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Meer dan 45 jaar geleden zong de Nederlander Ge-
rard Cox zijn zomerhit “’t Is weer voorbij die mooie 
zomer”, zij die dit toen hebben meegemaakt zullen 
zich dit zeker nog herinneren. Ook de pas voorbije 
zomer met zijn snikhete recordmaanden juli en 
augustus zullen wij niet vlug vergeten, maar hij heeft 
ons toch toegelaten om onze batterijen weer vol op 
te laden zodat wij het najaar met “Schwung” kunnen 
aanvatten.

Voor de herfst prijkt bovenaan de UDB-agenda 
onze “Dag voor Innovatieve Dentaaltechniek” waar-
voor wij u dan ook massaal verwachten op VRIJDAG  
29 NOVEMBER in het Gemeenschapscenter De 
Zandloper te Wemmel.

We hebben de ID-DAG uitgebouwd tot een volwaar-
dig symposium met topsprekers, workshops en een 
beurs waarop u kennis kunt maken met de produc-
ten aangeboden door onze sponsors.

“SYNERGIE TANDHEELKUNDE-DENTAALTECH-
NIEK” staat centraal als onderwerp op het program-
ma want de dag heeft tot doel dentaaltechnische 
bedrijven met hun werknemers, studenten en tand-
artsen op professioneel vlak samen te brengen. 
Een ander nieuw concept van de ID-DAG 2019 is de 
“Apero Afterwork” waarop wij u van 20 tot 22u een 
pastabuffet met drank aanbieden zodat u de kans 
krijgt om bij te praten en te netwerken met collega’s 
en industrie. 
Vergeet bij uw inschrijving niet aan te duiden of u 
hierop aanwezig wil zijn!

In deze editie van “BE Dental Technology”  kunt u 
het volledig programma en de korte inhoud van de 
ID-Dag terugvinden. Lees het aanbod aandachtig 
zodat u kunt inschrijven voor de workshops en/of 
lezingen die u het meest interesseren. 
U zal per post een uitnodiging met inschrijvings-
strook ontvangen die kan worden teruggestuurd of 
u kunt inschrijven via onze website www.udb.be > ID 
Dag 2019 > Inschrijven.

We hopen dat u deze unieke kans wilt aangrijpen 
om op dit sociaal event aanwezig te zijn. Het blijft 
uiteraard een studiedag, maar het is toch een uniek 
concept voor iedereen binnen de dentaaltechni-
sche sector!  Afspraak dus op vrijdag 29 november 
om 13uur!

In onze vorige editie van het tijdschrift hebben 
we het reeds uitvoerig gehad over de waslijst 
aan uitdagingen waarmee onze sector wordt 
geconfronteerd,gaande van het nijpend en schrij-
nend tekort aan goed opgeleide gemotiveerde den-
taaltechnici tot de sectormetamorfose die volop 
aan gang is en dit laatste in de breedste zin van het 
woord. Zowel op technologisch vlak als op het vlak 
van de marktevolutie ondergaat onze sector veran-
deringen aan een sneltreinvaart.  

Ook op het domein van nieuwe bijkomende wet-
telijke verplichtingen opgelegd door de overheid 
wordt onze sector gestuurd in niet te stoppen 
verregaande wijzigingen en ontwikkelingen zoals de 
vernieuwde “registratieplicht” bij het FAGG voor alle 
dentaaltechnische laboratoria.  De eerste versie 
ervan die reeds in 1999 door de “Farmaceutische 
Inspectie” werd ingevoerd moest onder impuls van 
de EU worden aangepast waardoor de Belgische 
overheid een krachtdadiger beleid op dit vlak is 
moeten gaan voeren.

E D I T O

Beste Lid, geachte tandarts,  
beste lezer, en beste sympathisant, 

CAVEXYOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN
www.cavex.nl
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Dit heeft ook zijn impact op de medische hulpmid-
delen naar maat en de desbetreffende wetgeving 
werd dan ook meteen toegepast op de verschillende 
actoren en marktdeelnemers binnen onze sector.  

In mei van volgend jaar loert alweer een nieuwe 
EU-regelgeving voor medische hulpmiddelen, MDR 
genaamd, om de hoek.  We proberen u dan ook 
zo snel als mogelijk te informeren over de verdere 
evoluties van dit dossier. 

Dit jaar worden we ook geconfronteerd met een 
totaal nieuwe wettelijke verplichting namelijk  een 
“Heffingsplicht” ten laste van alle medische secto-
ren, ter financiering van de werking van het FAGG.
Dit houdt in dat ook alle fabrikanten van medische 
hulpmiddelen een jaarlijkse heffing op hun omzet 
verschuldigd zijn.  

Deze toepasselijke regelgeving gaat over enkele arti-
kelen van de wet van 20 juli 2006 betreffende de op-
richting van het FAGG, die pas dit jaar voor het eerst 
binnen onze sector werden geactiveerd. Voor velen 
onder ons is dit een vrij complexe oefening alsook 
een onverwachte extra financiële “inspanning”.  

Gezien de complexiteit van deze regelgeving heb-
ben wij onophoudelijk contact en overleg met het 
FAGG om deze materie zo klaar en duidelijk mogelijk 
naar onze leden over te brengen en te coördineren. 
Elk bedrijf heeft echter zijn eigen typische organi-
satie en het is voor ons dus onmogelijk om voor elk 
individueel dossier  verantwoordelijkheid te nemen.  

Wij raden iedereen dan ook sterk aan om bij 
problemen rechtstreeks contact op te nemen 
met het FAGG via eddy.buys@fagg-afmps.be, 
Lies.DeSmedt@fagg-afmps.be of meddev@fagg.
be, men zal u daar zeker met de meest mogelijke 
insteek helpen om uw dossier in orde te brengen. 
Wij hopen trouwens in de nabije toekomst, 
samen met het FAGG, een informatiesessie voor 
onze leden te organiseren om deze materie nog 
verder uit te diepen, zodat zij zich nadien perfect 
in regel zullen kunnen stellen met desbetreffende 
wetgeving. 

Voor onze sector is dit een lawine aan nieuwig-
heden en we zijn ons terdege bewust van het feit 
dat er een wezenlijk verschil is met “de tijd van 
toen”.  We leven vandaag echter in een totaal an-
dere omgeving waarin dwingende EU-richtlijnen 
worden omgezet in legale nationale materie met 
bijhorende verplichtingen , maar die toch in de 
eerste plaats  bedoeld zijn om de volksgezond-
heid te dienen en nog sterker te ondersteunen.
Samen kunnen we met onze sector, die thuis-
hoort in de gezondheidszorg, hier ook ons 
steentje toe bijdragen door ons mooi prestigieus 
beroep verder uit te bouwen en op een hoger 
niveau te tillen.

We moeten allen fier zijn om hier deel van uit te 
kunnen maken!

Bedankt voor uw vertrouwen en steun aan UDB.
René Van Reeth
Voorzitter
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UDB nodigt u uit op het 8ste symposium

“Innovatieve tech nologieën en producten
voor het mondzorgteam”
met internationale wetenschappelijke sprekers 
en tal van interessante workshops

Vrijdag 29 november 2019
van 13.00u tot 22.00u
GC De Zandloper
Kaasmarkt 75 te 1780 Wemmel

Tanden uit vertrouwde handen
Met ons werk, sta je sterk!

Deze ID-dag heeft als doel dentaaltech nici en tandartsen samen te brengen rond het thema 
“Innovatieve tech nologieën en producten voor het mondzorgteam”. Deze studiedag geeft u 
zeker ideeën om uw kennis en inzichten te verruimen en zo de kwaliteit van uw producten te 
verhogen. Het samenkomen van werkgevers, werknemers, collega’s, klanten en leveranciers 
zorgt voor een grote meerwaarde van deze ID-dag. Naast verscheidene interessante top- 
sprekers biedt de ID-dag tal van workshops aan om kennis te maken met de laatste nieuwe  
tech nologieën en evoluties. Alvast een bezoekje waard. 

