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L’étape suivante est l’introduction de Cavex ScanSpray 

qui permet d’optimiser la scannabilité des empreintes. 

Comme il ne contient pas d’huile, Cavex ScanSpray 

convient pour tous les types de matériaux d’empreinte. 

Grâce à l’ajout de dioxyde de titane, même les moindres 

détails sont clairement visibles.  Appliquez une � ne 

couche de Cavex ScanSpray sur l’empreinte pour un 

modèle numérique d’une précision de 100 %.

Caractéristiques de Cavex ScanSpray
• Génère un modèle numérique ultra-détaillé de 

l’empreinte.

• Convient pour tous les types de matériaux 
d’empreinte.

• À base de poudre au lieu d’huile, n’affecte donc pas la 
surface de l’empreinte.

• Contenu 200 ml pour env. 420 secondes

Cavex ScanSpray est disponible dès aujourd’hui via tous 

les revendeurs Cavex européens.

Plus de renseignements à propos de Cavex, des produits 

et des distributeurs sur www.cavex.nl.

Cavex ScanSpray

Nouveau

En 2015, Cavex Holland B.V. à Haarlem lançait son 

alginate « Cream ». Outre son extrême précision de 5 

µm ainsi que sa résistance à la traction et sa � exibilité 

inégalées, cet alginate se caractérise par une bonne 

scannabilité. Cavex démontrait 

ainsi une attention précoce pour 

la numérisation de la spécialité.

www.cavex.nl

Cavex ScanSpray persbericht A4F.indd   1 14-5-2019   13:55:33
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Het schooljaar 2018-2019 zit er zo goed als op en 
de examenstress voor de studerende jeugd en hun 
ouders loopt naar zijn einde toe. Rest enkel nog het 
hoopvol afwachten van de eindresultaten, en hierna 
zullen de talrijke  afgestudeerden zich meteen 
kunnen richten tot de arbeidsmarkt. Ondanks deze 
nakende uitstroom zullen toch talrijke beroepssec-
toren worden  geconfronteerd met een nooit gezien 
en nijpend tekort aan gemotiveerde goed opgeleide 
werkkrachten.  

Ook onze sector ontsnapt hier al geruime tijd niet 
meer aan, tientallen jobvacatures  geraken moeilijk 
of zelfs helemaal niet meer ingevuld. De dentaal-
technische sector is bovendien geen werkomgeving 
waarin werkgevers zich vlug tevreden stellen met 
niet opgeleiden of medewerkers zonder vooraf-
gaande degelijke vorming. Het wordt werkelijk op 
eieren lopen om geschikt personeel te vinden, te 
behouden en de overloop ervan tussen bedrijven 
te vermijden. Door dit laatste worden de vacatures 
enkel verschoven maar niet ingevuld.  

Dentaaltechnicus behoort  al ettelijke jaren onte-
gensprekelijk tot de groep van “knelpuntberoepen”, 
een fenomeen dat heel wat consequenties met 
zich meebrengt. Een zeer belangrijke vraag die zich 
hierbij stelt is welke impact deze toestand heeft op 
de tandzorg in het algemeen, en op de prothetische 
verzorging van de patiënt in het bijzonder?  
Overheid, onderwijs en onze sector hebben hier 
samen een gedeelde uitdaging en verantwoordelijk-
heid om te vermijden dat we niet verzanden in een 
tandzorg met twee of drie snelheden.  

Om onze sector behorend tot de gezondheidszorg 
in de schijnwerper te zetten en een aantrekkelij-
ker imago te bezorgen, hebben we samen met de 
Europese koepelorganisatie op 7 juni laatstleden, in 
gans Europa, de deuren geopend van onze labo’s 

om het grote publiek de kans te geven om de veel-
zijdigheid, de complexiteit en de schoonheid van 
onze “métier” te leren kennen. We hopen hierdoor 
de interesse en instroom van jongeren naar ons 
beroep via het dagonderwijs te stimuleren  alsook 
via het avondonderwijs een heroriëntatie van werk-
zoekenden naar de dentaaltechnische bedrijven 
te bewerkstelligen. Dank aan allen die hieraan hun 
medewerking hebben verleend!

