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Om de logica achter de geometrie van de Protaper-
vijlen te begrijpen, moeten we terug naar de basis en
wel naar de anatomie van de elementen en de ziens-

wijze van Schilder op de endodontische behandeling daarvan.
We moeten daarbij wel bedenken dat Schilder de beschikking
had over een beperkt arsenaal aan instrumenten. Er waren 
K-vijlen op de markt, GG’s, oftewel Gates Glidden Drills, en dat
was het wel zo ongeveer. 

De manier waarop je met deze instrumenten conform
Schilders eisen toch een goede endodontische behandeling
kon uitvoeren, werd door Clifford Ruddle in 1990, toen ik voor
het eerst bij hem kwam, nog precies als volgt onderwezen. 
We leerden hoe we met de dunnere vijlen 10 en 15 zonder
kracht het kanaal een aantal millimeters konden verwijden –

WAAROM IS DIT HET MEEST GEBRUIKTE SYSTEEM TER WERELD?

Het Protaper 
NiTi-systeem
Er zijn veel roterende NiTi-vijlsystemen op de markt en het worden er in rap tempo
meer. Om de zoveel tijd lezen we in de vakbladen over een nieuw, revolutionair 
vijlontwerp dat de eigenschappen van alle vorige systemen zou doen verbleken. Toch
willen wij hier, louter uit persoonlijk enthousiasme, een lans breken voor het Protaper-
systeem. Het werd 13 jaar geleden geïntroduceerd en blijft voorlopig nog het meest
gebruikte ter wereld. Geestelijk vaders van het systeem zijn met name de endodon-
tisten Clifford J.Ruddle, Pierre Machtou en John West. Zij zijn destijds geïnspireerd
door de ideeën en concepten van prof. dr. Herbert Schilder, hoofd van de afdeling
Endodontie van de Universiteit van Boston. door Rik van Mill en Eva Tromp

H.J. van Mill is tandarts (Utrecht, 1982) en voert een groeps-
praktijk in Amstelveen. Van Mill geeft in Nederland endocursus-
sen aan algemeen practici.
Eva Tromp is tandarts (Amsterdam, 2008) en is werkzaam in
de praktijk van Rik van Mill, met wie zij de cursus endodontie
geeft.

door Ruddle als pre-enlargement aangeduid. Hierna konden
dikkere vijlen ingebracht worden (weliswaar minder ver in het
kanaal) om ruimte te maken voor GG’s. Gates Glidden Drills
gebruikten we (en gebruiken we nog steeds) om de kanalen 
zo te bewerken dat we een straight line access kunnen maken
naar de diepere delen van de kanalen. Zo konden we vervol-
gens onbelemmerd een vijl introduceren in de laatste paar
millimeters van de kanalen. Hoe Schilder zijn concepten kon
ontwikkelen, daarop gaan we in dit artikel wat dieper in.

Walter Hess
In het interbellum, de periode tussen de twee Wereldoorlo-
gen, werden grote ontdekkingen gedaan op allerlei gebieden,
ook op het gebied van de menselijke anatomie. Het falen van
veel methodes om gebitselementen te behouden nadat de
pulpa necrotisch was geworden, was voor de Duitse arts en
tandarts Walter Hess mede aanleiding om gründlich onderzoek
te doen naar de anatomie van de gebitselementen van de
mens. In 1917 publiceerde hij zijn bevindingen in het boek 
‘Zur Anatomie der Wurzelkanäle des menschlichen Gebisses 
mit Berücksichtigung der feineren Verzweigungen am Foramen
apicale’ (afbeelding 1). (Het boek is te zien op www.endoex-
perience.com/documents/Hesstext.pdf.) Acht jaar later volg-
de de Engelstalige editie daarvan: ‘The anatomy of root 

Afb. 1 In 1917 ver-
scheen de baan-
brekende studie
van Walter Hess
in Duitsland. In
1925 volgde de
Engelstalige editie.1



met heel veel tijd en hulpmiddelen, in vitro de ruimtes die de
pulpa in het element inneemt zo nauwkeurig kon visualiseren,
er dan ook een manier te verzinnen moest zijn waarop dit ook
in vivo en binnen een acceptabel tijdschema mogelijk is. Van
het ontwikkelen van die methode en het onderzoeken van de
eigenschappen en biocompatibiliteit van de materialen die
ervoor nodig zijn, heeft Schilder zijn levenswerk gemaakt.