DE SPONSORS: 3M ESPE • ARSEUS LAB • BREDENT • CAVEX • COLTENE WHALEDENT •

DENTAURUM • DENTSPLY SIRONA • GC BENELUX • IMPRODENT • IVOCLAR VIVADENT •  

KERCKAERT & LABOROR • KULZER • KURARAY • NOBEL BIOCARE • SOCIAAL FONDS  

DENTAALTECHNIEK • STRAUMANN • VITA • ZHERMACK • ZIRKONZAHN
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    13.30 - 14.30 Voordracht  1 Samenwerking tussen labo, tandarts en chirurg
    Dr. Luc Van Doorne - Bredent
    & dentaaltech nicus Evert Hendriksen 
    14.40 - 15.40 Voordracht  2 Single visit dentistry met Inlab software
    tandarts A. Van den Akker - Dentsply Sirona 
    & dentaaltech nicus Richard Huysmans

 16.00 - 16.40 Workshop 1  Uitwerken en individualiseren van de digitale prothese
    Tom Behaeghel - Vita
  Workshop 2  The aesthetic finish for monolithic all-ceramic restorations
    François Hartmann - Dentaurum
  Workshop 3  “Single visit dentistry” vanuit het dentaaltechnisch laboratorium,
    een nieuwe mogelijkheid?
    Arend van den Akker - Dentsply Sirona
  Workshop 4  Exocad: model & smile creator - 
    van intra-orale scan tot geprint model, meerdere democases
    Daan Decaluwé -Improdent
  Workshop 5  Zirlux, digitale verbruiksmaterialen voor esthetisch resultaat
    Marie-Claire Bossaer - Arseus Lab
  Workshop 6  Enter the new era of mucointegration
    Jo Rebry & Karin De Hert - Nobel Biocare

 17.00 - 18.00  Voordracht 3 De digitale prothese: een overzicht
    Simon Hotter - Arseus Lab
 18.10 - 19.10 Voordracht 4 De digitale prothese anno 2019
    Henk-Jan van den Heuvel - Vita

 19.20 - 20.00 Workshop 7.  Zirconia and / or lithium disilicate, criterias of choice and working options
    François Hartmann - Dentaurum
  Workshop 8  “Single visit dentistry” vanuit het dentaaltechnisch laboratorium,
    een nieuwe mogelijkheid?
    Arend van den Akker - Dentsply Sirona
  Workshop 9  De nieuwe giettech niek
    Peter van der Pal - Arseus Lab
  Workshop 10  Shape your dental future
    Stephane van Cauwenberge - Ivoclar Vivadent
  Workshop 11 Printing and milling (totale prothese)
    Stijn Hansen & Karl Van Harck -Bredent
  Workshop 12  Exocad: model & smile creator
    van intra-orale scan tot geprint model, meerdere democases
    Daan Decaluwé - Improdent

 20.00 - 22.00    APERO AFTERWORK

Programma

Zaterdag 15 november! U bent toch al ingeschreven?

8
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Onderstaande tarieven van het symposium  
(21% BTW incl.) zijn inclusief de maaltijd.
•  Algemeen: 265 €
• UDB-lid: 205 €
•  VBT/VVT/WVT-lid: 205 € 
•  Student: 25 € 
•  Werknemer dentaaltech nicus: gratis - enkel 75 € voorschot 

(voor 15 november overgeschreven op  
rekening van UDB) dat wordt teruggestort bij  
aanwezigheid op de studiedag

Inschrijven vóór 15 november 2019. 
De betaling geldt als inschrijving.
Overschrijven op rek.nr.: BE36 7370 0472 7781

Gelieve uw aanwezigheid op voordrachten,  
workshops en Apero Afterwork te bevestigen  
door bijgaande antwoordkaart ingevuld terug  
te bezorgen aan  
Secretariaat UDB,  
Middelmolenlaan 20, 2100 Deurne,  
per mail: secretariaat@udb.be,  
per fax: +32 (0)3 354 58 77  
of via de site www.udb.be

Voor bijkomende inlichtingen kan u tevens terecht 
op het secretariaat: tel.: +32 (0)3 354 58 76 
of via mail: secretariaat@udb.be

Voor het laatste nieuws over de id-dag:  

www.udb.be

Praktisch

www.udb.be

Sponsors

3M ESPE 

ARSEUS LAB 

BREDENT 

CAVEX 

COLTENE WHALEDENT 

DENTAURUM 

DENTSPLY SIRONA 

GC BENELUX 

IMPRODENT 

IVOCLAR VIVADENT 

KERCKAERT & LABOROR 

KULZER 

KURARAY 

NOBEL BIOCARE 

SOCIAAL FONDS  

DENTAALTECHNIEK 

STRAUMANN 

VITA 

ZHERMACK 

ZIRKONZAHN



VITA – perfect match.

VITA YZ® SOLUTIONS

www.vita-zahnfabrik.com   facebook.com/vita.zahnfabrik

35
60

E/
1

• Includes a complete range of materials with four translucency levels as white, precolored and multiColor variety.
• Efficient and simple processing, including milling parameters perfectly matched to CAD/CAM system partners.
• Achieve shade reproduction accuracy, matching the VITA classical A1 - D4 shade guide, which sets the shade standard.

(optional)

(optional)

VITA YZ® SOLUTIONS –  
Your custom-fit zirconia material system
The system solution for precise, efficient and true-to-shade zirconia reconstructions.
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Antwoordkaart

Naam firma

BTW nr.

Dhr./Mevr.

Adres

Postcode + Plaats

Telefoon + Fax

E-mail

  Werkgever/UDB-lid         Werkgever/niet UDB-lid         Student

  Tandarts/VBT-/VVT/WVT-lid         Tandarts         Werknemer

IK NEEM DEEL AAN VOLGENDE VOORDRACHTEN: 

  Voordracht 1  13.30 u.

  Voordracht 2  14.40 u.

  Voordracht 3  17.00 u.

  Voordracht 4  18.10 u.

Duid de voordrachten aan naar keuze.

IK SCHRIJF TEVENS IN VOOR:

  Apero Afterwork 20.00 u.

IK NEEM DEEL AAN VOLGENDE WORKSHOPS of LEZINGEN:

Kies per tijdsduur 1 Workshop of lezing.  Onthoud je keuze!

Workshops van 16.00 u. tot 16.40 u.

  1   2   3   4   5     6

Workshops van 19.20 u. tot 20.00 u.

  7   8   9   10   11     12
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Ontdek het volledige gamma 

PROGRAMILL 
FREESUNITS 

van Ivoclar Vivadent bĳ  L A B O R O R

/  faciliterende partner 
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 Belgische markt /
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Voordrachten Auditorium

Voordracht 1
Samenwerking tussen labo, tandarts en chirurg 

Voordracht 2
Single visit dentistry met Inlab software

Voordracht 3
De digitale prothese: een overzicht

Voordracht 4
De digitale prothese anno 2019
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GRATISGRATIS
3Shape, Exocad en Dental Wings 3Shape, Exocad en Dental Wings 

digital libraries verkijgbaar op digital libraries verkijgbaar op www.CPKL.euwww.CPKL.eu

Rood: 
Hoge retentie

PRECI-HORIX®

Prijsgunstige steegpro� el in kunststof. 
De restloze verbrandbare kunststof kan in iedere 
harde legering gegoten worden. 
Of kies voor een digitaal design. 

Preci-horix ruiters.
• Verkrijgbaar in drie verschillende 

retentiewaarden (wit, geel, rood).
• Snel & eenvoudig te vervangen.

Ultra dunne prefab metalen housing. 
Voor polymerisatie in de kunststof.

Directe afsteuning van de ruiter 
met rotatiemogelijkheid.
Rotatiebegrenzing van de kauwkrachten door 
speci� ek design van het pro� el.

Hoorbare inklikken.
Verzekert de patiënt een duurzame verankering.

Eenvoudige nazorg en 
draagcomfort voor de patiënt.