“Updaten” van eigen personeel kan een oplossing 
zijn voor personeelsgebrek, en personeelsverloop. 
Hiervoor zorgt UDB in zijn “Academie Dentaaltech-
niek “ voor een uitgebreid aanbod aan cursussen 
waar ALLE werknemers kunnen aan deelnemen.  
In het kader van het Sociaal Fonds worden werk-
gevers bovendien aangespoord en bijgestaan om 
cursussen via het principe van “levenslang leren” 
daadwerkelijk door te voeren in hun respectievelijke 
labo’s.  Bijscholen is niet zomaar een nuttig tijdver-
drijf, maar een MUST om in een razendsnel evolue-
rende marktomgeving in de “running” te blijven, en 
om te overleven !

Men zal u wellicht als lid van UDB wel eens vragen 
waarom u lid bent en wat u in deze vereniging doet. 
Antwoord dan eenvoudigweg dat we samen niets 
minder dan een ware sectormetamorfose aan het 
bewerkstelligen zijn, de metamorfose van het ver-
trouwen in de toekomst, een vertrouwen waardoor 
het verlangen naar ondernemen met genot wordt 
opgewekt teneinde morgen een mooie toekomst 
te hebben, toekomst die wij ook kunnen doorgeven 
aan de komende generaties! De dentaal technische 
sector moet en zal werkzekerheid blijven bieden 
in het dynamisch technologisch onderdeel van de 
gezondheidszorg.  Tanden uit vertrouwde handen 
blijft hierbij ons motto!

E D I T O

Beste collega’s en partners
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Biocare sales office for current product assortment and availability.

Boost je digitale workflow met snelheid en precisie. Maak 
connectie met het DTX Studio platform, een groeiend  
digitaal platform dat de verschillende behandelingen met 
elkaar verbindt. De LS 3 scanner beschikt over een kleur- en 
full-articulator scanfunctie. Met het touchscreen kunt u  
direct de scans beheren en de scanner zelf bedienen. 

Krijg de voorkeur van uw klanten en maak gebruik van  
authentieke NobelProcera componenten op Nobel Biocare 
implantaten. Verhoog de flexibiliteit van uw laboratorium 
door open STL cases van intra-orale en desktop scanners  
te ontvangen. Produceer gecementeerde restauraties,  
voorlopige kronen, chirurgische templates en modellen  
in-house.

Boost je digitale workflow met snelheid en precisie. Maak 
connectie met het DTX Studio platform, een groeiend 
digitaal platform dat de verschillende behandelingen met 
elkaar verbindt. De LS 3 scanner beschikt over een kleur- en 

Krijg de voorkeur van uw klanten en maak gebruik van 
authentieke NobelProcera componenten op Nobel Biocare 
implantaten. Verhoog de flexibiliteit van uw laboratorium 
door open STL cases van intra-orale en desktop scanners 

Connected to the future
DTX Studio™ design

Meer informatie via customer service: 02 467 41 70

GMT 55034 - LS3 Scanner - A4 - BENL.indd   1 22-02-19   09:32:26



5

E D I T O

GMT 55034 © Nobel Biocare Belgium NV, 2019. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from 
the context in a certain case, trademarks of Nobel Biocare. Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets. Please contact the local Nobel 
Biocare sales office for current product assortment and availability.

Boost je digitale workflow met snelheid en precisie. Maak 
connectie met het DTX Studio platform, een groeiend  
digitaal platform dat de verschillende behandelingen met 
elkaar verbindt. De LS 3 scanner beschikt over een kleur- en 
full-articulator scanfunctie. Met het touchscreen kunt u  
direct de scans beheren en de scanner zelf bedienen. 

Krijg de voorkeur van uw klanten en maak gebruik van  
authentieke NobelProcera componenten op Nobel Biocare 
implantaten. Verhoog de flexibiliteit van uw laboratorium 
door open STL cases van intra-orale en desktop scanners  
te ontvangen. Produceer gecementeerde restauraties,  
voorlopige kronen, chirurgische templates en modellen  
in-house.

Connected to the future
DTX Studio™ design

Meer informatie via customer service: 02 467 41 70

GMT 55034 - LS3 Scanner - A4 - BENL.indd   1 22-02-19   09:32:26

Hebt u als eenling soms niet de indruk te vechten 
tegen windmolens of tegen de bierkaai, dat u meer 
en meer te worstelen krijgt met allerlei ingewikkelde 
legale materies of dat uw stem als eenzame Don 
Quichote niet wordt gehoord? 