Endodontische doelen
Een bepalende factor bij het uitvoeren van een endodontische
behandeling was en is nog altijd: tijd. Schilder moet zich ge-
realiseerd hebben dat de belangrijkste manier om de behan-
deling te versnellen, het wijder maken van het kanaal is om zo
makkelijker en efficiënter de irrigantia het hele kanaalsysteem
in te krijgen. Hij had de doelstellingen voor zijn endodonti-
sche preparaties namelijk als geformuleerd:
The primary objectives in cleaning and shaping the canalsystem
are to:
• Remove infected soft and hard tissue.
• Give disinfecting irrigants access to the apical canalspace.
• Create space for the delivery of medicaments and subsequent

obturation.
• Retain the integrity of radicular structures.

Bovenste één derde deel
Zijn onderzoeken naar hoe de kanalen kunnen worden gepre-
pareerd zonder excessief te instrumenteren en zonder de
radices hierdoor te veel te verzwakken, leidden tot de volgen-

canals’. Het waren vermoedelijk de honderden afbeeldingen
van aangetroffen wortelkanaalvormen en hun vertakkingen
(afbeelding 2-3) die in de Verenigde Staten onder de tandart-
sen die zich bezighielden met ‘zenuwbehandelingen’ een golf
van pessimisme veroorzaakten. Het boek ontlokte aan Seltzer,
een vooraanstaand tandarts en publicist, de verzuchting:
‘Rootcanals? It cannot be done!’ Het gevolg was dat in de daar-
opvolgende jaren in Amerika beduidend minder wortel-
kanaalbehandelingen werden uitgevoerd.

Visualiseren
Wat deed Hess? Natuurlijk was bekend hoe gecompliceerd het
apicale deel van het kanaal in elkaar steekt. Maar men kon
zich daarvan geen exacte voorstelling maken. Hess ging op
zoek naar methoden om kanaalsystemen in beeld te brengen.
Wij beschikken daarvoor tegenwoordig over digitale scan-
technieken* (afbeelding 4), maar Hess moest het doen met de
materialen en apparaten van zijn tijd. Zo maakte hij gebruik
van enorme hoeveelheden Querschnitte en Längsschnitte van
alle elementen. Ook paste hij allerlei chemicaliën, gips, onge-
vulkaniseerd rubber en technieken uit de prothesetechniek
toe, zoals cuvet en pers. Het is bewonderenswaardig met welk
doorzettingsvermogen hij de diverse methodes ontwikkelde
tot bruikbare toepassingen. Met perstechnieken kon hij bij-
voorbeeld guttapercha in het wortelkanaalstelsel persen en
zo de anatomie ervan driedimensionaal tonen.

Schilder (1929-2006) moet het werk van Hess gekend heb-
ben. Mogelijk heeft hij het idee gehad dat als Hess, weliswaar

18 TANDARTSPRAKTIJK | MAART 2014

Afb. 2-3 Enkele van de vele honderden kanaalsystemen die Hess in zijn boek publiceerde.
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Afb. 4  Moderne scantechnieken geven een gedetail-
leerd beeld van het wortelkanaalstelsel.  

Afb. 6  De GG1, 2, 3 en 4 zijn samengevoegd in
de GG-X.  

4 6

Afb. 5 De kanaalingangen liggen bij een 
bovenmolaar meer richting de trifurcatie.
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de praktijk: In de meeste meerwortelige elementen is de loca-
tie van de kanalen in de bovenste paar mm’s van de radix niet
precies in het midden van de wortel. Nee, in de meeste wor-
tels buigt dit bovenste deel van de kanalen iets naar de furca-
tie toe. Zie afbeelding 5: hier wordt een molaar getoond en
duidelijk is waar te nemen dat de kanalen niet symmetrisch 
in de radix zijn gesitueerd, maar meer naar de furcatie toe
liggen. Uit dit verloop van de kanalen trok Schilder de conclu-
sie dat het het beste is om een preparatiewijze te ontwikkelen
die de furcale zijde van het kanaal ongemoeid laat en juist de
ruimte zoekt wég van de furcatie. Dat gaat heel handig en effi-
ciënt met Gates Glidden Drills. De methode gaat zo. In eerste
instantie wordt gebruikgemaakt van de vijlen 10, 15, 20, 25, 30
en 35. Alle vijlen worden gebruikt in de eerste paar mm’s van
het kanaal. In de meest gevallen zal dat in het bovenste één
derde deel van het kanaal zijn. Dit deel is 3 tot 5 mm lang. Wat
dit betreft kan er eindeloos gedelibereerd worden over de af-
metingen van elementen en de verdeling van de afmeting over
het kroongedeelte en de radices, maar ervaring leert dat het
merendeel van de radices van meerwortelige elementen een
lengte heeft die ligt tussen de 9 en 15 mm. Vandaar een lengte
van 3 tot 5 mm voor het bovenste één derde deel.