✔

✔

Geel: 
Normale retentie

Wit: 
Verminderde retentie

✔

  Wax-up of digital design Verwerking AfwerkingVerwerking

✔

✔

✔

www.arseus-lab.eu
ARSEUS LAB
Tel. 0800 30 500   •   sales@arseus-lab.be
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Voordracht 1
Samenwerking tussen labo, tandarts en chirurg

Team Cosmipolis, Brugge, België: 
dr. Luc Van Doorne
Tandarts Carla Vanderstraeten
Tandtechniek Patricia Van Cappel
Tandtechnisch labo “Andere Tanden” 
Goes, Nederland: 
Evert en Chris Hendriksen & team

Digitalisatie verspreid zich razendsnel als hulp-
middel binnen het implantaat gedragen prothe-
tisch gebitsherstel. 

Waar in het begin vooral de focus werd gelegd op 
de 3D implantaat planning en het geassisteerd 
plaatsen van de implantaten met digitaal gefabri-
ceerde richtplaten, zien we tegenwoordig dat de 
gestroomlijnde digitale workflow tussen implan-
toloog, tandarts en dentaaltechnisch labo voor 
de constructie van het prothetisch werk op de 
geplaatste implantaten steeds belangrijker wordt.

Voordrachten Auditorium

De mogelijkheid om digitaal te printen, te frezen 
na het nemen van een digitale afdruk samen 
met een digitaal prothetisch ontwerp, doen de 
behandelingssnelheid beduidend toenemen. 
Nieuwe materialen in dit behandelingsproces 
zoals het frezen van PEEK (BioHpp) voegen 
daar bovendien de mogelijkheid bij om minder 
lichaamsvreemd (biocompatiebel) te gaan 
werken.

Aan de hand van klinische voorbeelden bij 
immediate gebitsrehabilitaties (fast and fixed 
procedure) zal de omschakeling van de klassiek 
analoge naar de digitale workflow worden verge-
leken en voorgesteld.

Ook een vernieuwende denkpiste voor imme-
diate gebitsrehabilitatie op smalle diameter im-
plantaten bij geriatrische of medisch gecompro-
miteerde patiënten zal worden gepresenteerd.

Dr. Luc Van Doorne &  
dentaaltechnicus Evert Hendriksen
BREDENT

www.bredent.com
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Voordracht 2
Single visit dentistry met Inlab software

“Single visit Dentistry” - Het resultaat van 
ultieme samenwerking-, nieuwe mate-
riaalmogelijkheden én state of the art 
digitale techniek.

Abstract:
CEREC is historisch voornamelijk bekend gewor-
den door chairside vervaardigde inlays en onlays 
van veldspaatporselein. De laatste jaren is het 
systeem echter geëvolueerd waarmee de indi-
caties en mogelijkheden enorm zijn uitgebreid. 
Door de kennis van het CEREC chairside sys-
teem te integreren in de inLab software is het 
zelfs inmiddels haalbaar om de patiënt zijn/haar 
esthetische tandvervanging nog dezelfde dag 
aan te kunnen bieden -“Single visit Dentistry” 
. Daarnaast ontstaan met de Dentsply Sirona 
Primescan in dit verband eveneens nieuwe mo-
gelijkheden. Via Connect Case Center software 
kan er een directe connectie met uw laborato-
rium (software) worden gemaakt.

Dit en mede door het toegenomen aantal 
beschikbare, hoog-esthetische materialen is nu 
vrijwel alles mogelijk. Een gedegen kennis van 
deze materialen evenals de juiste “skills” voor 
het ontwerpen en vervaardigen van het werk is 
evenwel nodig. Kennis die voornamelijk op tand-
technisch gebied ligt. Waar het CEREC systeem 
in de beginjaren voornamelijk in handen van de 
tandarts functioneerde is de tandtechnicus nu 
niet meer uit dit systeem weg te denken.

Voordrachten Auditorium

In de hierna volgende 40 minuten durende inter-
actieve demo’s wordt een overzicht en inzicht 
gegeven van de nieuwe mogelijkheden die zijn 
ontstaan en waarbij de ““Single visit Dentistry”” 
workflow met Celtra Duo, de Primescan en inLab 
software centraal staat.

Inhoud:
• Introductie van Primescan n inLab software
• Materialen en mogelijkheden
• “Single visit Dentistry”; Labside versus  

chairside. 
• Remote designing en milling.
• De nieuwe mogelijkheden van de Primescan

Tandarts A. Van den Akker & 
 dentaaltechnicus Richard Huysmans
DENTSPLY-SIRONA

www.dentsplysirona.com

Layers ahead of the rest 

Bestel nu ALLE 
16V-kleuren en 

ontvang 
eenmalig 50% 
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*  ebaseerd op on e True olor Tec nologie
**  V TA is een merk van V TA a nfabrik mb  

dentsplysirona.com

- Max  één aanbieding per klant
- Alleen geldig bij afname van álle 16V-kleuren in één bestelling
- Actie geldt tot 31 december 2019
- Terugsturen en/of omruilen niet toegestaan 

* :



DENTAL PRODUCTS

1. Ideale afmetingen
Slanker dan andere drukknop abutments 
en meer retentie dan bolattachementen. 
Door de ideale afmetingen kan de matrix 
ook bij beperkte plaatsruimte worden 
aangebracht.

3. Uiterst flexibel
6 retentie-inserts (300 g tot 2.550 g), divergenties tot 20 graden 
per implantaat. De unieke vormgeving van het Optiloc®-
abutment met zelfrichtende functie vereenvoudigt de dagelijkse 
plaatsing van de prothese en voorkomt 
overmatige belasting van de retentie-
inserts. De inserts worden in slechts 5 
seconden vervangen.

4. Het perfecte oppervlak
De oppervlaktekwaliteit van de Optiloc®-abutments 
vormt een nieuwe maatstaf. De optimale hardheid en 
wrijvingseigenschappen verminderen slijtage van het 
abutment en de retentie-insert. 

Net hierdoor is er 10 jaar garantie op de ‘diamond coating’ 
van het abutment.

Verkrijgbaar in verschillende hoogtes en compatibel met 
een breed scala van implantaatsystemen.

2. Ultieme combinatie van drukknop 
abutment & bolattachement
De Optiloc®-matrix laat geringe bewegingen van de prothese 
toe zonder deze los te maken. In tegenstelling tot bolsystemen 
gaat Optiloc® gelijkmatig terug naar de basispositie.

10 JAAR
GARANTIE

 9Zonder torque-holte: het abutment kan dus 
probleemloos rein worden gehouden

 9Bolvormig design: werkt zelfrichtend, hierdorr 
klikt de prothese automatisch op zijn plaats  

 9Uiterst kleine matrix: diameter van maar 
4.2mm, zorgt voor plaatswinst in de prothese

 91 schroevendraaier: onafhankelijk van het 
implantaat, steeds dezelfde schroevendraaier
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Contacteer ons voor meer informatie & prijzen

of bestel online op www.improdent.be

Waarom kiezen voor Optiloc?

www.improdent.beBeselarestraat 273A, BE-8980 Zonnebeke

T. 057 46 95 14 • info@improdent.be

by Dental Direkt

Contacteer ons
voor meer informati e & prijzen

HOOGSTE 
PRECISIE dankzij
2 hoge resoluti e 

camera’s

Beselarestraat 273A, BE-8980 Zonnebeke
+32 57 46 95 14 • info@improdent.be DENTAL PRODUCTS

WWW.IMPRODENT.BE 

STL

Poederloos

Volledig open

Zeer nauwkeurig

Kleine scanti p

HD

Lichtgewicht (276g)

Extreem hoge resoluti e

Heldere kleuren

Indrukwekkende snelheid

by Dental Direkt

HOOGSTE Lichtgewicht (276g)

OPEN SYSTEEM zonder betalende 
updates of licenti ekosten

Innovati eve 
intra orale scanner
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Voordracht 3
De digitale prothese: een overzicht

Abstract:
Simon is van opleiding tandtechnicus en heeft 
jarenlange ervaring in de digitale wereld via zijn 
eigen freescenter. 

Hij specialiseert zich in alles wat met digitalisatie 
te maken heeft en daar mag de ‘Digitale Prothe-
se’ niet ontbreken.

