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SAMENVATTING EN ALGEMENE DISCUSSIE

Dit proefschrift is een culminatie van onderling gerelateerde in-vitro studies die relevant zijn 
voor de toepassing van additive manufacturing (AM) / 3D-printtechnieken in de prosthodontie. 
De verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd om de invloed van verschillende technische 
factoren die bij het productieproces betrokken zijn op nauwkeurigheid, pasvorm en mechanische 
eigenschappen van de geprinte onderdelen te bepalen. Verder werd de haalbaarheid voor het 
printen van zirkonia onderzocht.

AM-technieken zijn in opkomst en zorgen voor een nieuw tijdperk in de digitale tandheelkunde 
in het algemeen en in de prosthodontie in het bijzonder. Hoofdstuk 1 beschrijft een kritische 
bespreking van de literatuur over de toepassing van 3D-printtechnologie op het gebied van 
de prosthodontie. De verscheidenheid aan materialen die worden gebruikt op het gebied 
van prothetische tandheelkunde vereisen de toepassing van verschillende AM-technieken. 
SLA, DLP en DLP-spuittechnieken maken de fabricage van directe en indirecte tandkleurige 
restauraties en waspatronen mogelijk. Metalen gebitsrestauraties en raamwerken kunnen 
worden vervaardigd met behulp van SLS / SLM en DMLS. Men kijkt ook of het 3D-printen van 
tandkleurige zirkoniumrestauraties mogelijk is maar dit bevindt zich nog in de onderzoeksfase.

Fotopolymerisatietechnieken die in SLA worden gebruikt, maken een hoge nauwkeurigheid 
van het geprinte deel mogelijk, terwijl de beschikbaarheid van een enkel materiaalreservoir 
een nadeel van deze techniek vormt. Op DLP gebaseerde jetting kan afdrukken met meerdere 
materialen mogelijk maken met de voordelen van de fotopolymerisatietechnieken. De toepassing 
van 3D-printen bij volledig en gedeeltelijk verwijderbare prothesen is nog steeds beperkt 
vanwege het gebrek aan ontwerpsoftware en een referentiebibliotheek voor de componenten 
die vaak worden gebruikt om de prothese te ontwerpen. Bovendien is digitale data-acquisitie 
moeilijk vanwege de ongecontroleerde mobiliteit van de zachte weefsels bij edentate patiënten.

De uitdagingen bij AM-technieken beginnen met het proces van het verkrijgen van een STL-
bestand en eindigen met het feitelijke productieproces. Bouworiëntatie, plakdikte en het 
genereren van steunstructuren zijn onderling verbonden parameters en elk van hen beïnvloedt 
de mechanische en fysische eigenschappen van gefabriceerde objecten. In hoofdstuk 2 en 
3 van dit proefschrift onderzochten we de invloed van de oriëntatie van de opbouw op de 
druk- en buigsterkte van een nieuw 3D-geprint tandheelkundig restauratiemateriaal. Verticaal 
geprinte specimens waarbij de lagen loodrecht op de belastingsrichting stonden, vertoonden 
een statistisch significante hogere druksterkte (297 MPa) in vergelijking met horizontaal 
geprinte exemplaren (257 MPa) waarbij de lagen evenwijdig aan de belastingsrichting werden 
geprint. De waargenomen compressiesterkte voor het verticaal geprinte materiaal was hoog 
(297 MPa) en vergelijkbaar met de gemiddelde waarden die werden gerapporteerd bij een 
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veelgebruikt samengesteld hybride composiethars restauratiemateriaal (289 MPa) met een 
langdurige klinische staat van dienst. In hoofdstuk 3 werd de buigsterkte geëvalueerd en werd 
er geen statistisch verschil gevonden tussen verticaal en horizontaal geprinte exemplaren. 
Echter, fractografische analyse onthulde een ander breukpatroon. Lagen die parallel aan de 
belasting werden geprint, toonden het laserpatroon op de gebroken oppervlakken. Hoewel er 
geen verschil werd waargenomen in de waarden van buigsterkte, kan de aanwezigheid van een 
laserpatroon op de gebroken oppervlakken duiden op scheiding van de lagen (hoofdstuk 3). 