Gates Glidden Drills
Een eerste bewerking met de vijlen 10 t/m 35 levert over een
lengte van 3-5 mm een iets verbreed kanaal op. Precies ge-
noeg ruimte om te gaan werken met GG’s. Zoals vaker bena-
drukt: GG’s zijn instrumenten die gebruikt dienen te worden

tegen één wand van de wortel, en wel die wand die wordt
aangeduid met dezelfde naam als het kanaal waarin wordt
gewerkt. Dus bijvoorbeeld tegen de mesiobuccale wand in de
mesiobuccale wortel. De Gates Glidden Drill wordt dan met
een vegende beweging gehanteerd, waarbij met de geometrie
van de achtereenvolgende GG’s rekening wordt gehouden.
Deze geometrie is: GG1 0,5 mm, GG2 0,7 mm, GG3 0,9 mm en
de GG4 1,1 mm. De grote GG4 wordt maximaal een bladlengte
voorbij de kanaalingang gebruikt. Enige jaren later werden de
eerste vier GG ‘s trouwens samengevoegd tot één instrument:
de GG-X (afbeelding 6).

Pas op voor strip-perforatie
Gelijktijdig met de introductie van het Protaper-systeem werd
ook een nikkel-titanium (NiTi) tegenhanger van de GG-X ont-
worpen: instrument SX oftewel Shaper X (afbeelding 10).
Deze shaper (vormgever) is een aanvullend Protaper-instru-
ment. Het heeft een met de GG-X vergelijkbare geometrie en 
is eveneens bedoeld om te werken in de eerst 3 tot 5 mm. 
Ook de Shaper X wordt met vegende beweging tegen de wand 
met de naam van het kanaal waarin gewerkt wordt gebruikt. 
Is het kanaal wat langer of is er wat minder werk aan de
triangles of restrictive dentine (afbeelding 8), dan is te over-
wegen om alleen met de Shaper S1 te werken. (Op afbeelding
7 staan de maten van de Protaper-instrumenten vermeld.)

GG’s zijn effectiever, maar ook gevaarlijker. Wordt er te
agressief mee gewerkt, dan kan er zomaar een strip-perforatie
mee worden gecreëerd. Dat gebeurt dan meestal omdat er te u
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Afb. 7  De maten van de Protaper-instrumenten. 

Afb. 9 De S1 en S2 zijn progressief getaperde instrumenten.
Met alleen de bovenste paar millimeters wordt gewerkt.
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Afb. 10 De Protaper SX is voorzien van dezelfde maten als
de GatesGlidden-X (afb. 6).

Afb. 8 De triangles of restrictive dentine worden verwijderd om rechte
toegang tot de kanalen te verkrijgen.



veel axiale kracht op wordt uitgeoefend terwijl er, wij bena-
drukken het nog een keer, juist voorzichtig mee geveegd moet
worden om lateraal ruimte te maken. Door druk uit te oefenen
op het draaiende instrument neemt de GG ook aan de binnen-
wand van het kanaal dentine af. Dit moet vermeden worden!

Straight line access
De S1 is een progressief getapered instrument (afbeelding 9).
Het werkzame deel is net als bij K-vijlen 16 mm lang. Dit Pro-
taper-instrument is zo ontworpen dat je werkt met de boven-
ste paar mm. Het is de bedoeling dat het instrument uitslui-
tend daar gebruikt wordt waar een ISO K-vijl 15 geweest is.

Wat is de diameter van een kanaal waar een K-vijl 15 los 
in beweegt? Dat is minstens 0,15 mm, maar waarschijnlijker 
is 0,16 of 0,17 mm. De doorsnede van de S1 is 0,15 mm. Het
onderste gedeelte van het instrument is niet actief, maar 
dient alleen om het glijbaantje te kunnen volgen dat met de
vijlen 10 en 15 gemaakt is.

