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Cariologie en restauratieve tandheelkunde
Oude en nieuwe risico’s
Restauratieve behandelingen komen bij tuchtcolleges niet vaak aan de orde. De aard van de klachten en de uitspraken daarover
en de visie op cariës die daaruit spreekt, zijn echter zorgwekkend. Veelal betreft het gevallen van vermeende nalatigheid omdat
niet of te laat restauraties zijn vervaardigd. Werken volgens de moderne opvattingen aangaande cariësmanagement, waarbij een
ziektegericht, minimaal invasief beleid wordt aanbevolen, zou kunnen leiden tot een groter risico op verwijten van nalatigheid. Zoals op veel terreinen is de oplossing gelegen in een goede documentatie en een goede communicatie met de patiënt.
Een goede documentatie bestaat uit registratie van cariësbeoordeling en van preventief management, inclusief risicoanalyse en
monitoring. Daarnaast is training in cariësdetectie, -diagnostiek, en -behandeling noodzakelijk om zo tot meer uniformiteit in
cariësmanagement te komen.
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Het klachtenpatroon
In een overzicht van uitspraken van tuchtcolleges over
klachten tegen tandartsen tussen 1994 en 2001, hadden
slechts 13 van de 353 klachten met nadruk betrekking op
cariologie/restauratieve tandheelkunde (Christiaans-Dingelhoff et al, 2002). Daarvan gingen er 10 in de kern over
verwaarlozing, het niet of te laat behandelen van cariëslaesies, waarbij met behandeling kennelijk wordt bedoeld het
aanbrengen van restauraties. Twee klachten hadden betrekking op de kwaliteit van de restauraties want restauraties
moesten door een nieuwe tandarts worden vervangen of het
gebitselement was gefractureerd en slechts 1 klacht betrof
overbehandeling. Er werden 4 waarschuwingen en 2 berispingen uitgedeeld, alle voor verwaarlozing. De belangrijke
conclusies die kunnen worden getrokken op basis van deze
klachten zijn:
> Zowel door tuchtcolleges als tandartsen zelf wordt onder
de behandeling van cariës het vervaardigen van restauraties verstaan.
> Het achterwege laten van restauratief interveniëren komt
als een groter probleem naar voren dan restauratief
overbehandelen.
> De kwaliteit van restauraties is blijkbaar geen groot
probleem.
> Een klacht wordt vaak ingediend zodra een andere tandarts in het spel is gekomen die een afwijkende diagnose of
een afwijkend behandelvoorstel heeft.
> Zowel door tuchtcolleges als door tandartsen zelf wordt
de diagnose ‘cariës’ soms gesteld op grond van 1 enkele
röntgenopname.
Gebrekkige registratie van het klinisch onderzoek en de
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behandeling en gebrekkige communicatie met de patiënt
spelen bijna altijd een rol.
Een aantal van deze conclusies is eenvoudig te verklaren:
een tandarts kijkt en communiceert vaak grondiger bij een
nieuwe patiënt dan een bij hem reeds lang bekende patiënt.
Belangrijker is echter dat bij een dergelijk onderzoek weliswaar (diepe) cariëslaesies waarneembaar kunnen zijn,
maar dat informatie over de status van de gebitselementen
van voor de restauratieve interventie ontbreekt. Dat betekent dat restauratieve onderbehandeling wel kan worden
gezien, maar restauratieve overbehandeling niet. Bovendien
is de patiënt blijkbaar zo bekend met de normale risico’s
van restauraties dat niet snel over de kwaliteit hiervan wordt
geklaagd. Het is echter bijzonder zorgwekkend dat mogelijk
via dit klachtenpatroon en de afhandeling ervan door de
tuchtcolleges een verkeerd cariësmanagement door tandartsen wordt bevestigd en gecontinueerd. Deze benadering
staat haaks op de moderne denkbeelden over cariësmanagement en minimaal invasieve interventie.
Dit artikel spreekt exclusief over tandartsen als betrokken mondzorgverleners. Inmiddels is deze problematiek
echter evenzeer het terrein geworden van mondhygiënisten (‘bachelor of health’). De boodschap is dus evenzeer tot
mondhygiënisten gericht.

