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In 1931 schreef dr. B. Clark in ‘The Dental Digest’: "Bijna iedere schrijver op het 
gebied van tandheelkundige esthetiek en tandheelkundige keramiek maakt melding 
van de vele moeilijkheden bij de reproductie van de tandkleur.". Het onderzoek voor 
dit proefschrift begon in 2007, 76 jaar na Clark's woorden, en nog steeds blijkt deze 
verklaring geldig en nog steeds is het de manier waarop bijna alle artikelen in 
wetenschappelijke tijdschriften over dit onderwerp beginnen. De esthetiek van de 
natuurlijke tand wordt bepaald door vele verschillende factoren die de tand tot een 
moeilijk object maken om de kleur er van te bepalen. De subjectieve perceptie van 
kleur door het menselijk oog is onderhevig aan een groot aantal verschillende soorten 
van illusies en variabelen. De wisselende lichtomstandigheden en de omgeving waarin 
het menselijk oog, de waarnemer, de kleuren van de natuurlijke tand waarneemt, 
maken het proces er niet eenvoudiger op. Er zijn ook vele manieren waarop 
restauraties, gemaakt van tandheelkundige restauratie materialen, verschillen van de 
natuurlijke interne opbouw van de menselijke tand. De definitieve acceptatie of 
afwijzing van deze restauraties is vrijwel altijd gebaseerd op de reactie van de 
waarnemer. In het kort is dit het probleem bij kleur in de tandheelkunde. Deze 
invloeden van de mening van de patiënten over de tandkleur (perceptie), de 
waarneming van kleur en de reproductie van tandkleur vallen binnen het kader van dit 
proefschrift. Dit met als doel om de voorspelbaarheid van kleur-reproductie en de 
kennis van kleurwaarneming en -reproductie te vergroten, wat leidt tot het erkennen 
van de problemen van het bereiken van een niet afwijkende/passende kleur van een 
voortandrestauratie.  

In Hoofdstuk 1 wordt in een algemene inleiding achtergrondinformatie 
gegeven over het wetenschapsgebied waar het kleur bepalen en reproduceren van ons 
gebit onder valt. Het probleem van het kleurbepalen in een klinische tandheelkundige 
setting wordt toegelicht en de doelen van dit proefschrift worden nader beschreven. In 
onderzoek naar kleur kan men, na meting van de reflectiecoëfficiënt van twee 
objecten, de CIE L*a*b*-waarden van twee verschillende metingen vergelijken. Met 
een berekende ∆E* kan het kleurverschil kwantitatief worden weergegeven. ∆E* 
wordt vaak gebruikt in tandheelkundig onderzoek. Er is echter een gebrek aan 
overeenstemming over de drempelwaarde van ∆E* voor met het oog waarneembaar 
kleurverschil en voor door de patiënt aanvaardbaar kleurverschil. Daarom begint 
Hoofdstuk 2 met een literatuuronderzoek, een systematische beoordeling (systematic 
review) waarin werd onderzocht welke drempelwaarden voor ∆E* er internationaal 
worden gehanteerd voor waarneembaarheid en aanvaardbaarheid van tandkleur-
verschillen. De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat er nieuw prospectief 
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(klinisch) onderzoek nodig is om alle aspecten van kleuronderzoek in de 
tandheelkunde te interpreteren en consensus onder tandheelkundige onderzoekers te 
bereiken over de toe te passen drempelwaarden voor waarneming van  
kleurverschillen. Er werd geconcludeerd dat op dit moment de meeste klinische studies 
verwijzen naar dezelfde paar wetenschappelijke publicaties van drie decennia geleden 
waarin verslag wordt gedaan van in vitro onderzoek om drempelwaarden voor 
waarneembaarheid en aanvaardbaarheid vast te stellen. Dergelijke ∆E* waarden zijn 
afgeleid van de CIE L*a*b* kleurenruimte die met elektronische kleurenmeters (color 
measuring devices; CMD) worden gemeten. Er zijn veel verschillende CMD's 
beschikbaar voor tandheelkundige clinici en onderzoekers. Daarom is voordat verder 
onderzoek werd uitgevoerd in Hoofdstuk 3 gekeken naar vijf verschillende CMD's om 
hun algemene prestaties in termen van reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid te 
beoordelen. Er werd geconcludeerd dat in vergelijking met colorimeters en digitale 
camera's, een spectrofotometer kan worden gezien als de gouden standaard van 
kleurmeetapparatuur. Hierna werden in Hoofdstuk 4 twee verschillende 
spectrofotometers bestudeerd om te evalueren of, wanneer verschillende 
spectrofotometers worden gebruikt, de tandheelkundige behandelaar kan 
communiceren met de tandtechnicus. Na de eerdere conclusie dat spectrofotometers 
tot de meest reproduceerbare resultaten voor het bepalen van kleur leiden was het doel 
nu om te zien of er gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen metingen met twee 
verschillende spectrofotometers. Er werd geconcludeerd dat niet kan worden 
aangeraden om L*a*b* waarden tussen twee spectrofotometers uit te wisselen, maar 
de resultaten van de twee apparaten komen beter met elkaar overeen wanneer de 
tandkleur wordt uitgedrukt als de dichtstbijzijnde bijbehorende ‘kleurstaal’ volgens de 
database van het apparaat.  