Voordrachten Auditorium

Tijdens de lezing wordt de techniek rond de 
digitale prothese uitgebreid besproken. 
• Welke systemen zijn er op de markt
• Welke technieken kunnen er toegepast  

worden
• Wat is het verschil tussen een geprinte en  

een gefreesde digitale prothese
• Hoe evolueert dit verder de komende jaren

Simon Hotter
ARSEUS LAB

www.arseus-lab.eu

ARSEUS LAB NV | Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem | Tel. 0800 30 500 | sales@arseus-lab.be | www.arseus-lab.eu 

DIAMOND D HC  
Ultra resistente prothesekunststof

ARSEUS LAB NV 
Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem  

Tel. 0800 30 500 | sales@arseus-lab.be
www.arseus-lab.eu 

Voordelen 

• Uitstekende transluciditeit  
• Uitzonderlijke buigsterkte 
• Hoogste totale ‘work of fracture’ 
• Natuurlijke kleurnuances

NIEUW

Kenmerken 

Met de ultra resistente prothesekunststof  
Diamond D® kan de tandtechnicus dunnere, lichtere en 
minder storende protheses met een betere pasvorm maken 
dan met welke andere prothesekunststof dan ook.

Verkrijgbaar in vijf courante kleuren: Original, Light Fiber, 
Light Reddish Pink, Dark Veined, Chroma Essence
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Voordracht 4
De digitale prothese anno 2019

De digitale wereld kent geen grenzen en ontwik-
keld zich ook binnen de tandheelkunde met 
rasse schreden. In 1985 begon men kroon- & 
brugwerk digitaal te vervaardigen en nu 34 jaar 
later bestaat er amper nog een tandtechnisch 
labo dat niet met Cad-Cam werkt. 

Binnen de uitneembare prothese herkennen we 
deze trend nog niet, de meeste tandtechnische 
labo’s vervaardigen hun prothese nog steeds 
zoals ze het vroeger tijdens de opleiding geleerd 
hebben. Maar langzamerhand begint ook hier 
het tij te keren. Sinds de IDS 2015 zijn er al enkele 
pogingen ondernomen om ook de uitneem-
bare prothese gedeeltelijk of volledig digitaal 
te vervaardigen. Sommige van deze pogingen 
bleken onrealistisch maar enkele firma’s heb-
ben doorgezet en hebben hun project op de IDS 
2019 internationaal voorgesteld. 

De vraag die iederen zich stelt; hoe ver staan 
we anno 2019? Is dit nu het moment om in te 
stappen of wachten we liever nog enkele jaren? 
Kunnen we reeds volledig digitaal werken of zijn 
er nog stappen die een menselijke hand vergen? 
Welke techniek neemt de bovenhand, printen of 
frezen? 

Voordrachten Auditorium

Welke software- & hardwarepakketten hebben 
we nodig? Er zijn nog zoveel vragen waar tand-
technici liever eerst een antwoord op krijgen 
voor ze zich hals-over-kop weer in een digitaal 
avontuur storten. 

Henk-Jan van den Heuvel, Tandtechnicus & 
-protheticus uit Nederland, zal u begeleiden op 
uw zoektocht omtrent digitale prothetiek. Als 
beta-tester bij de Firma Amann Girrbach en Vita 
Zahnfabrik vervaardigt hij al enkele jaren digitale 
uitneembare protheses voor zijn eigen patïen-
ten en heeft hij voldoende tandtechnische & 
clinische ervaring om al uw vragen te beant-
woorden.

Henk-Jan van den Heuvel
VITA

www.vita-zahnfabrik.com
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Inhoudstafel

Inhoud

Stappenplan heffing omzet 2018     L1

Ook outplacement bij einde arbeidsovereenkomst 
wegens medische overmacht      L2

Fiscale wijzigingen voor valse plug-in hybrides vanaf 2020  L3

Opgelet met valse facturen en GDPR     L3

Ook bij vermindering arbeidsprestaties cumulatie van 
onderbrekingsuitkering met zelfstandige activiteit mogelijk  L4  

 

GRIPZAKKEN MET UDB BANNER

U kunt de plastiek werkzakjes bestellen bij het secretariaat. 

Bedoeling is het Belgisch werk te promoten 
met onze banner ‘Tanden uit vertrouwde 
handen, met ons werk sta je sterk!’

Prijs: 96,30 € (excl. BTW en verzendkosten) voor 1000 stuks
U kan de zakjes komen afhalen in Deurne  
of we zenden ze u per post.
Neem gerust contact op met ons secretariaat 03 354 58 76 
of secretariaat@udb.be voor verdere informatie 
of om uw bestelling door te geven.

Ledenkatern

24
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WS 1 Uitwerken en individualiseren 
 van de digitale prothese     

WS 2    The aesthetic finish for monolithic  
 all-ceramic restorations

WS 3  ‘Single visit dentistry’ vanuit het  
 dentaaltechnisch laboratorium
              Een nieuwe mogelijkheid?

WS 4     Exocad: model & smile creator
              Van intra-orale scan tot geprint  
 model, democases

WS 5     Zirlux, digitale verbruiksmaterialen  
 voor esthetisch resultaat

WS 6 Enter the new era of mucointegration

 

Workshops

WS 7    Zirconia and / or lithium disilicate,  
 criterias of choice and working options

WS 8    ‘Single visit dentistry’ vanuit het  
 dentaaltechnisch laboratorium
             Een nieuwe mogelijkheid?

WS 9    De nieuwe giettechniek

WS 10  Shape your dental future 

WS 11  Printing and milling (totale prothese)

WS 12  Exocad : model & smile creator
 Van intra-orale scan tot geprint  
 model, democases
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Geniet van onze 
unieke aanbiedingen*!

3D-PRINTER
Hoe gaat u om de digitalisering in de 
tandtechniek? Ervaar de voordelen van de 
multifunctionele 3D-printers van Straumann.
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   Nieuwste technologieën  
zoals Forced Feedback &  
Digital Light Processing (DLP)

   Cloudtechnologie voor perfecte  
communicatie tijdens het volledige  
proces van printing, washing tot curing

Breed assortiment aan materialen  

Open & gevalideerde workflow  

Snel & nauwkeurig printen  

MEER INFORMATIE?
Neem contact op met Account Manager Cedric Coppens voor de voorwaarden.
M: +32 (0)499 93 46 04
www.straumann.be/uw-lab-digitaal

MEER INFORMATIE?
Neem contact op met Account Manager Cedric Coppens voor de voorwaarden.
M: +32 (0)499 93 46 04
www.straumann.be/uw-lab-digitaal

AANSCHAFFEN?

INRUILEN? 
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Workshop 1:  
Uitwerken en individualiseren van de digitale  
prothese

In de workshop, toont Tom Behaeghel hoe u de pro-
these verder uitwerkt nadat ze uit de freesmachine 
komt. 

Het uitwerken van de prothese, inkleven van de 
tanden en het indiviualiseren van de gingiva met roza 
composit zijn een aantal thema’s die aan bod komen 
tijdens deze workshop. 

Tijdens de vierde voordracht zal Henk-Jan van den 
Heuvel u leren hoe we, anno 2019, de digitale prothese 
vervaardigen. 

Tom Behaeghel
Vita

Workshop 2:  
The aesthetic finish for monomithic all-ceramic  
restorations

Easy, fast, aesthetic, discover the possibilities of the 
ultimate development of the ceraMotion One Touch 
system for characterization and finishing of lithium 
disilicate and zirconia restorations.

The different 2D and 3D ready – mixed ceramic pro-
ducts in paste allows efficient corrections in color and 
shape, without time consuming working steps.

François Hartmann
Dentaurum

www.vita-zahnfabrik.com

www.dentaurum.be

Geniet van onze 
unieke aanbiedingen*!