Cariësbehandeling
Met het oog op het voorgaande is het misschien belangrijk
eerst te zeggen wat cariësbehandeling niet is. Het is niet het
restaureren van cariëslaesies (‘vullen van gaatjes’)! Cariës
is een ziekte die wordt veroorzaakt door een uit de hand
gelopen proces in de tandplaque en die zich uit in het ont-
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Afb. 1. Buccale cariëslaesies van verschillende progressiestadia en activiteitsstatussen:
a. actieve niet-gecaviteerde laesie;
b. inactieve niet-gecaviteerde laesie;
c. inactieve gecaviteerde laesie;
d. actieve gecaviteerde laesie.

staan en voortschrijden van cariëslaesies (afb. 1). Behandeling van deze ziekte dient zich primair te richten op de
oorzaak, de cariogene tandplaque, en niet op de gevolgen,
de cariëslaesies.
Het is voor tandartsen geen comfortabele boodschap,
maar op basis van de literatuur is te concluderen dat de
vooral op restauratie gerichte zorg niet heeft bijgedragen
aan de cariësreductie van de laatste 40 jaren. Tandheelkundige zorgverlening doet de cariësincidentie niet dalen en
DMFT-scores zijn zelfs marginaal hoger onder regelmatige
tandartsbezoekers (Sheiham, 1997). Er zijn zelfs aanwijzingen dat restauratieve behandeling de cariësreductie, gemeten in DMFT-scores, heeft tegengewerkt (Sheiham, 1997).
De trend lijkt te zijn dat frequenter tandartsbezoek is gekoppeld aan het aanbrengen van meer restauraties (Elderton,
2003). Daartegenover staat overigens wel dat regelmatig
tandartsbezoek is gerelateerd aan een betere mondgezondheid, een groter aantal gebitselementen, minder pijn en een
betere levenskwaliteit (Donaldson et al, 2008).

Risico’s van een restauratief georiënteerd
management
Detectie in plaats van diagnostiek
Het gebruik van het woord caviteiten voor alle cariëslaesies is een kenmerk van de restauratief georiënteerde
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behandelﬁlosoﬁe. Hierbij wordt detectie van cariëslaesies
gelijkgesteld aan de indicatie van een restauratie. Detectie
van cariëslaesies, of het via visuele inspectie of via röntgenopnamen plaatsvindt, kent een aanzienlijke variabiliteit.
Variabiliteit betekent onvermijdelijk dat fouten worden
gemaakt. Dit kunnen zijn fout-negatieve uitslagen (als laesies worden gemist of als kleiner dan in werkelijkheid worden beoordeeld. Het kunnen ook fout-positieve uitslagen
zijn als gave gebitsvlakken als carieus worden beoordeeld
of als de uitbreiding van een laesie wordt overschat. Bij een
lage cariësprevalentie, zoals dat in Nederland het geval is,
zijn de negatieve gevolgen van fout-negatieve detectie over
het algemeen minder ernstig dan die van fout-positieve
detectie. Uit een voorbeeld van Mileman en Van den Hout
(2007) kan men concluderen dat bij een cariësdetectie ten
behoeve van restauratief interveniëren met een redelijke
sensitiviteit van 70% en een redelijke speciﬁciteit van 90%
men tot een cariësprevalentie van 12% meer onterechte dan
terechte restauraties zou aanbrengen. Met andere woorden:
van iedere 2 geïndiceerde restauraties was er1 ten onrechte.
Fout-negatieve uitslagen zijn meestal geringer in aantal en
hebben minder ingrijpende gevolgen. Immers, een ‘gemiste’ laesie wordt vaak bij een volgende controle wel waargenomen, en kan dan alsnog gerestaureerd worden. Bij een
gemiddelde cariësprogressie, zoals in Nederland, zal deze
zelden zo snel zijn voortgeschreden dat bijvoorbeeld de
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pulpa irreversibel is aangetast. Het gebrek aan effectiviteit
van restauratieve behandeling heeft ongetwijfeld deels zijn
oorzaak in de onvermijdelijke overbehandeling ten gevolge
van ontoereikende diagnostiek.
Restauratieve interventie
Ofschoon door de restauratieve behandeling van cariës
blijkbaar weinig klachten worden gegenereerd, betekent dat
niet dat die behandelingen geen falen kennen. Restauraties,
of ze nu van amalgaam of van composiet zijn, gaan niet
eeuwig mee. De faalpercentages per jaar lagen tussen 2 en 9
(Hickel en Manhart, 2001). In cross-sectionele onderzoeken
in tandartspraktijken bleek de gemiddelde duurzaamheid
van falende amalgaamrestauraties meestal groter dan van
composietrestauraties. In een onderzoek in stagepraktijken in het Verenigd Koninkrijk vond men bij het falen van
meervlaksrestauraties in (pre) molaren een gemiddelde
duurzaamheid van 6,6 jaar voor amalgaam en 4,6 jaar voor
composiet (Burke et al, 1999). De gevonden verschillen
Afb. 2. Voorbeeld van de ‘repeat restoration cycle’ waarbij een
technisch goede behandeling heeft geleid tot verlies van een
gebitselement binnen 15 jaar na het aanbrengen van de eerste
restauratie.
a. Diepe laesie distaal in gebitselement 25. Tijdens het excaveren van
de cariës trad een pulpa-expositie op die werd overkapt volgens de
directe methode.
b. Pulpanecrose en periapicale parodontitis.
c. Endodontische behandeling lijkt succesvol.
d. Verzwakt gebitselement voorzien van stiftopbouw en kroon.
e. Verticale wortelfractuur.