Ondanks het feit dat wij in een tijdperk van digitale tandheelkunde leven, 
waarin CMD’s niet alleen uitgebreid bestudeerd worden maar ook beschikbaar zijn 
voor de tandarts, zijn nog steeds de klassieke kleurenstalen de methode van eerste 
keuze in de dagelijkse praktijk. Zesenzeventig jaar geleden in het eerder genoemde 
artikel van Clark werd reeds geconstateerd dat het grootste probleem was dat de 
professie geen beschikking heeft over een systeem van kleurmeting en 
kleurspecificatie. De huidige commerciële kleurenstalen zijn ontoereikend.  Het zou 
echter onpraktisch en commercieel onmogelijk zijn om een kleurenstaal te 
ontwikkelen die het hele gebied van de natuurlijke tandkleur bestrijkt en tegelijkertijd 
een onderscheid maakt tussen dentinebasis- en glazuurkleuren. Bovendien werd 
onderkend dat er een noodzaak bestaat voor een eenvoudige methode voor de meting 
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en specificatie van de kleuren van tanden. Nu er digitale systemen voor kleurmeting 
zijn is het mogelijk om een digitale databank te ontwikkelen die de hele tand 
kleurruimte bestrijkt. Dit wordt in Hoofdstuk 5 beschreven. In dit hoofdstuk wordt het 
probleem van hedendaagse kleurenstalen onderkend dat zij de kleurruimte van tanden 
onvoldoende bestrijken. Het nieuw ontwikkelde kleurbepaling- en 
kleurweergavesysteem, dat logisch en systematisch was ingericht en vereenvoudigd, 
bleek in staat om het kleurbereik van menselijke tanden onder het niveau van 
waarneembaarheid te detecteren (∆E* ≤ 1,6) en dat ook beter kon in vergelijking tot 
vier andere beschikbare hedendaagse systemen. Alvorens een dergelijk nieuw concept 
kan worden geïmplementeerd voor algemeen gebruik zal succesvol klinisch gebruik 
nog moeten worden aangetoond. Daarom is klinisch onderzoek nodig om aan te tonen 
dat de gemeten of visueel beoordeelde kleur, met behulp van het nieuw ontwikkelde 
systeem, nauwkeurig kan worden gereproduceerd in porseleinen restauraties. Na deze 
studie, was ik in staat om te zien wat Clark  in 1931 bedoelde met “a new and 
improved shade-guide system being commercially impossible”, omdat dit nog steeds 
de reden is waarom zelfs vandaag de dag de ontoereikende kleurstalen nog gebruikt 
worden. Het is niet alleen belangrijk om een nieuwe kleurstaalsysteem te onderzoeken, 
maar ook om te onderzoeken hoe het gebruik van de meer traditionele kleurstaal 
systemen kan worden verbeterd. Dit werd onderzocht in Hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk 
werd het Vita Classical shade guide systeem systematisch geordend volgens Lightness 
(L*) om te onderzoeken of de clinicus hierbij visueel vaker een juiste kleur kiest dan 
met een conventionele ordening op basis van Hue-groepen. Dit was gebaseerd op de 
theorie dat het menselijk oog meer staafjes bevat welke gevoeliger zijn voor licht en 
helderheid. De conclusie van deze studie was dat tandartsen die kleurstalen toepassen 
welke zijn geordend volgens een toename van lichtheid niet meer of minder de juiste 
tandkleur kiezen. Hoewel niet onderzocht, leek het dat als de kleurstalen waren 
gerangschikt van licht naar donker, het proces van kleurbepalen sneller verliep. De 
evaluatie van gemak en tijd zou in een toekomstig onderzoek in een soortgelijke studie 
kunnen worden uitgevoerd. 