3D-PRINTER
Hoe gaat u om de digitalisering in de 
tandtechniek? Ervaar de voordelen van de 
multifunctionele 3D-printers van Straumann.
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   Nieuwste technologieën  
zoals Forced Feedback &  
Digital Light Processing (DLP)

   Cloudtechnologie voor perfecte  
communicatie tijdens het volledige  
proces van printing, washing tot curing

Breed assortiment aan materialen  

Open & gevalideerde workflow  

Snel & nauwkeurig printen  

MEER INFORMATIE?
Neem contact op met Account Manager Cedric Coppens voor de voorwaarden.
M: +32 (0)499 93 46 04
www.straumann.be/uw-lab-digitaal

AANSCHAFFEN?

INRUILEN? 
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Tandtechnici die alleen het beste willen.

ceraMotion®LiSi 
Onafgewerkt

Afgewerkt met  
ceraMotion® One Touch

ceraMotion®LiSi 
Onafgewerkt

Afgewerkt met  
ceraMotion

Dentaurum Benelux bvba  I  Britselei 31  I  B-2000 Antwerpen  I  België  I  Tel. + 32 (0) 3 707 23 20 
info@dentaurum.be  I  www.dentaurum.be  I  shop.dentaurum.be

Het ideale perskeramiek systeem met lithium disilicaat.

Alle componenten van het systeem, waaronder de speciale inbedmassa voor het persen, 
de perstabletten en de keramische pasta’s voor het afwerken, zijn door Dentaurum zelf 
ontwikkeld, gefabriceerd en getest.

Achter dit proces zitten vele ervaren mensen: scheikundigen, ingenieurs, materiaalkundigen, 
en natuurlijk tandtechnici. Zij begrijpen wat tandtechnici dagelijks bezig houdt en weten wat 
zij nodig hebben. 

Het resultaat mag er dan ook wezen: een eenvoudig en uitermate efficiënt systeem, welke 
het mogelijk maakt om esthetische tandtechnische restauraties van hoge kwaliteit te 
vervaardigen, die toch rendabel zijn.

Dentaurum is een familiebedrijf, rijk aan tradities, met een luisterend oor voor de tandtechnici. 
Probeer het zelf!

BE_NL_0119_cM_LiSi_A4.indd   1 14.02.19   09:55
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Workshop 3:  
‘Single Visit Dentistry’ vanuit het dentaaltechnisch 
laboratorium: een nieuwe mogelijkheid?   

Abstract:
In deze 40 minuten durende interactieve demo kunt u 
zich bekend maken met de nieuwe mogelijkheden die 
zijn ontstaan door de ““Single visit Dentistry”” workflow.
Een unieke workflow waarbij Celtra® Duo, de Primescan 
én de inLab software centraal staan.

Door de kennis van het CEREC chairside systeem 
te integreren in de inLab software, is het inmiddels 
haalbaar om de patiënt het tandtechnische werkstuk 
nog dezelfde dag aan te kunnen bieden. Via de Connect 
Case Center software is namelijk een directe digitale 
connectie tussen de tandheelkundige praktijk en het la-
boratorium mogelijk, wat snelle(re) en hoogwaardige(r) 
oplossingen binnen handbereik gebracht hebben.

De laatste jaren is het systeem geëvolueerd naar een 
volledig laboratoriumsysteem waarmee en waardoor 
de indicaties en mogelijkheden enorm zijn uitgebreid. 
De huidig beschikbare, hoog-esthetische materialen, 
zoals Celtra® Duo - ZrO2 versterkt Lithium Silicaat-  en 
Cercon® Zirkoon materialen, zorgen ervoor dat nu 
vrijwel alles mogelijk is. Een gedegen kennis van deze 
materialen evenals de juiste “skills” voor het ontwerpen 

en vervaardigen van het werk is vooral een tandtech-
nisch specialisme door de jaren heen. Waar het CEREC 
systeem in de beginjaren voornamelijk in handen van 
de tandarts functioneerde is de tandtechnicus nu niet 
meer uit ‘de digitale keten’ weg te denken.

Inhoud:
• Demo van Workflow met Primescan, inLab CAD soft-

ware en Celtra® Duo
- Introductie van Primescan en inLab CAD software
- De nieuwe mogelijkheden van de Primescan
- Materialen en mogelijkheden. O.a. Celtra® Duo
- Remote designing en milling.

• Single visit dentistry; Labside versus chairside

Arend van den Akker tandarts

Workshop 4:  
Exocad: model & smile creator   |   Van intra-orale  
scan tot geprint model, meerdere democrases

De groei van digitale toepassingen in de dentale we-
reld brengt veel nieuwe mogelijkheden met zich mee. 

Waar moet een 3D-scan aan voldoen, voor wat kan 
de digitale data allemaal gebruikt worden. Combineer 
verschillende analyses voor het maken van een ont-
werp, betrek de patiënt bij deze fase en verhoog zo de 
tevredenheid bij uw klanten. 

We lichten dit toe aan de hand van democases.

Daan Decaluwé

www.improdent.be

www.dentsply-sirona.com

Layers ahead of the rest 

Bestel nu ALLE 
16V-kleuren en 

ontvang 
eenmalig 50% 
korting op uw 

bestelling* 

•  – d
d d d

d

• ** – d
***

•  – d d
d

*  ebaseerd op on e True olor Tec nologie
**  V TA is een merk van V TA a nfabrik mb  

dentsplysirona.com

- Max  één aanbieding per klant
- Alleen geldig bij afname van álle 16V-kleuren in één bestelling
- Actie geldt tot 31 december 2019
- Terugsturen en/of omruilen niet toegestaan 

* :



All ceramic,  
all you need.all you need.

Volkeramiek opnieuw gedefinieerd met Gradient Technology: 
Hoogwaardig esthetiek en 1200 MPa voor alle indicaties*

zircadprime.ipsemax.com

Prime
ZirCAD

*Variërend van kronen tot 14 delige bruggen

www.ivoclarvivadent.com
Manufacturer, Sales & Distribution: 
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

www.ivoclarvivadent.nl
Representative Office Benelux: 
Ivoclar Vivadent B.V.
De Fruittuinen 32 | 2132 NZ Hoofddorp | The Netherlands | Tel. +31 23 529 37 91 | Fax +31 23 555 45 04

All ceramic,  
all you need.all you need.

Volkeramiek opnieuw gedefinieerd met Gradient Technology: 
Hoogwaardig esthetiek en 1200 MPa voor alle indicaties*

zircadprime.ipsemax.com

Prime
ZirCAD

*Variërend van kronen tot 14 delige bruggen

www.ivoclarvivadent.com
Manufacturer, Sales & Distribution: 
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

www.ivoclarvivadent.nl
Representative Office Benelux: 
Ivoclar Vivadent B.V.
De Fruittuinen 32 | 2132 NZ Hoofddorp | The Netherlands | Tel. +31 23 529 37 91 | Fax +31 23 555 45 04



31

All ceramic,  
all you need.all you need.

Volkeramiek opnieuw gedefinieerd met Gradient Technology: 
Hoogwaardig esthetiek en 1200 MPa voor alle indicaties*

zircadprime.ipsemax.com

Prime
ZirCAD

*Variërend van kronen tot 14 delige bruggen

www.ivoclarvivadent.com
Manufacturer, Sales & Distribution: 
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

www.ivoclarvivadent.nl
Representative Office Benelux: 
Ivoclar Vivadent B.V.
De Fruittuinen 32 | 2132 NZ Hoofddorp | The Netherlands | Tel. +31 23 529 37 91 | Fax +31 23 555 45 04 31

Workshop 5:  
Zirlux, digitale verbruiksmaterialen  
voor esthetisch resultaat

Marie-Claire Bossaer is sinds 2018 Product Manager 
Zirlux en specialiseert zich in de markt van de digitale 
verbruiksmaterialen. 

Zij neemt de aanwezigen mee in een overzicht van de 
mogelijkheden op de markt en hoe Zirlux hierin een rol 
kan spelen.

Marie-Claire Bossaer

Workshop 6:  
Enter the new era of mucointegration

Maak kennis met Xeal en TiUltra - twee nieuwe baan-
brekende abutment- en implantaatoppervlaktes 
gebaseerd op jarenlang onderzoek en expertise van 
het anodisatie-proces. 