zouden kunnen worden verklaard door de latere invoering
van en de geringere training van tandartsen in het aanbrengen van posterieure composietrestauraties. In een recent
Nederlands onderzoek werden ook in algemene praktijken
met composiet- en amalgaamrestauraties in (pre)molaren
vergelijkbare resultaten bereikt, met een faalpercentage van
slechts ongeveer 2 per jaar (Opdam et al, 2007).
Het belangrijkste risico van restauraties is dus dat ze na
verloop van tijd falen en moeten worden vervangen of gerepareerd. Daarmee start de zogenaamde ‘repeat restoration
cycle’, een neergaande spiraal van trauma’s die kan leiden
tot vervroegd gebitsverlies (afb. 2). Elke preparatie verzwakt
de kroon van een gebitselement en de verzwakking wordt
groter naarmate de preparatie in omvang toeneemt en
randlijsten in de preparatie worden betrokken (Reeh et al,
1989). Adhesieve restauraties hebben op dit terrein enkele
voordelen ten opzichte van amalgaamrestauraties. Allereerst kan de omvang van de preparatie kleiner zijn omdat
voor de retentie gebruik wordt gemaakt van adhesie. Daarc
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naast zorgt de adhesieve verbinding ervoor dat de stijfheid
van de verzwakte kroon weer gedeeltelijk wordt hersteld
(Hansen en Asmussen, 1990; Ausiello et al, 1997). Hoe eerder de restauratieve cyclus wordt gestart, hoe ongunstiger
dit zal uitpakken voor een gebitselement. Als een falende
restauratie wordt vervangen, is het niet waarschijnlijk dat
de nieuwe restauratie langer zal meegaan. Immers iedere
vervanging van de restauratie zal een uitbreiding van de
preparatie tot gevolg hebben, hetgeen de prognose van de
restauratie negatief beïnvloedt. Dit probleem is gedeeltelijk
te verhelpen door defecte restauraties niet te vervangen,
maar, indien mogelijk, te repareren (Wilson en Burke, 1998;
Blum et al, 2002).
Bij het falen van restauraties spelen naast technische
aspecten ook patiëntfactoren een grote rol. Zo is secundaire
cariës de voornaamste reden voor het vervangen van een
restauratie. Ofschoon in het proces van cariësvorming naast
het aanbrengen van een restauratie ook technische factoren
als randaansluiting een rol spelen, lijken individuele factoren, vooral de individuele cariësontwikkeling, van groter
belang (Thomas et al, 2007). Ook bij de tweede faaloorzaak, fractuur van restauratie en /of gebitselement, spelen
patiëntfactoren zoals parafuncties zeker een rol.
Hickel en Manhart (2001) geven in hun literatuuroverzicht van onderzoeken naar de duurzaamheid van
restauraties aan dat vroeg falen, na weken tot maanden
functioneren, waarschijnlijk het gevolg is van technische
fouten. Later falen, na jaren functioneren, is vaker het
gevolg van (secundaire) cariës, fractuur of slijtage. Het lijkt
dus wenselijk niet alleen het jaarlijkse faalpercentage of de
gemiddelde duurzaamheid van falende restauraties te evalueren, maar ook speciale aandacht te schenken aan vroeg
optredend falen.
Naast het falen van een restauratie zelf, zijn er nog enkele
gerelateerde risico’s. Elke amalgaam of composietrestauratie kan de patiënt ongemak bezorgen in de vorm van postoperatieve gevoeligheid (Borgmeijer et al, 1991). De meeste
postoperatieve gevoeligheid is echter van voorbijgaande
aard. Daarnaast kan een preparatie in het approximale vlak
aanleiding zijn tot een beschadiging van het buurelement.
Onderzoek liet zien dat bij preparatie in approximale vlakken eigenlijk altijd het buurelement wordt beschadigd
(Lussi en Gygax, 1998). Een dergelijke beschadiging leidt
vervolgens weer tot een signiﬁcante toename van de cariësprogressie in vergelijking met onbeschadigde approximale
vlakken (Qvist et al, 1992). De kans op dit iatrogene trauma
kan worden beperkt door bescherming van het buurelement, bijvoorbeeld met metalen strips, of door approximaal
de preparatie af te werken met sonische of ultrasonische
apparatuur (Opdam et al, 2002).