In dezelfde context werd gerapporteerd dat de ondersteuningshoek en de ondersteuningsconfiguratie 
de oppervlaktekwaliteit, ruimtelijke nauwkeurigheid en totale fabricagetijd beïnvloeden. 
Ruimtelijke nauwkeurigheid is van het grootste belang bij het maken van restauraties met 
volledige dekking. Maar in de literatuur waarin 3D-printing als fabricagemethode wordt 
gekozen, zijn er nog geen richtlijnen beschikbaar. Daarom evalueerden we in hoofdstuk 4 en 
5 de invloed van verschillende bouwhoeken op de ruimtelijke nauwkeurigheid van SLA en 
DLP geprinte, tijdelijke gebitsrestauraties met volledige dekking. Negen bouwhoeken werden 
geselecteerd op basis van de aanbeveling van een ervaren technicus (90, 120, 135, 150, 180, 225, 
250 en 270 graden) en vergeleken. De resultaten onthulden dat 3D-geprinte restauraties volgens 
SLA een grotere ruimtelijke nauwkeurigheid opleveren in vergelijking met DLP-tegenhangers 
en dat het verschil tussen de bouwhoeken minimaal was. Dit kan worden toegeschreven aan de 
inherente verschillen tussen de twee technieken, zoals uitgelegd in hoofdstuk 1. Verder wordt 
de nauwkeurigheid van de DLP-techniek beïnvloed door de optische specificaties zoals die tot 
uiting komen in de DMD, lenskwaliteit, pixelgrootte en platformresolutie. De geselecteerde 
bouwhoek moet de grootst mogelijke ruimtelijke nauwkeurigheid bieden en zo een zelfdragende 
geometrie van het geprinte onderdeel creëren. Zo zal dit resulteren in de minste hoeveelheid 
ondersteuningsstructuur en minimale tijd die nodig is voor afwerking en polijsten. Hoewel het 
verschil tussen de verschillende bouwhoeken in zowel SLA- als DLP-technieken niet significant 
was, kunnen in de prosthodontie kleine verschillen op microniveau van invloed zijn op de 
pasvorm van dentale restauraties, met name in vaste deelprothesen met drie elementen. Het 
kan dus worden aanbevolen om in beide technieken een hoek van 90° te vermijden omdat in 
dat geval het grootste deel van het bevestigingsoppervlak niet wordt ondersteund. Bovendien 
bevindt de ondersteuningsconstructie zich in de onmiddellijke nabijheid van het gebied met de 
kritische marge, die beschadigd kan worden na het verwijderen van de ondersteuningsstructuur. 
Ook bij het printen in bouwhoeken van 90º kunnen de krachten evenwijdig aan de lagen 
gaan lopen wat de mechanische eigenschappen van de restauratie in gevaar kan brengen 
(hoofdstukken 2 en 3). 

De invloed van de configuratie van de ondersteuningsstructuur (dik versus dun) op de ruimtelijke 
nauwkeurigheid van met SLA geprinte restauraties werd ook geëvalueerd in hoofdstuk 4. 
Er werd vastgesteld dat de verdeling meer dan de grootte van de ondersteuningsstructuur 
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resulteert in een hogere ruimtelijke nauwkeurigheid, omdat deze de zelfdragende geometrie 
van de geprinte delen mogelijk maakt. Ontoereikende ondersteuning van een restauratie met 
volledige dekking met een dik ondersteuningstype resulteerde in hogere afwijkingswaarden. 