Van het abutment tot de apex van het implantaat werd 
de topografie en oppervlaktechemie heruitgevonden.

Tijdens deze workshop ontdekt u:
• Wat deze oppervlaktechemie concreet voor u als 

labo betekent?
• Hanteer alle prothetische componenten op het Xeal 

On1 en Multi-unit abutment
• Ontdek de tips & tricks van het ASC abutment
 
Jo Rebry & Karin De Hert

www.nobelbiocare.com

www.arseus-lab.eu

ARSEUS LAB NV | Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem | Tel. 0800 30 500 | sales@arseus-lab.be | www.arseus-lab.eu 

DIAMOND D HC  
Ultra resistente prothesekunststof

ARSEUS LAB NV 
Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem  

Tel. 0800 30 500 | sales@arseus-lab.be
www.arseus-lab.eu 

Voordelen 

• Uitstekende transluciditeit  
• Uitzonderlijke buigsterkte 
• Hoogste totale ‘work of fracture’ 
• Natuurlijke kleurnuances

NIEUW

Kenmerken 

Met de ultra resistente prothesekunststof  
Diamond D® kan de tandtechnicus dunnere, lichtere en 
minder storende protheses met een betere pasvorm maken 
dan met welke andere prothesekunststof dan ook.

Verkrijgbaar in vijf courante kleuren: Original, Light Fiber, 
Light Reddish Pink, Dark Veined, Chroma Essence



APEX  –  T +32 (0)2 376 71 26  –  F +32(0)2 376 71 62  –  apex@apexdental.be  –  www.apexdental.be
Zirkonzahn Worldwide  –  T +39 0474 066 680  –  info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

NAT DROOG

NIEUW! M2 DUAL WET HEAVY METAL 
FREESMACHINE
2 kamers-freesmachine met 5+1-assen-orbit technologie voor het na elkaar nat en droog bewerken 
van alle materialen zonder tussentijds schoonmaken

Video!
Freesmachine in actie

ÉÉN MACHINE, 
2 FREESKAMERS
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Workshop 7:  
Zirconia and/or lithium diilicate, criterias of choice 
and working options

Milling or pressing, 2 alternatives for an aesthetical result.
To define the proper frame material by full ceramic res-
taurations, important aspects have to be considered. Re-
levant differences by following points will be presented:
• aspect of machining
• mechanical properties
• optical properties
• aspects of veneering and finalizing

François Hartmann

Workshop 8:  
‘Single visit dentistry’ vanuit het dentaaltechnisch  
laboratorium: een nieuwe mogelijkheid?  

www.dentaurum.be

Abstract:
In deze 40 minuten durende interactieve demo kunt u 
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Workshop 9:  
De nieuwe giettechniek

Peter is Prothese Specialist bij Arseus Lab en heeft in de 
loop der jaren zijn giettechniek aan honderden Neder-
landse labs doorgegeven. 

Sinds 2018 is Peter ook in België vaste klant om zijn giet-
techniek over te brengen aan Belgische labs. 

Peter zal tijdens de workshop kort enkele tips en tricks 
meegeven met als doel het lab te overtuigen om zich te 
verdiepen in de giettechniek. 

Peter zal hen maar al te graag via de cursussen van het 
sociaal fonds of cursussen bij Arseus Lab uitgebreid weg-
wijs maken in de wereld van de nieuwe giettechniek.

Peter van der Pal

www.arseus-lab.eu

ARSEUS LAB NV | Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem | Tel. 0800 30 500 | sales@arseus-lab.be | www.arseus-lab.eu 
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Workshop 10:  
Shape your dental future

Met groot enthousiasme, deelt Ivoclar Vivadent graag 
met u haar visie met betrekking tot innovatietechnologie, 
tijdens ID Dag 2019.
 
Met Ivoclar Digital nemen wij u mee naar een 3D-wereld 
en laten u daarbij graag kennismaken met het assorti-
ment digitale productensystemen en materialen om 
samen te werken aan nieuwe, veelzijdige en op maat 
gemaakte oplossingen voor uw patiënten. Met de 
PrograPrint, ons nieuwe 3D-printsysteem voor dentale 
technologie, geïntegreerd in een gevalideerde workflow, 
bestaande uit materialen en geschikte apparatuur voor 

printen, reiniging en nabewerking. Het 3D printsysteem 
breidt het portfolio van Ivoclar Digital uit en is een ideale 
aanvulling op het PrograMill-platform. 

Wij nodigen u uit 3D-Printen (op)nieuw te ontdekken!

Stephane van Cauwenberge

www.arseus-lab.eu



Drie keuzes.
ÉÉN betrouwbaar resultaat.
Kies voor toonaangevende 
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en glaskeramiek restauraties. 
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Kies voor gemak en een 
decennium aan klinisch  
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cement.
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3M™ Ketac™ Cem Plus 
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go.3M.com/cementwijzer

11569_ad_relyx_unicem_a4_11.indd   1 07-04-16   11:42



37

Drie keuzes.
ÉÉN betrouwbaar resultaat.
Kies voor toonaangevende 
hechtsterkte voor CAD/CAM  
en glaskeramiek restauraties. 

3M™ RelyX™ Ultimate
adhesief composietcement

Kies voor gemak en een 
decennium aan klinisch  
bewijs met dit universele 
cement.

3M™ RelyX™ Unicem
zelfhechtend composietcement

Kies voor eenvoudig en 
hygiënisch cementeren van 
VMK en RVS kronen met 
fluorideafgifte.

3M™ Ketac™ Cem Plus 
glasionomeercement

Houd het eenvoudig.
Kies met onze cementeerwijzer het beste materiaal voor uw indicaties op 
go.3M.com/cementwijzer

11569_ad_relyx_unicem_a4_11.indd   1 07-04-16   11:42

37

Workshop 11:  
Printing and milling (totale prothese)

Combinatie 3D printing NextDent en CAD CAM milling 
DCS voor de digitale prothese

Zoals in de titel al weergegeven gaan we het printen en 
het frezen met elkaar combineren om een perfecte 
esthetische prothese te vervaardigen.
Het doel van de digitalisatie moet zijn: het verbeteren 
van het huidige workflow, kwaliteit en esthetiek, niet het 
digitale aan zich.

Stijn Hansen & Karl Van Harck

www.bredent.com
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Exocad: model & smile creator   |   Van intra-orale  
scan tot geprint model, meerdere democrases
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de digitale data allemaal gebruikt worden. Combineer 
verschillende analyses voor het maken van een ont-
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tevredenheid bij uw klanten. 
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Esthetische laagopbouw  
met IPS Style

IPS Style is de eerste metaalkeramiek met oxyapa-
tietkristallen. Hij staat voor optimale efficiëntie in 
de alledaagse laboratoriumpraktijk, is eenvoudig 
te verwerken en heeft een natuurlijke esthetiek. 
Door de bijzondere eigenschappen is dit materi-
aal de tegenhanger van de volledige keramiek IPS 
e.max – en ook qua kleur zijn beide materialen 
ideaal op elkaar afgestemd. Ook de hantering van 
de metaalkeramiek is vergelijkbaar met die van de 
succesvolle volledige keramiek.

Alle varianten mogelijk
Zowel ervaren tandtechnici als beginners hebben 
er plezier in om te werken met dit nieuwe metaal-
keramiek. De reden: het materiaal kan zowel ge-
bruikt worden voor enkelvoudige en meervoudige 
laagtechnieken. Van basistoepassingen tot aan het 
gebruik voor zeer esthetische restauraties – zelfs 
naast IPS e.max – zijn alle verwerkingsvarianten 
mogelijk. Het assortiment biedt gebruikers een 
groot en overzichtelijk aantal massa’s. Op die ma-
nier kunnen tandtechnici zeer esthetische alsook 
complexere restauraties realiseren.