Modern cariësmanagement
Modern cariësmanagement is gericht op het voorkomen
of beperkt houden van restauratie van cariëslaesies. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er geen onweerlegbare
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bewijzen zijn dat preventieve in plaats van restauratieve
zorg effectief is in het verbeteren van de mondgezondheid.
Sheiham (1997) heeft zijn twijfels over de effectiviteit van
risicogroepgericht interveniëren en adviseert een populatiegerichte strategie. Sommige onderzoeken naar preventieprogramma’s voor adolescenten met een groot cariësrisico
leverden weinig positieve resultaten op (Hausen et al, 2000;
Kallestal, 2005). Daartegenover staan echter ook onderzoeken waarin na selectie van risicogroepen via actieve carieslaesies duidelijke cariëspreventieve resultaten werden
geboekt (Ekstrand et al, 2000; Hausen et al, 2007).
Detectie en diagnostiek
Detectie van de eerste tekenen van cariës, beoordeling van
cariëslaesies, en een analyse van de activiteit van het cariësproces op lokaal niveau en op niveau van de gehele mond
vormen de basis voor een effectieve behandeling. Het is niet
voldoende alleen gecaviteerde laesies te detecteren. Het is
beter een scoresysteem te gebruiken om cariëslaesies te classiﬁceren, waarmee eventueel ook de progressie kan worden
vastgesteld. Dergelijke scoresystemen zijn beschikbaar voor
klinisch-visuele en röntgenologische detectie (Ricketts et al,
2002; Ismail et al, 2007). Analyse van de cariësactiviteit, en
daarmee de diagnostiek van de ziekte cariës, kan eigenlijk
alleen betrouwbaar gebeuren aan de hand van waargenomen nieuwe laesies of progressie van laesies. Dit houdt dus
in dat aan de hand van een momentopname, zoals slechts 1
bitewing-opname, de diagnose cariës vrijwel nooit afdoende kan worden gesteld. Vergelijking van het röntgenbeeld
met dat van eerdere opnamen of een vergelijking van
visuele scores met die van een vorig onderzoek is hiervoor
noodzakelijk.
Risicoanalyse en monitoring
Bij de diagnose cariës hoort ook een risicoanalyse, ofwel
een analyse van de progressiesnelheid van het proces op
vlak-, gebitselement- en patiëntniveau. Deze risicoanalyse
is niet alleen essentieel voor het doseren van de preventieve
interventie, maar ook voor het kiezen van het juiste interval
voor monitoring (Mettes, 2008). Zo is niet alleen de controletermijn afhankelijk van het individuele risico, maar ook
het interval waarmee (bitewing-)röntgenopnamen worden
gemaakt. Een interval van 3 jaar is bijvoorbeeld voor een
cariësactieve patiënt te lang, maar voor een cariës-inactieve
patiënt kan het interval soms langer dan 3 jaar zijn (afb.
3) (Klinische Praktijkrichtlijn Periodiek Mondonderzoek,
2007).
Preventieve behandeling
Bij de diagnose cariës is een behandeling geïndiceerd die
is gericht op het reduceren van de oorzakelijke factoren
en/of het versterken van de afweer. Het ﬂuorideadvies van
het Ivoren Kruis geeft hiervoor goede handvatten (Ivoren
Kruis, 2001). In eerste instantie zal men zich richten op het
basisadvies: 2 keer per dag (zorgvuldig) tandenpoetsen met
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Afb. 3. Bitewing-opnamen (a en b) van jonge cariësactieve patiënt met een interval van 3 jaar, waaruit blijkt dat een goede cariësrisicoanalyse
op het moment van eerste bitewing-opname had moeten leiden tot een interval van maximaal 2 jaar.