Sinds de recente toename van printtechnologie in de prosthodontie duiken er een aantal vragen 
op die moeten worden beantwoord. Is er een verschil in de marginale en interne pasvorm 
tussen gefabriceerde en gefreesde restauraties? Beïnvloeden verschillende ontwerpen voor 
afwerkingslijnen; scherpe rand (KE), afschuining (C), afgeronde schouder (RS), afgeronde 
schouder met afschuining (RSB) de pasvorm van geprinte restauraties? En bovendien, welke 
factor zou meer invloed hebben op de marginale en interne pasvorm van tijdelijke restauraties 
met volledige dekking, fabricagemethode of afwerkingslijnontwerp? Hoofdstuk 6 probeert een 
antwoord te geven op deze vragen. Gefreesde en SLA-geprinte tijdelijke tandrestauraties met 
volledige dekking werden gefabriceerd op vier typodontmodellen van een maxillaire centrale 
snijtand met verschillende afwerkingslijnen (KE, C, RS en RSB). De marginale en interne 
pasvorm werd geëvalueerd. De resultaten onthulden dat de fabricagemethoden meer invloed 
hebben op de pasvorm van de restauraties dan het ontwerp van de afwerkingslijn (P  = .000). 
SLA-geprinte restauraties vertonen lagere marginale en interne spleten in vergelijking met 
gefreesde restauraties. De mindere marginale en interne pasvorm van gefreesde restauraties 
kunnen worden toegeschreven aan fouten die het gevolg zijn van de tolerantie van freesbeitels. 
De gemiddelde interne spleten voor 3D-geprinte restauraties waren respectievelijk 66, 149, 
130, 95 μm voor KE, C, RS en RSB en voor de gemiddelde absolute marginale tussenruimte 
(AMD) waren de waarden respectievelijk 30, 41, 30, 28 μm. Vanwege het additieve karakter 
van de techniek, is een traptredeneffect duidelijker bij het printen van gebogen, taps toelopende 
of steile delen. Een afgeschuinde afwerkingslijn heeft meer gebogen axio-gingivale lijnhoeken 
die tijdens het printen meer traptredenfouten kunnen vertonen en daarmee grotere interne en 
AMD-spleetwaarden kunnen registreren. 

De beschikbaarheid van verschillende materialen is een andere factor waarmee rekening moet 
worden gehouden bij 3D-printtechnologie. Het printen van keramische materialen is moeilijk 
gebleken en bevindt zich nog in een vroeg stadium van onderzoek. De karakteristieken van de 
meeste keramische 3D-geprinte materialen kunnen nog niet als adequaat worden beschouwd 
voor tandheelkundige  toepassingen. De productie van hoogwaardige monolithische keramische 
materialen die worden verkregen door het gebruik van photocure harsen met een hoog gehalte 
aan keramisch materiaal, vereist een thermisch scheidingsproces dat resulteert in een zeer hoge 
krimp die de dimensionale stabiliteit van het geprinte object tijdens het bak-/  sinterproces kan 
beïnvloeden. Lage dichtheid en sterkte van geprinte onderdelen als gevolg van het uitbranden 
van het organische bindmiddel en de beperking van de deeltjesgrootte die nodig is om het 
proces correct te laten functioneren, zijn andere problemen die optreden bij het 3D-printen 
van keramische materialen. 
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In hoofdstuk 7 werd een tandheelkundig implantaat uit één stuk zirkonium 3D-geprint 
met behulp van een digitale lichtverwerkingstechniek. De geometrische nauwkeurigheid 
van het geprinte implantaat werd geëvalueerd samen met de mechanische eigenschappen en 
oppervlaktetopografie van geprinte zirkoniaschijven. Het tandheelkundige implantaat werd 
met succes geprint met een nauwkeurigheid van 0.1 mm en een oppervlakteruwheid van 
1.59 μm Ra, wat ruim binnen de tolerantie valt van wat in implantaatproductie een matig ruw 
oppervlak (1.0 - 2.0 μm) wordt genoemd. Een dergelijk oppervlak is vereist voor optimale 
osseointegratie zoals gerapporteerd door Albrektsson & Wennerberg. De Weibull-analyse 
van de biaxiale buigingstest van de 3D-geprinte monsters (samples) met zirkoniumoxide, 
onthulde een statistisch significante, hogere karakteristieke sterkte (1006.6 MPa) van verticaal 
geprinte monsters in vergelijking met monsters die onder een hoek van 45° danwel horizontaal 
(respectievelijk 892.2 en 866.7 MPa) werden geprint. De SEM-microfoto’s van de geprinte 
implantaten en representatieve gebroken specimens onthulden porositeiten die in grootte 
variëren van 196 nm tot 3.3 μm, waarvan sommige diep verbonden waren binnen de structuur 
van het materiaal. Toekomstige proeven moeten gericht zijn op het 3D-printen van keramische 
onderdelen die vrij zijn van scheuren en porositeiten, vergelijkbaar met de microstructuur van 
conventioneel gefreesd keramiek. De productie van dergelijke onderdelen kan worden bereikt 
door de parameters van het AM-proces te optimaliseren of extra verdichtingsstappen uit te 
voeren na voltooiing van het printproces. 