Translucentie en opaciteit perfect 
instelbaar
Alle materialen zijn op elkaar afgestemd. Het 
gehalte aan oxyapatietkristallen kristallen verschilt, 
al naar gelang of het om een opakermassa of om 

Al iets meer dan drie jaar levert IPS Style het bewijs dat metaalkeramiek ook in de 21e 
eeuw een zeer moderne en spannende techniek is. In deze serie laten wij u kennisma-
ken met het product en de verschillende facetten ervan. In deze reeks, gaat over het 
thema laagopbouw. 

incisaal massa gaat. Alle kleurdragende com-
ponenten bevatten echter deze kristallen. Daar 
waar meer dekking nodig is (opaker) komen er 
veel voor. Op die manier kunnen de translucentie 
en opaciteit van de restauratie perfect op elkaar 
worden afgestemd. Vooral in die gevallen waarin 
er weinig ruimte beschikbaar is voor de opbouw 
van keramieklagen, is dit een aanzienlijk voordeel. 
Bovendien is IPS Style vanwege kleur, licht en de 
dieptewerking en de stevigheid van het materiaal 
zeer geschikt voor het maken van dunne natuurge-
trouwe veneers.

Voordeel door stevige massa’s
In het gebruik valt bij IPS Style de geringe krimp op, 
in vergelijking tot andere metaalkeramiekmateri-
alen. Daardoor hoeven de contouren niet meer 
duidelijk overmatig te worden opgebouwd. Dit 
bespaart tijd en geld. Bij de laagopbouw zelf is de 
stevigheid van de massa’s goed te merken. Die is 
vergelijkbaar met die van IPS e.max: De restau-
ratie kan snel worden opgebouwd en – door het 
laagsmeltende karakter van de metaalkeramiek 
– ook snel worden gebakken. De bakstabiliteit van 
de massa’s en de beperkte tandtechnische krimp 
zorgen er in combinatie voor dat het resultaat na 
de eerste bakcyclus vrijwel overeenkomt met de 
uiteindelijke contour. Uitgebreide correctiebakcycli 
zijn niet noodzakelijk.
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Afb.: Individuele laagopbouw in het front met IPS Style. Om de afzonderlijke massa’s beter van elkaar te kunnen onderschei-
den, zijn ze voorzien van kleurpigmenten, die bij het bakken verdwijnen.

Indrukwekkend kleurenpallet en diep-
tewerking met (Intensive) Powder 
Opaquer 
Met de nieuwste toevoeging van IPS Style Ceram 
Paste Opaquer kan de klant kiezen tussen pasta en 
poedermassa opaquer voor een indrukwekkende 
en individuele aanpak! De IPS Style Ceram Paste 
Opaquer is een opaquer in A-D kleurtonen, pionk 
& bleach. Het is ook verkrijgbaar in de intensieve 
kleurtonen white, violet, brown en incisal. De opa-
quer pasta heeft een hoge opaciteit en maakt een 
snelle en efficiënte applicatie mogelijk.

Meer informatie:
IPS Style is het eerste metaalkeramiek met oxyapa-
tiet: voor een maximum aan efficiëntie in de dage-
lijkse praktijk van het laboratorium, een eenvoudige 
manier van verwerken en een natuurlijke esthetiek. 
De combinatie van oxyapatiet-, leuciet- en fluo-
rapatietkristallen maken de hantering en optische 
eigenschappen uniek en is het alternatief voor IPS 
d.SIGN.

Kijk voor meer informatie op: 
www.ivoclarvivadent.nl / www.ivoclarvivadent.be
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FAGG - Dit belangt u allen aan

Voor elke richtlijn met betrekking tot de verschil-
lende types van medische hulpmiddelen duidt 
elke lidstaat de bevoegde autoriteiten aan. Het 
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten is de bevoegde autoriteit 
in België.

1. Sinds eind december 2017 is er een verplichte 
nieuwe registratieprocedure voor alle beroeps-
beoefenaars uit de sector en dit via het webpor-
taal van het FAGG. U bent dus verplicht om uw 
dentaaltechnisch bedrijf te registreren!
   
2. Volgens de wet van 20 juli 2006 betreffende de 
oprichting en de werking van het FAGG, moeten 
de marktdeelnemers die medische hulpmid-
delen (inclusief IVD’s) hebben geleverd aan een 
eindgebruiker of een detailhandelaar in België, de 
bijdrage betalen. Het betreft een heffingsplicht 
van dentaaltechnische laboratoria ter finan-
ciering van de werking van het FAGG. Fabrikanten 
van medische hulpmiddelen naar maat, vallen 
onder deze wetgeving en zijn verplicht een 
jaarlijkse heffing op de omzet te betalen aan 
het FAGG.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten is in 
België de bevoegde overheid voor het verzekeren van de kwaliteit, de veiligheid en de 
doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, voor zowel mense-
lijk als diergeneeskundig gebruik, in klinische ontwikkeling en op de markt.

Q & A van het FAGG
Ik doe geen aangifte bij het FAGG, wat kan ik 
riskeren?
Wordt er geen aangifte ingediend, dan bepaalt het 
FAGG zelf de te betalen bijdrage op basis van de 
totale omzet van de distributeur zoals die bij de 
FOD Financiën bekend is.

Als de marktdeelnemer bovendien zijn verplich-
tingen inzake bijdragen niet nakomt, loopt hij het 
risico van een boete van 1% van zijn totale omzet 
zoals die bij de FOD Financiën bekend is. 

Mijn bedrijf verkoopt niet alleen medische 
hulpmiddelen, maar onderhoudt en herstelt 
ze ook. Moet met de omzet uit die activitei-
ten ook rekening worden gehouden bij de 
berekening van de bijdrage?
Neen, de berekening van de omzet gebeurt uit-
sluitend op basis van de verkoop van medische 
hulpmiddelen.

Moet ik, als fabrikant van producten op 
maat, een bijdrage betalen?
De marktdeelnemers die medische hulpmiddelen 
hebben geleverd aan een eindgebruiker of een de-
tailhandelaar in België, moeten de bijdrage betalen. 
Als de fabrikant daarentegen via een groothandel 
werkt , en dus geen medische hulpmiddelen levert 
aan detailhandelaren of eindgebruikers, hoeft die 
fabrikant geen bijdrage te betalen.

Voorbeeld: ik ben een tandtechnicus en lever aan 
eindgebruikers, zoals een tandarts of tandarts-
praktijk. Ik moet dus bijdragen betalen vanwege 
mijn activiteit.
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UDB leden kunnen het stappenplan voor de 
aangifte van de heffing omzet, terugvinden 
in het ledenkatern.

Zie volledige Q&A heffing omzet:
https://www.fagg.be/sites/default/files/content/
bijdragen_-_qa_nl.docx

Info Registratie FAGG:  
https://www.fagg.be/nl/het_webportaal_van_
het_fagg

Wat deed UDB  
voor haar leden?

Als beroepsvereniging en service organi-
satie, was het onze taak dit verder uit te 
pluizen en duidelijk te kaderen naar onze 
leden toe. Het bleek een hele onderne-
ming te zijn om via het online platform tot 
de uiteindelijke registratie te komen. Ver-
mits er verschillende fases in de registra-
tie zijn waarvoor er drie websites moesten 
bezocht worden met de eID-kaartlezer, 
was het niet evident om de juiste stappen 
te creëren.

Uiteindelijk is het gelukt om een duidelijk 
stappenplan te maken zodat onze leden 
verder kunnen met deze verplichte pro-
cedure. Want ook al heeft u een registra-
tienummer, toch moet u zich aanmelden 
en de nodige stappen ondernemen om in 
orde te zijn met de nieuwe registratie.
Ondertussen zijn onze leden op de hoog-
te en druk aan de slag geweest om zich 
te registreren. Bij vragen of problemen 
konden ze rekenen op extra begeleiding 
van het UDB team.

Na de Sunshine Act en de GDPR wetge-
ving was dit het derde luik waarvoor UDB 
het nodige deed zodat onze leden in regel 
zijn met alle wetgevingen.

Aarzel niet en sluit u aan  
bij de enige wettelijk erkende 
beroepsvereniging voor 
dentaaltechnische bedrijven! 