ﬂuoridetandpasta met een concentratie ﬂuoride van 1000 –
1500 ppm en maximaal 7 eet- en drinkmomenten per dag.
Mocht de patiënt zich al aan dit advies houden, dan dient
nader onderzoek te worden gedaan naar mogelijke risicofactoren, zoals afwijkende eetgewoonten en gereduceerde
speekselproductie. Als een patiënt het advies niet kan of wil
volgen of als er een extra risico bestaat, zoals bij de aanwezigheid van vaste orthodontische apparatuur, kan bijvoorbeeld extra ﬂuoridecontact worden aanbevolen in de vorm
van zelfzorg en/of professionele applicaties. Ook maatregelen als gebruik van suikervrije kauwgom of plaquereducerende producten kunnen worden aanbevolen.
Beslissing tot restauratieve interventie
Modern cariësmanagement houdt ook een andere indicatie van restauratief interveniëren in. Ten eerste volgt bij een
individuele cariëslaesie pas restauratieve interventie als het
tot staan brengen van de laesie door preventieve behandeling onmogelijk of zeer onwaarschijnlijk is geworden of als
de laesie zo diep is voortgeschreden in het dentine dat het
risico op pulpaschade bij een falen van de preventieve therapie signiﬁcant is. Preventieve therapie is meestal niet meer
toereikend als de laesie is gecaviteerd. Plaqueverwijdering is
dan niet voldoende mogelijk, in het bijzonder bij approximale laesies. Caviteiten op de vrije gladde vlakken zijn vaak
nog wel reinigbaar.
Over de diepte van een laesie die restauratieve interventie noodzakelijk maakt, is geen harde uitspraak te doen. De
kans op het aanwezig zijn van een caviteit bij een bepaalde
diepte van de laesie op een bitewing-opname is bijvoorbeeld
afhankelijk van de progressiesnelheid van het cariësproces.
In een populatie met een gering cariësrisico, zoals in Nederland, is echter meestal een laesie die op de röntgenopname
gevorderd is tot in het buitenste derde deel van het dentine,
nog niet gecaviteerd. Om die reden is restauratieve interventie nog niet nodig (Hintze et al, 1999). Blijvende pulpaschade treedt meestal pas in een zeer laat stadium op. Het is
dan wel belangrijk deze laesie goed te monitoren. In geval
van vermoede of waargenomen cariësactiviteit dient na 1
tot maximaal 2 jaar een nieuwe röntgenopname te worden
gemaakt. Tijdens de tussenliggende controlebezoeken is het
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nodig dit vlak nauwkeurig visueel te onderzoeken (Klinische Praktijkrichtlijn Periodiek Mondonderzoek, 2007). Als
het niet waarschijnlijk is dat de patiënt zich aan de gestelde
controletermijn zal houden, kan het beter zijn sneller restauratief te interveniëren.
Restauratieve behandeling
Tot slot is er een duidelijke verschuiving zichtbaar in de hoeveelheid aangetast dentine die wordt geëxcaveerd voordat
een restauratie wordt aangebracht. Een recent systematisch
literatuuronderzoek leverde de conclusie op dat bij diepe
laesies partieel excaveren van carieus dentine de voorkeur
heeft boven volledig excaveren. Dit vermindert het risico
van pulpaexpositie zonder duidelijke nadelige invloed op
de restauratie (Ricketts et al, 2006). Er is nog maar beperkt
wetenschappelijk bewijs dat het simpelweg verzegelen van
een diepe dentinelaesie de prognose van het gebitselement
niet negatief beïnvloedt en het cariësproces effectief tot
staan brengt. Niettemin is het overduidelijk dat het oude
adagium van het verwijderen van al het geïnfecteerde en
aangetaste dentine kan worden verlaten (Kidd, 2004).
Vooral centraal in het gebitselement, waar risico van pulpaexpositie aanwezig is, wordt terughoudend geëxcaveerd.
Daarnaast vinden therapieën als ‘step-wise excavation’ en
indirecte pulpaoverkapping bij diepe, de pulpa bedreigende
laesies opgang.