Onze vereniging stelt zich hiervoor dan ook tot doel 
om de collega’s niet-leden ervan te overtuigen dat 
zij samen met hen die wel reeds voor UDB  heb-
ben geopteerd, het  samenhorigheidsgevoel en 
de kracht van de beroepsvereniging kunnen  doen 
toenemen. Hoe groter de groep, hoe groter de 
representativiteit en de slagkracht. UDB heeft in het 
verleden al voldoende bewezen dat ze klaar staat 
met raad en daad voor haar leden en dat zij de voor-
bije jaren in diverse dossiers een doorslaggevende 
rol heeft kunnen spelen. 

Enkele recente voorbeelden hiervan zijn de GDPR 
wetgeving, de Sunshine Act, de FAGG registratie, en 
om de hoek loert al de nieuwe Europese reglemen-
tering op de medische hupmiddelen (MDR) die in 
mei 2020 in voege zal treden. UDB bereidt zich nu 
reeds voor in deze materie om haar leden bij de 
implementatie hiervan bij te staan.Naast behartigen 
van belangen en het geven van een stem wil UDB 
ook nog actiemogelijkheden bieden in de heden-
daagse tijden van snelle sociale media.

Om zo kort mogelijk op de bal te kunnen spelen 
hebben wij onze nieuwe website (*) met ledenforum 
geopend zodat belangrijke informatie, indien nodig, 
dagelijkse kan worden doorgestuurd, terwijl het 
forum vragen, discussies en contacten tussen UDB 
en haar leden of tussen leden onderling mogelijk 
zal maken. Het vertrouwde ledenkatern uit ons tijd-
schrift “BE Dental Technology” kan trouwens even-
eens online worden geraadpleegd. UDB is uniek, is 
uw stem, uw spreekbuis en uw aanspreekpunt in de 
gehele dentaalsector!

De technische evolutie van de dentaaltechniek 
bijhouden en doorgeven aan haar leden is een 
van de hoofdtaken van UDB. Hiervoor zal zij 
op vrijdag 29 november de achtste ”ID-DAG” 
organiseren. Dit tweejaarlijks evenement met 
als thema “Innovatieve technologieën en 
producten voor het mondzorgteam” zal 
plaatsvinden in het gemeenschapscentrum De 
Zandloper te Wemmel, locatie die ondertussen 
een vertrouwde stek is geworden voor het organi-
seren  van bestuursvergaderingen en  bijeenkom-
sten. We kozen bewust voor een vrijdag omdat 
de ervaring leert dat de zaterdag liever  wordt 
gereserveerd voor familiale aangelegenheden. 
We starten om 13 uur met tal van interessante 
workshops en voordrachten en sluiten om 20 uur 
af met een welverdiende” Apero Afterwork”! We 
hopen op een massale opkomst….

Dank UDB-leden voor uw vertrouwen en geloof 
in de beroepsvereniging, aan niet-leden willen wij 
enkel de vriendschappelijke raad geven om lid te 
worden want: “In Union there is strength”!

René Van Reeth - voorzitter

(*) NIEUWE WEBSITE : vraag nu zonder 
aarzelen uw login aan op het secretariaat!
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EEN GAMMA MET EEN ANTWOORD OP ELKE BEHOEFTE
Het brede gamma aan ELITE DOUBLE siliconen biedt een oplossing voor alle eisen in het odontotechnische laboratorium; het 
bestaat uit negen producten met vier verschillende eindhardheden en drie uithardingstijden: normal, fast en het innovatieve 
extra fast, dat speciaal geformuleerd is voor automatische mengapparaten. 

elite double 
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Ontwikkeling UDB 2020

I N F O R M A T I E

De dentale sector evolueert met rasse schreden.  
Deze metamorfose is al een tijdje aan de gang 
en ze verplicht onze bedrijven en onze beroeps-
vereniging hun manier van denken en werken 
grondig bij te sturen. Hier is geen ontkomen aan,  
ook niet voor UDB !