Een ander belangrijk aspect van de methode Schilder is het
hierboven al genoemde straight line access. Schilder was een
begaafd clinicus en hij had al snel door dat hij, wilde hij toe-
gang krijgen tot de laatste paar mm van het kanaal, moest
kunnen voelen wat er aan de hand was. Daarvoor had hij
onbelemmerde toegang nodig met zijn dunste vijlen tot de
laatste 3-5 mm van het kanaal. Kijken we dan op de röntgen-
foto 8, dan is met schematische lijnen aangegeven waar de
ruimte gemaakt moet worden om in een rechte lijn af te
kunnen dalen. Schilder noemde de driehoeken die je daar

kunt waarnemen ‘triangles of restrictive dentine’. Juist daar
spelen GG’s, GG-X en Shaper X hun rol. Het bijkomende voor-
deel is dat door te instrumenteren zoals beschreven, het
veroorzaken van een strip-perforatie praktisch tot het verle-
den behoort. Zie afbeelding 13: zo ziet straight line access
eruit.

Verzwakking?
Een wijdverbreid misverstand is dat je de kies door deze
volgens het straight line access-principe te openen veel meer
zou verzwakken dan wanneer je een traditionele kleine ope-
ning zou maken zonder straight line access. De afbeeldingen 
4 en 11 laten zien dat op de plaats waar de kies het zwakst is,
en dat is op de glazuur-cementgrens, je er zelfs beter aan doet
om volgens Schilder te openen. Afbeelding 14 toont schets-
matig wat er gebeurt bij een juist uitgevoerd straight line
access. Het kanaal wordt meer gecentreerd in de radix. Dit
geeft minder verzwakking dan wanneer het kanaal rondom
wordt verbreed.

Het middelste deel
Goed, we hebben de eerst 3-5 mm van de radix gehad. Wat
nu? Op dezelfde manier verder, alleen nu in het middelste 
één derde deel van de radix. Opnieuw 10 t/m 35, alleen nu niet
gevolgd door vegen met GG’s. Deze stapsgewijze sequentie
van vijlen leidt ertoe dat we nu een continu taperende pre-
paratie hebben tot op 3-5 mm van de apex. Hierna is er nog
slechts 3-5 mm in het apicale deel te doen. Dat klinkt een stuk

minder bedreigend dan 9-15 mm.
Voor het middelste één derde worteldeel wordt

niet de Shaper S1 maar de S2 toegepast. Dit instru-
ment is net wat anders getapered, zodat het in de
meeste gevallen in dit middelste gedeelte goed
werkt. Ook met dit instrument wordt geveegd,
maar omdat met deze Shaper S2 veel minder werk
wordt verricht is het effect van het vegen veel min-
der. Dat komt goed uit, want verder de radix in ligt
de locatie van het lumen meer centraal (afbeelding
11). Zie opnieuw afbeelding 7 met alle waardes
voor de Protaper-instrumenten.

De laatste 3-5 mm
Ook de laatste 3-5 mm werd uitsluitend met K-
vijlen geprepareerd. Was het kanaal erg gekromd,

Afb. 11  Verder het kanaal in is het kanaallumen meer gecentreerd.  
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12a11

Afb. 12a In de 27 moet een endo wor-
den verricht. Dat is niet eenvoudig.

Kanaal niet gecen-
treerd in de radix

Geprepareerd kanaal 
zonder straight line 
access te maken

Geprepareerd kanaal
waarbij geprobeerd is het
kanaal te centreren in de
radix, straight line access

14

Afb. 14  Schematische weergave van het gevolg van het maken van straight line 
access.  
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12b 12c 13

Afb. 13 Straight line access vanaf occlusaal. Je kunt de apex bijna
zien!

dan zat er niets anders op dan vaker de dunnere vijlen in te
brengen en zo voorzichtig, door herhaald instrumenteren het
kanaal de juiste vorm te geven. Vroege resultaten laten zien
dat dit zeer goed mogelijk was. Maar deze resultaten tonen
niet hoe nu ook Protaper correspondeert met de kanaalgeo-
metrie die het resultaat is van het op de juiste wijze instru-
menteren.

Schilder vond dat je geen vaste maat kon zetten op de api-
cale diameter van de preparatie, maar dat die afhankelijk was
van wat je aantrof. Bij jongere patiënten treffen we vaker een
initiële diameter die wat groter is, met de omvang van een vijl
30 of 40 of misschien wel van een 50. Dan kun je niet meer toe
met een vijl 25 aan de apex want dan ga je nooit meer voldoen
aan één van de andere doelstellingen voor de preparatie van
wortelkanalen van Schilder, namelijk dat er continue taper
moet zijn. Vandaar dat hij tot zijn uitspraak kwam dat apicale
diameters van geprepareerde wortelkanalen ‘As small as prac-
tical’ moeten zijn. Dat wil zeggen: een diameter van 10 zal dan
waarschijnlijk een 15 worden en een initiële diameter van 35
wordt een 40 of een 45. In ieder geval moet er van apicaal naar
occlusaal een steeds toenemende diameter van het kanaal
zijn.