Zelfs vóór Clark, al in 1924, schreef dr. Victor Sears een artikel over 'The Art 
side of Denture Construction’. Dit artikel erkent dat translucentie een belangrijke 
invloed op de kleurwaarneming van het oog heeft. Van kleur zijn drie dimensies hue, 
chroma en value bekend, maar een vierde dimensie zou translucentie moeten zijn. 
Vooral voor de kleurbepaling van restauraties van de voortanden speelt translucentie 
een grote rol. Dit is de conclusie genoemd in Hoofdstuk 6. Verder onderzoek over hoe 
translucentie te meten is, is  noodzakelijk om het kleurprobleem in de tandheelkunde 
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op te lossen. Daarom werden in Hoofdstuk 7 twee verschillende concepten van 
laagsgewijs opbouwen van de restauratie met composiet geëvalueerd. Hierbij werd het 
effect van verschillende laagdikten van composieten op de translucentie en de kleur 
van een restauratie gemeten. Gevonden werd dat met het moderne concept van ‘natural 
layering’, waarbij een "glazuur" composiet en een "dentine" composiet van dezelfde 
kleur, maar andere translucentie worden gebruikt, meer voorspelbare resultaten 
worden bereikt. Als een tandarts een systeem gebaseerd op dit moderne concept 
toepast, is het moeilijker om de controle te hebben over de uiteindelijke uitkomst. Een 
natuurlijke tand is opgebouwd uit verschillende organische lagen die verschillende 
translucenties hebben, daarom verkrijgt men met composietrestauraties die op een 
vergelijkbare wijze in lagen worden opgebouwd de beste esthetische resultaten. Niet 
alleen hebben we gekeken naar het effect van het gelaagd aanbrengen van 
composieten, maar naar andere tandheelkundige materialen zoals porselein en 
verschillende kleuren van cementlagen. In Hoofdstuk 8 is dit onderzocht op dunne 
porseleinen schildjes. De conclusie van deze studie was dat zelfs wanneer 
verschillende tinten kunststofcementen gebruikt worden, de onderliggende tandkleur 
niet kan worden gemaskeerd. 

Ook de kleurstabiliteit van composieten blijkt uitgebreid bestudeerd te worden 
in tandheelkundig onderzoek. Echter, composieten zijn ook beschikbaar in de kleur 
van het tandvlees, de kleurstabiliteit blijkt zich dan afwijkend te gedragen (Hoofdstuk 
9). Significante kleurverandering werd waargenomen tussen de verschillende roze 
composieten na blootstelling aan water, vergelijkbaar aan een periode van acht 
maanden in de klinische setting. Als de kleurstabiliteit van tandheelkundige materialen 
niet goed is dan werpen deze studies een nieuw licht op de discussie over hoe valide 
het belang van de juiste natuurlijke kleurselectie van materialen is, aangezien ze de 
tand des tijds niet doorstaan. Om het gewenste esthetische effect van een restauratie te 
realiseren is één, maar het is een andere uitdaging om het esthetisch resultaat succesvol 
gedurende een redelijke levensduur te realiseren, terwijl deze aan een groot scala aan 
klinische omstandigheden wordt blootgesteld.  Zoals eerder vermeld is de evaluatie 
van kleurverschillen noodzakelijk in kleuronderzoek, de kleurverschil-vergelijking 
gebaseerd op het CIE L*a*b* systeem wordt algemeen en unaniem toegepast. In een 
recent proefschrift van dr. RI Ghinea 2013 (Universiteit van Granada, afdeling Optics), 
werd gemeld dat er nog een belangrijke kloof bestaat tussen de waargenomen en 
berekende kleurverschillen bij gebruik van de CIE L*a*b*-formule, en concludeerde 
dat de CIE DE2000 kleurverschil-formule beter correleert met de visuele perceptie en 
beveelt het gebruik ervan aan in tandheelkundig onderzoek en voor in vivo 



Chapter 10 

158 

tandheelkundige kleurmetingen. Het huidige proefschrift heeft de CIE L*a*b* 
kleurruimte systematisch toegepast omdat deze op grote schaal wordt gebruikt in 
onderzoek in het tandheelkundig veld. Op basis van nieuwe inzichten wordt nu 
onderkend dat in toekomstige kleuronderzoek men het gebruik van de nieuwere 
formule CIE 2000 zou moeten overwegen. 
 

Over het onderwerp van kleur schreef dr. Victor Sears ook: “For the purpose of 
laying myself open to attack, let me tell you that my selection for the predominating 
Hue for full dentures is limited to practically five numbers”. Hij legt verder uit dat de 
vijf tandkleuren in hun basis geel of oranje zijn, met uitzondering van één die een vage 
suggestie van roze heeft. Toen ik begon met het onderzoek voor dit proefschrift zou ik 
één van de mensen zijn geweest die een dergelijke verklaring zou hebben aangevallen. 
Ik geloofde toen dat hoe meer kleuren beschikbaar zouden zijn binnen de kleurenruimte 
van de tand, in combinatie met een digitaal 'recept' van de hoeveelheid pigment,  het 
antwoord op het kleurprobleem binnen de tandheelkunde zou zijn. Nu tegen het einde 
van mijn onderzoek zie ik dat het bovenstaande idee van Sears in 1924 wijzer is dan ik 
oorspronkelijk dacht. Ik heb mijn kennis in kleurwetenschap binnen de tandheelkunde 
verdiept en vooral de kennis over het fenomeen van het 'blending - effect' (ook wel 
bekend als kameleoneffect) en zie nu in dat het een praktische oplossing is om niet meer 
dan een paar kleuren beschikbaar voor de tandheelkundige behandelaar te hebben. 
Toekomstig onderzoek zou zich meer in deze richting moeten toespitsen.  

 
Ghazal Khashayar 