We staan voor heel wat maatschappelijke en sec-
toriële uitdagingen die steeds sneller en technolo-
gischer worden en waarvan de regelgevingen onze 
sector en beroep meer en meer onder druk zetten. 

 Vanuit deze inzichten moeten we als federatie 
de uitdaging aangaan om na te denken hoe we dit 
op een efficiënte manier verder vormgeven.
Om die reden werd  beslist om op 6 mei, voor le-
den en niet-leden een debat op te zetten onder 
de titel ‘ONTWIKKELING UDB 2020’.

 Dit vroeg om een collectieve aanpak en beteken-
de een samenwerking tussen onze beroepsver-
eniging en u als ondernemer-dentaaltechnicus. 
Samenwerking en onderling vertrouwen zijn 
namelijk de hoekstenen waarop onze vakorgani-
satie is gebouwd. 

Het doel was de aanwezigen uitdagen om hun 
mening te geven over  de actuele effectieve 
meerwaarde van onze beroepsfederatie, en hoe 
die in de toekomst zou moeten evolueren:
• waarin kunnen we als federatie het verschil 

maken naar onze leden toe?
• welke activiteiten doen we goed?
• welke moeten we nog verfijnen?
• welke moeten we verder uitbouwen of creëren?
 
De deelnemers kregen een 15 -tal stellingen voor-
geschoteld, van waaruit ze in kleine groepjes van 
4 à 5 personen een advies konden formuleren en 
de redenen aangeven  waarom zij al dan niet ak-
koord konden gaan met de voorliggende stelling.
Aan elke tafel zat iemand van het bestuur die als 
bemiddelaar fungeerde, de adviezen noteerde 
en deze doorgaf aan de debatleider.

De sfeer was gemoedelijk en productief en 
we danken dan ook alle aanwezigen voor hun  
medewerking aan dit nuttig debat waarvan de 
resultaten later, na verwerking , nog zullen worden 
medegedeeld.
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I N F O R M A T I E

Vrijdag 29 november 2019
Ja ja, nog voor de zomervakantie wensen we jullie al bij wijze van teaser 

te informeren over een interessante studiedag over innovatieve 
technologieën en producten voor het mondzorgteam! Allen daarheen: 

en je krijgt er een gratis netwerklunch en apero afterwork bovenop!

Een studiedag is een dag waarop een groep men-
sen zich beroepsmatig kunnen laten voorlichten, 
over een onderwerp kunnen discussiëren, infor-
matie kunnen uitwisselen en desgewenst kunnen 
netwerken. Want zoals mensen organisaties 
maken, maken organisaties mensen! Vanuit deze 
visie creëerde UDB de ID-DAG (Dag voor Innova-
tieve Dentaaltechniek). 

Ons doel met deze studiedag is om je meer tools 
te geven, maar ook om je vragen een forum te ge-
ven waarbinnen je kan leren. Zie deze dag dan ook 
als een actief leermoment waarin jij een kader 
krijgt aangereikt, maar vooral ook mag aftoetsen 
en collega’s kunt ontmoeten.

Innovatieve technologieën
en producten voor  
het mondzorgteam
met internationale wetenschappelijke sprekers 
en tal van interessante workshops

Vrijdag 29 november 2019
GC De Zandloper
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
van 13 tot 20 uur
van 20 tot 22 uur: Apero Afterwork

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

9de symposium voor tandartsen 
en dentaaltechnici rond

Meer info:
Secretariaat UDB
T 03 354 58 76
secretariaat@udb.be
www.udb.be

Noteeralvastin uwagenda



A RS E US  L A BA RS E US  L A BA RS E US  L A B
AC A D EMYAC A D EMYAC A D EMYArseus Lab 

Academy
De Arseus Lab Academy biedt een breed scala aan cursussen voor de beginnende en gevorderde tandtechnicus. 

Deze worden gegeven door ervaren collega’s binnen Arseus Lab of een externe referent van één van onze hoofdleveranciers.

