
 

Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg 

© KNMT 2021 

Vergelijking ‘reguliere’ en ‘cosmetische’  
composietrestauratie (witte vulling) 
Informatie en voorlichting voor de cliënt 
 
Wat is een reguliere 

composietrestauratie? 

Na het prepareren van een tand of kies wordt deze opgevuld met composiet. 

De tandarts kan composiet ook gebruiken om tanden en kiezen een andere 

kleur of vorm te geven. 

Wat is in het huidige 
tarief inbegrepen? 

a) Prepareren (boren) van de tand of kies; 
b) Onderlagen om het tandweefsel af te dekken en te beschermen; 

c) Drooghouden van de mond met een speekselzuiger en watten; 

d) Danbrengen composiet; 

e) Gladmaken (polijsten) van de restauratie. 

Wat mag u verwachten 

van een reguliere 

composietrestauratie? 

a) Dat het gerestaureerde element contact maakt met de elementen van de 

andere kaak; 

b) Dat de vorm van de tanden en kiezen op zo’n manier is hersteld dat  

normale kauw- en bijtfunctie aanwezig is; 
c) Dat er na het eten geen abnormale hoeveelheid voedsel achterblijft bij  

de restauratie; 

d) Dat de randen van de restauratie goed aansluiten (zonder spleet); 
e) Dat de kleur van de restauratie redelijk overeenkomt met die van de tand  

of kies; 

f) Dat de restauratie met een polijstinstrument is bewerkt zodat de vulling  

glad aanvoelt. 

 Opmerking  

Soms kan de tandarts een kies niet op een reguliere manier restaureren. 

Bijvoorbeeld als het gaatje heel erg groot is. Dan is er een kroon nodig. Die is 

duurder dan een vulling. Om kosten te besparen kunt u in overleg met de 
tandarts toch voor een restauratie kiezen, maar dan is het niet altijd mogelijk 

om de restauratie aan de eerder genoemde eisen te laten voldoen. Dat geldt 

ook voor andere situaties waarin het voor de tandarts lastig is om nog te 
restaureren. Bijvoorbeeld als het gaatje diep onder het tandvlees zit. 

Wat is een 

cosmetische 

composietrestauratie? 

Composietrestauraties kunnen ook zo gemaakt worden dat ze bijna 

onzichtbaar zijn en in verschijning natuurgetrouw overeenkomen met de 

oorspronkelijke tand of kies. Voor zo’n resultaat kan de tandarts verschillende 
technieken inzetten. 

a) Bij een restauraties betekent het dat er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt 

van meerdere kleuren. Een tand of kies bestaat namelijk niet uit één kleur. 
Bij de tandhals is deze bijvoorbeeld vaak geler dan bij de rand. Ook heeft het 

tandbeen andere eigenschappen dan het glazuur. Als de tandarts een tand 

of kies natuurgetrouw wil restaureren, dan moet hij/zij met deze 

kleurverschillen rekening houden. 
b) Om de restauratie uiteindelijk dezelfde glans en vorm te geven als een echte 

tand of kies, moet de tandarts veel tijdrovende tussenstapjes maken met 

gebruikmaking van allerlei polijstmaterialen en technieken. Deze variëren 
van onder andere boortjes tot schijfjes en polijstpasta's met borsteltjes. 

c) Soms is het te moeilijk om de vorm van een tand of kies helemaal met de 

hand na te maken. De tandarts kan dan een mal gebruiken die in de mond 

gemaakt is, of een gipsmodel dat een tandtechnieker heeft gemaakt. 

 