Risico’s van modern cariësmanagement
Voor sommigen lijkt het moderne cariësmanagement een
oproep tot slordigheid: dentinelaesies niet restaureren en
carieus dentine niet volledig verwijderen. De bedoeling is
echter het tegendeel: een oproep tot conscientieuze, technisch hoogstaande en wetenschappelijk onderbouwde
tandheelkunde. Immers, een benadering van bewust niet
restaureren vraagt veel onderzoek en onderbouwing. Het
lekvrij aanbrengen van een restauratie over aangetast dentine vraagt grote technische vaardigheden. De wetenschappelijk gefundeerde tandheelkunde ondersteunt preventie
boven restauratie.
Dit moderne cariësmanagement herbergt echter wel
nieuwe risico’s, zeker met het oog op de meest voorkomen-
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de klachten bij de tuchtcolleges. Immers, de laesie die de
ene tandarts monitort en via preventie probeert te stoppen,
kan voor een volgende tandarts een gemiste cariëslaesie zijn.
Een stabiele radiolucentie onder een composietrestauratie
in een gebitselement waarvan de pulpa indirect is overkapt,
kan voor een andere tandarts een kritiek geval van secundaire cariës of erger nog, een ‘haastklus van een beunhaas’
zijn. Bijscholing en training van tandartsen op het gebied
van cariësmanagement zullen dit soort misverstanden en
meningsverschillen hopelijk reduceren.
De genoemde risico’s betreffen verschillen van inzicht,
maar er zijn natuurlijk ook risico’s op echt falend beleid.
Detectie en diagnostiek zijn nooit perfect, dus cariëslaesies
en cariësactiviteit kunnen worden gemist. Hierdoor kan
onterecht preventieve of restauratieve behandeling achterwege blijven. Zoals al eerder aangegeven, zijn de gevolgen
hiervan meestal te overzien. Bij een volgende controle is er
weer een gelegenheid de juiste diagnose te stellen en de juiste behandeling te starten. Niettemin is het onvermijdelijk
dat in zeldzame gevallen deze fouten in diagnostiek leiden
tot pijn, endodontische behandeling of zelfs het verlies van
een gebitselement. Cariësprogressie kan soms lokaal veel
sneller zijn dan kon worden voorzien en de beperkingen
van visuele inspectie en röntgenopnamen betekenen nu
eenmaal dat laesies soms niet worden opgemerkt. Echter,
bij zorgvuldig handelen hoeft dit risico niet groter te zijn
dan bij een restauratief georiënteerde benadering, ook als
men vroeg restauratief intervenieert mist men immers wel
eens een laesie, terwijl de cumulatieve schade door overbehandeling veel geringer zal zijn.

Aanbevelingen

Conclusies

> Borgmeijer PJ, Kreulen CM, Amerongen WE van, Akerboom HBM,

Een voor de gezondheid van de patiënt belangrijk risico van
cariësmanagement is restauratieve overbehandeling. Door
dit risico te vermijden, ontstaat misschien een groter risico
op klachten van patiënten wegens vermeende nalatigheid,
een gemiste laesie, verwaarlozing, onvoldoende verwijdering van cariës, enzovoorts. Tandartsen kunnen dergelijke
klachten voor een groot deel voorkomen door een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier en goede communicatie
met de patiënt. Centraal staan:
> zorgvuldige detectie en diagnostiek met expliciete registratie in het patiëntendossier;
> expliciete risicoanalyse en individuele vaststelling van een
controletermijn inclusief bitewing-interval;
> individuele preventieve behandelstrategie in overleg met
de patiënt en vastgelegd in het patiëntendossier;
> evaluatie van het effect van de preventieve behandeling
en eventuele modiﬁcatie;
> vastleggen in het patiëntendossier van een aantal kenmerken van de restauratieve behandelingen, bijvoorbeeld
reden van restauratie, bijzonderheden tijdens preparatie/
restauratie, gebruikte materialen.
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