GC NODIGT U GRAAG UIT OP DE EERSTE  

GC AADVA EXPERIENCE DAY
DONDERDAG 14 NOVEMBER 2019

CAD/CAM MEETS IMPLANTS
GC biedt u deze unieke ervaring graag gratis aan in een ontspannen kader op 
de campus van GC Europe in Leuven. Een zeer interessante uiteenzetting, met 
als gastspreker Bernd Van Der Heyd alsook onze eigen specialisten Roeland 
De Paepe (GC Lab & Implant Specialist) en Daniel Herpigny (GC Implant & 
Cad/Cam Specialist) komen aan het woord.

15u30 - 16u00:  ontvangst met drankje
16u00 - 17u00:  presentatie Roeland De Paepe over ‘GC Aadva Implants : een overzicht’ en Daniel  
    Herpigny over ‘Aadva Implant - Cad/Cam workflow’ (NL)
17u00 - 17u30:  pauze
17u30 - 19u00:  presentatie Bernd Van Der Heyd ‘GC Aadva Implants as a successful part of the  
    total treatment concept’ (ENG)
19u00 - 21u00:  walking dinner + netwerkmoment

PROGRAMMA

GC Europe - Interleuvenlaan 33 - 3001 Leuven
LOCATIE

GC biedt deze Experience Day gratis aan.
KOSTPRIJS

Schrijf je in voor deze Experience Day  
via e-mail: info.benelux@gc.dental

BEN JE ER GRAAG BIJ?

Bernd Van Der Heyd

zowel voor  
tandartsen 
als labo’s
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Surface chemistry
cells can’t resist

XealTM

Het baanbrekende oppervlak voor 
MuciontegrationTM

De integratie van harde en zachte weefsels begint 
hier. De nauwe aansluiting van het zachte weefsel 
met het abutment kan dienst doen als een bar-
rière om het onderliggende bot te beschermen 
en vromt de basis voor een langdurig gezond en 
stabiel weefsel.

De kenmerkende gouden kleur is een natuurlijk 
gevolg van het anodiseringsproces en helpt bij 
het bekomen van een natuurlijke esthetiek in de 
transmucosale zone.

Het nieuwe Xeal-oppervlak is beschikbaar voor de On1™ Base en het Multi-unit  
Abutment. TiUltra is beschikbaar op de bestsellers van Nobel Biocare,  
de NobelActive© en NobelParallel™ Conical Connection implantaten.

TiUltraTM

Niet enkel de ruwheid telt

De ideale integratie komt uit meer voort dan enkel 
de ruwheid van een oppervlak, het is de interactie 
van dat oppervlak met de omliggende weefsels 
die telt. TiUltra is een ultra-hydrofiel geanodiseerd 
implantaatoppervlak dat bestaat uit verschillende 
zones met elk een andere gradatie in ruwheid, van 
collar tot apex.

De TiUltra implantaatnek heeft een oppervlakte-
chemie en topografie die vroege osseointegratie en 
botstabiliteit bevorderen.

Zuiver oppervlak : de chemie en hydrofiliciteit van 
het oppervlak van Xeal en TiUltra blijven onaange-
tast met behulp van een beschermlaag. Dankzij 
deze laag wordt de kwaliteit van het implantaat en 
het abutment gegarandeerd van de productie tot 
de plaatsing – hetgeen uiteindelijk de patiënt ten 
goede komt.

nobelbiocare.com/surface
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Onze lab scanners: precies, 
gebruiksvriendelijk, flexibel
Met inruilaanbod t.w.v. € 1.200,-*

STRAUMANN

Kom naar de Digitale Demo Dagen
Tijdens de Digitale Demo Dagen kunt u zelf ervaren 
hoe de scanners én 3D-printers werken.  U bent 
vanaf 19.00 uur van harte welkom op één van de 
volgende dagen:
• Woensdag 9 oktober
• Donderdag 24 oktober
• Dinsdag 12 november
Via www.straumann.be/uw-lab-digitaal 
schrijft u zich in.

Meer informatie?
Wilt u de mogelijkheden voor uw laboratorium be-
spreken? Neemt u zeker contact op met onze Ac-
count Manager Cedric Coppens. Hij is te bereiken 
op +32 (0)499 93 46 04. 

* Actie is geldig t/m 31 december 2019

Bent u geïnteresseerd om uw scanner in te ruilen 
voor een scanner van 3Shape of Dental Wings? 
Geniet u van ons inruilaanbod t.w.v. € 1.200,-*. Met 
deze scanners is het scannen van modellen en 
afdrukken, het verwerken van intraorale scans én 
het ontwerpen van restauraties zowel efficiënt als 
flexibel.

Uw voordelen.  
Hoogwaardige scanners. 
• Hoge productiecapaciteit 
• Nauwkeurig tot 4 micron
• Keuze voor geïntegreerde CARES® Visual  

software
• Open en gevalideerde workflow voor  

maximale flexibliteit



Sociaal Fonds voor
de Dentaaltechniek
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Nieuwe Zirkonzahn freesmachines: 
de M2 en de M2 Dual Wet Heavy Metal

ZIRKONZAHN

als undercuts bereikt de machine zonder meer. 
Glaskeramiek of Raw-Abutments® kunnen be-
werkt worden dankzij de mogelijkheid de orbit met 
verschillende houders uit te rusten. Alle M2 frees-
machines zijn stand-alone machines: dat wil zeggen 
dat frezen, kalibreren en het laden van tools direct 
via de geïntegreerde PC gebeurt. De machines zijn 
uitgerust met ruime, optimaal belichte en makkelijk 
bereikbare freeskamers. Tot 63 tools (optioneel) 
hebben plaats een aparte toolkamer, alwaar ze vrij 
van stof bewaard worden. In de M2 Wet Heavy Metal 
freesmachine zijn extra toolmagazines voorhanden 
om nieuwe en gebruikte frezen ordelijk op te bergen. 
De freesmachines beschikken evenals over een 
automatische toolwisselaar met optische detectie. 
De machine selecteert zelf de juiste frezen, met een 
preciezer en veiliger freesproces tot gevolg.

In de twee kamers van de M2 Dual Wet Heavy Metal 
kunnen alle materialen zonder tussentijds schoon-
maken bewerkt worden; zij het droog, zij het nat.

Meer gebruikscomfort en meer flexibiliteit: dat zijn 
de eigenschappen van de nieuwe Zirkonzahn M2 
freesmachines! De M2 freesmachine is beschik-
baar in twee verschillende uitvoeringen: de M2 Wet 
Heavy Metal en de M2 Dual Wet Heavy Metal. De M2 
freesmachines laten een extreem nauwkeurige en 
propere bewerking van alle materialen toe; zowel 
door nat als droog frezen. Naargelang de noden 
van de gebruiker is de M2 Wet Heavy Metal frees-
machine ook zonder watertoevoer beschikbaar 
(M2 Heavy Metal). Het verschil met de M2 Dual Wet 
Heavy Metal ligt ‘m in de twee gescheiden, flexibel 
configureerbare freeskamers voor opeenvolgende 
natte en droge freesprocessen van alle zachte en 
harde materialen zonder tussentijds schoonmaken.

Het freesproces is in alle M2 freesmachines voor 
eender welk materiaal zeer stabiel. We hebben 
immers de 5+1-simultaan bewegende assen-orbit 
technologie die zich in de M1 reeds bewees – ook 
hier ingebouwd. Ook moeilijkere gebieden zo-
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Surface chemistry cells can’t resist.
Maak kennis met Xeal en TiUltra - twee nieuwe baanbrekende abutment- en implantaatopper-

vlaktes gebaseerd op jarenlang onderzoek en expertise van het anodisatie-proces. Van het abut-
ment tot de apex van het implantaat werd de topografie en oppervlaktechemie heruitgevonden 

om de integratie van de harde en zachte weefsels op elk niveau te optimaliseren.
Het tijdperk van MucointegrationTM is nu gestart.

Het nieuwe Xeal-oppervlak is beschik-
baar voor de On1™ Base en het Multi-
unit Abutment. TiUltra is beschikbaar 
op de bestsellers van Nobel Biocare, de 
NobelActive© en NobelParallel™ Conical 
Connection implantaten.
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