Finishers
Nu komen de finishers van het Protaper-systeem in beeld. 
Die moeten de apicale 3-5 mm gaan vormen en ervoor zorgen
dat aan alle doelstellingen van Schilder wordt voldaan. Deze
finishers zijn qua geometrie gebaseerd op de afmetingen van
de kanalen, welke afmetingen worden achtergelaten door een
volgorde van steeds dikkere K-vijlen steeds verder het kanaal
uit hun werk te laten doen. Dus: stel dat een K-vijl 20 net aan-
loopt bij de apex, dan moet de volgende K-vijl 25 op een halve
mm korter afgesteld worden, nummer 30 weer een halve mm
korter, enzovoort. Dat levert vlakbij de apex vrij veel taper op.

Bijvoorbeeld: de toename van de diameter van een 20 naar
een 25 over een halve millimeter is 0,05 mm. Over een hele
millimeter lengte van het kanaal levert dit een toename van 
de diameter op van 0,10 mm, dus een taper van 0,10 mm/mm
lengte. Bij de volgende stap wordt die taper bepaald door de
toename in diameter van de 25 naar de 30, en dat is weer 0,10
mm. Protaper-Finishers 1, 2 en 3 hebben een taper van respec-
tievelijk 0,07, 0,08 en 0,09 mm. Je krijgt met Protaper-Finishers
dus iets slankere vormen van de kanalen dan oorspronkelijk
met alleen handinstrumenten.

In de eerste jaren van Protaper werd nog aanbevolen om alle
drie de finishers te gebruiken: F1 op lengte, F2 één mm korter
en F3 twee mm korter dan de F1. Die aanbeveling is inmid-
dels achterhaald. De reinigingsmethoden zijn zo verbeterd dat
ook met de iets slankere preparatievorm niet minder laterale
kanalen worden gereinigd en gevuld.

Geen kracht uitoefenen
Geen ander vijlsysteem is uitgerust met variabele taper, en
geen ander vijlsysteem is als zodanig gebaseerd op de oor-
spronkelijke ideeën van Schilder. Zijn die ideeën heilig? Nou,
nee, maar het is het beste wat we nu hebben. En het hierop
gebaseerde vijlsysteem geeft, indien goed gehanteerd, dat wil
zeggen door een operateur die voldoende geoefend is, specta-
culaire resultaten. (Afbeelding 12a-c)

Het mooie van het systeem is dat je op de Protaper-instru-
menten geen kracht hoeft uit te oefenen om ze het kanaal in te
krijgen. De geometrie is zodanig ontworpen dat een ontspan-
nen, hooguit ondersteunende hand voldoende is om het
draaiende instrument het kanaal te laten volgen. Stopt die
voortgang, dan is er wat aan de hand. Dan is óf de spoed van
het Protaper-instrument vol waardoor er geen afname van
dentine meer kan plaatsvinden, óf er is geen glijbaan voor het
instrument om te volgen.

Bij – voorzover wij weten – alle andere vijlsystemen is enige
druk op het instrument vereist om het kanaal in te komen. 
Dat is nu precies wat vermeden moet worden. Druk vergroot
het gevaar dat er debris en dus collageen met dentineslijpsel
het kanaal in wordt gewerkt en de laterale anatomie verstopt
raakt. Laterale anatomie die eenmaal verstopt zit met een
collageenprop is nooit meer schoon te krijgen en dus ook niet
te vullen. Dit vormt een risico wat betreft het succes van de
behandeling. Daaraan wil de tandarts de patiënt niet bloot-
stellen.

De auteurs hechten eraan te verklaren dat zij op geen enkele wijze
belang hebben bij de in het artikel genoemde producten en dat zij dit
artikel op eigen initiatief hebben geschreven.

* www.eHuman.com is een Amerikaanse website van endodontist 
Herbranson waarop prachtige digitale anatomische plaatjes te zien
zijn.
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Afb. 12b Straight line access tot alle kanalen. Afb. 12c Het element
is door het creëren van deze rechte toegang niet verzwakt.


