf 12 jaar.

Onze whitening produkten voldoen 100% aan 
de laatste voorwaarden van de EU regels

Administratie: Postbus 64, 5110 AB Baarle Nassau (NL) 
Magazijn: Z3 Doornveld 114 bus 2, B-1731 Zellik, België
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relatiebepaling duidelijk en kan zo goed 
het incisiefpunt worden bepaald.

Drie keer is scheeprecht
De relatiebepaling, ook wel beetbepaling 
genoemd, kan dan vervolgens op drie ma-
nieren worden gemeten, namelijk:
1. Middels de meting met een schuifmaat 

met behulp van twee punten op het ge-
zicht. Bij voorkeur het punt van de neus 
of net onder de neus en een punt op de 
kin.

2. Middels meting van de “gelaatshoogte” 
of  “profielhoogte”.

3. Middels de fonetiek.
Door gebruik te maken van alle drie kun-
nen er bepaalde “habituele valkuilen” wor-
den ontweken.

Meting middels twee vaste punten 
en een schuifmaat
Door twee vaste punten te markeren met, 
bij voorkeur een klein puntje, kan de rust- 
en beethoogte worden gemeten. Het ver-
schil tussen beiden - ook wel freeway-space 
genaamd - is gemiddeld zo’n 2-3 mm. Het 
is aan te raden om de patiënt tijdens deze 
meting goed rechtop te laten zitten. Tevens 
kan de meting nogmaals staand worden 
gedaan. Door de patiënt te laten slikken 
wordt meestal de rusthoogte gerealiseerd. 
Er dient wel rekening te worden gehouden 
met de slijtage van de huidige prothese. 
Deze slijtage zorgt er in de meeste geval-
len voor dat patiënten een te lage habituele 
beet hebben aangenomen.

Meting van de gelaats- of profiel-
hoogte
Na de meting van de hoogte middels een 
schuifmaat kan er naar de gelaats- of pro-
fielhoogte worden gekeken. Hierbij wordt 

Meten is weten

De relatiebepaling
In dit artikel leggen wij uit dat met behulp van drie meetmethodieken de beet- en 

rusthoogte voorspelbaar kan worden vastgelegd doormiddel van de waswal techniek.

Ralph van der Reijden en Mark Veenstra

Om een goed functionerende prothese 
te vervaardigen is het belangrijk dat 
er sprake is van een goede occlusie en 

articulatie. Daarom is het van groot belang 
dat de beet op een correcte manier wordt 
vast gelegd. Hiermee wordt bedoelt dat de 
relatie van de onderkaak ten opzichte van 
de schedel/bovenkaak  goed is gepositio-
neerd. 

Het Caput mandibulae dient zich in een 
ongedwongen achterwaartse positie te 
bevinden in de fossa articularis wanneer 
de gebitselementen in occlusie staan. Om 
deze positie te bepalen zijn er meerdere 
technieken mogelijk. Dit kan door gebruik 
te maken van beetplaten met waswallen. 
Na het registreren van deze beet kan om de 
nauwkeurigheid te vergroten de intra-orale 
beetregistratie(pijlpunt) worden gedaan. 

Lip- en wangvulling
Om een mooie vulling van de lippen en 
wangen te realiseren is het aan te raden dit 
eerst te doen.
De valkuil hiermee is dat er vaak te veel 
lip en wangvulling wordt toegepast. Door 
het lang dragen van een gebitsprothese is 
de hoeveelheid spierkracht die een mens 
kan genereren vaak sterk afgenomen. Door 
deze afname van krachtinspanning wor-
den de aangezichtspieren slapper en in 
combinatie met het ouder worden van de 
patiënt is het vaak niet mogelijk om ideale 
lipvulling te realiseren zonder dat dit een 
nadelige effect heeft op functie van de pro-
these. Hierbij denken aan een te ver naar 
voren geplaatst onder- of bovenfront wat 
zal zorgen voor een grotere kans op kan-
telen van de prothese tijdens het afbijten. 
Door eerst de lipvulling te doen wordt de 
zichtbaarheid van de waswallen tijdens de 
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er letterlijk gekeken of iemand een platte 
mond heeft en naar de vorming van de 
mondhoeken. Bij een te lage beet zal er al 
snel een klasse III achtig uiterlijk te zien. 
Tevens lijkt het meestal of de patiënt een 
“strenge mond” heeft. Bij een te hoge beet 
zal het lijken of de patiënt met moeite de 
lippen rustig op elkaar kan houden. De pa-
tiënt moet een mate van ontspannenheid 
uitstralen tijdens het dragen van de was-
wallen.

Meting van de beethoogte middels 
de fonetiek
Zoals de titel al luidt kan er middels de me-
ting van de fonetiek simpel worden geme-
ten of de beet daadwerkelijk te hoog of te 
laag is. Een te hoge beet is te herkennen 
aan het contact dat de waswallen maken 
bij het uitspreken van de S-klanken. Bij het 
uitspreken van bijvoorbeeld “66” of de pa-
tiënt te laten tellen van 60 naar 70 zal er bij 
een te hoge beet tijdens het uitspreken van 
de “6” contact ontstaan tussen de boven- en 
onder waswal. Bij een te lage beet zal er tij-

dens het spreken een grote ruimte blijven 
ontstaan tussen de boven- en onder was-
wal. In een ideale situatie mogen de fron-
ten elkaar net niet raken tijdens de S-klan-
ken en moet er een even grote ruimte zijn 
in de molaarstreek. Om de fonetiek goed te 
kunnen afstemmen, moeten de waswallen 
in het front palatinaal en linguaal dunner 
worden gemaakt en zal de molaarstreek 
dikker moeten worden afgevormd. De be-
handelaar kan zo de fonetiek het best tot 
zijn recht te laten komen. Tanden zijn im-
mers ook dunner dan de molaren. 

Ook moet er goed worden gelet op de zicht-
baarheid van de waswallen in het frontge-
bied. De mate van zichtbaarheid van de 
waswal zal gelijk staan aan de mate van 
zichtbaarheid van de front elementen. 
Bij het uitspreken van “55” kan het inci-
siefpunt boven worden gecontroleerd. Dit 
punt zit meestal op de onderlip waarbij de 
overgang van het droge naar het natte ge-
deelte van de onderlip zit. Als deze foneti-
sche methode op een correcte wijze wordt 
toegepast, is het theoretisch mogelijk dat 
de  tandtechnicus of -protheticus letterlijk 
in de waswal de front elementen kan op-
stellen en zo een goede fonetiek kan inbou-
wen in de pasprothese.

Samenvatting
Door het toepassen van drie methoden kan 
de behandelaar inzicht krijgen in de habi-
tuele beet en de wellicht verkeerd aange-
leerde gewoonten van de patiënt met zijn/
haar (oude) huidige prothese.
Door letterlijk vanuit meerdere kanten de 
relatiebepaling te benaderen krijgt de be-
handelaar inzicht in de effecten die het 
toekomstige functioneren van de prothese 
met zich meebrengt.
Belangrijk is dat van tevoren letterlijk 
wordt bepaald waar men heen wil met de 
relatiebepaling en door een vastgestelde 
werkwijze en volgorde kan er voorspelbaar 
worden gewerkt.
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