Uitdagingen tijdens het project

Aan het begin van het project waren er nog geen richtlijnen voor de fabricage van tandheelkundige 
restauraties en toepassingen via 3D-printers. Het proces werd meer geleid door persoonlijke 
meningen en aanbevelingen van de fabrikant zonder wetenschappelijk bewijs. Dit proefschrift 
is de eerste die richtlijnen geeft aan clinici en onderzoekers om de technische factoren te 
begrijpen die van invloed zijn voor optimale resultaten in het fabricageproces. 

De beschikbaarheid van 3D-printers gekalibreerd met geschikte restauratiematerialen vormden 
een enorme uitdaging, evenals de kosten van de beschikbare machines. Aanvankelijk was roze 
gekleurde PMMA het enige beschikbare printbare restauratiemateriaal. Sinds 2017 kan een 
tandkleurig materiaal in diverse schakeringen in één keer worden geprint. 

Door onze bevindingen te vergelijken met verschillende onderzoeken is verwarring en een 
gebrek aan consistentie tussen de verschillende definities op dit gebied aan het licht gekomen, 
vooral waar het de bouwhoek betreft. Als consensus wordt aanbevolen het object verticaal 
geprint te noemen wanneer de lagen tijdens het opbouwproces worden gestapeld langs de 
hoogte van het geprinte deel, ongeacht de geometrie ervan. Als het specimen 90 graden wordt 
gekanteld ten opzichte van de verticale positie, zodat de lagen die over de lengte van het 
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monster worden gestapeld, kan het worden gedefinieerd als een horizontaal geprint specimen. 
Verder zijn de testmethoden die worden gevolgd voor het testen van AM-onderdelen nog 
niet geverifieerd en volgen ze nog steeds de gevestigde ISO-normen die worden gebruikt om 
conventioneel gefreesde onderdelen te evalueren. 

Toekomstige richtingen 

Interessant genoeg is er in toenemende mate interesse in de implementatie van AM-technieken 
op het gebied van prothetische tandheelkunde. De meeste onderzoeken op dit gebied waren 
in-vitro studies en men kan zich afvragen of deze resultaten een op een naar de kliniek kunnen 
worden vertaald. Daarom zijn zowel aanvullende in-vivo als in-vitro onderzoeken noodzakelijk 
om de bevindingen van de huidige studie te verifiëren. Verder is toekomstig onderzoek nodig 
naar andere parameters die van invloed zijn op additieve productiebenadering. 

Te onderzoeken factoren zijn onder meer het effect van opbouwrichting/-oriëntatie, plakdikte, 
verdeling van de ondersteuningsstructuur, verschillende AM-technieken, printsnelheid en 
positie van het object binnen het bouwplatform. Als laatste moet onderzoek zich richten op 
het 3D-printen van keramische onderdelen die vrij zijn van scheuren en porositeiten door 
optimalisatie van de print- en sinterparameters die kunnen worden toegepast voor de fabricage 
van op maat gemaakte implantaten. Mijn reizen naar conferenties en vakbeurzen gedurende 
de laatste vijf jaar hebben me geleerd dat ontwikkelingen op het gebied van biomaterialen en 
nauwe samenwerking met de industrie onvermijdelijk zijn om de toepassing van verschillende 
AM-technieken in de tandheelkunde te verbreden. Ik ben ervan overtuigd dat in de nabije 
toekomst het beeld van de tandheelkunde zal worden veranderd door een combinatie van 
3D-printing en Artificial Intelligence die nieuwe tools voor diagnose en behandeling van onze 
patiënten op zal leveren.