Benieuwd naar ons complete cursusaanbod of u wenst zich in te schrijven, aarzel dan niet om ons te contacteren via mail

  julie.ameye@arseus-lab.be of per telefoon op het nummer  056 629 585 

Raphael Henderix

 BE: 13 september 2019
 09u00 – 17u00 
 Nederlands / Frans  

 Mannebeekstraat 33
8790 Waregem

OPSTE LC URSUS NA AR HE T 
F YSIOLOGISC HE PRINC IPE

Basiscursus opstellen naar het FysiologischE concept met de  
Bonartic II NFC+

Theoretische en praktische opstelbasiscursus voor de vervaardiging van totale 
protheses naar het fysiologische concept met de Bonartic II. Analyseren, 
plannen, opstellen en uitmodelleren van een totale prothese boven-  
en onderkaak volgens het fysiologische concept

Hilal Kuday

 19 -20 september 2019                                                                                                   
 09u00 – 17u00 
 Engels  

 Mannebeekstraat 33
8790 Waregem

E . M A X 
L AYE RING C URSUS 

Het vervaardigen van vier frontrestauraties d.m.v. micro-layering 

techniek

Micro-layering is de meest gebruikte techniek bij het vervaardigen van 
metaalvrije restauraties. Door het aanbrengen van minimale hoeveelheden 
keramiek kan een perfect esthetisch resultaat bereikt worden met 
lithiumdisilicaat. Tijdens de cursus zal gebruik worden gemaakt van de IPS 
e.max keramieken.

 19 -20 september 2019                                                                                                   

Pieter Ghysens

 5 & 6 december 2019                                                                                 
 Dag 1: 8u30-17u30      

 Dag 2: 8u30-17u00
 Nederlands / Frans 

 Mannebeekstraat 33
8790 Waregem

 

ESTHE TISC H, FLE XIBE L E N 
E FF IC IË NT WE RKE N ME T 
HE T E . M A X SYSTE EM 

De uitdaging voor elke tandtechnicus is het perfect nabootsen van 

een natuurlijke esthetiek, ongeacht de indicatie.

Deze cursus focust op het succesvol combineren van facings en kronen, 
alsook op de verschillende technieken om het volledige e-max systeem 
esthetisch, effi  ciënt en rendabel te gebruiken. 

 5 & 6 december 2019                                                                                  5 & 6 december 2019                                                                                 

Peter van der Pal

 26 november 2019                                                                                                   
 09u00 – 17u00 
 Nederlands

 Mannebeekstraat 33
8790 Waregem

DE NIE UWE GIE T TEC HNIE K

Uw prothese willen gieten met 25 tot 40 % minder 
monomeer dan u gewend bent? Het bestaat! Deze 
nieuwe generatie Selexion-gietkunststoff en is al voorbereid 
met voorgepolymeriseerde microparels. Het gieten van 
protheses wint duidelijk terrein. 
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protheses naar het fysiologische concept met de Bonartic II. Analyseren, 
plannen, opstellen en uitmodelleren van een totale prothese boven-  
en onderkaak volgens het fysiologische concept

Hilal Kuday

 19 -20 september 2019                                                                                                   
 09u00 – 17u00 
 Engels  

 Mannebeekstraat 33
8790 Waregem

E . M A X 
L AYE RING C URSUS 

Het vervaardigen van vier frontrestauraties d.m.v. micro-layering 

techniek

Micro-layering is de meest gebruikte techniek bij het vervaardigen van 
metaalvrije restauraties. Door het aanbrengen van minimale hoeveelheden 
keramiek kan een perfect esthetisch resultaat bereikt worden met 
lithiumdisilicaat. Tijdens de cursus zal gebruik worden gemaakt van de IPS 
e.max keramieken.

 19 -20 september 2019                                                                                                   

Pieter Ghysens

 5 & 6 december 2019                                                                                 
 Dag 1: 8u30-17u30      

 Dag 2: 8u30-17u00
 Nederlands / Frans 

 Mannebeekstraat 33
8790 Waregem

 

ESTHE TISC H, FLE XIBE L E N 
E FF IC IË NT WE RKE N ME T 
HE T E . M A X SYSTE EM 

De uitdaging voor elke tandtechnicus is het perfect nabootsen van 

een natuurlijke esthetiek, ongeacht de indicatie.

Deze cursus focust op het succesvol combineren van facings en kronen, 
alsook op de verschillende technieken om het volledige e-max systeem 
esthetisch, effi  ciënt en rendabel te gebruiken. 

 5 & 6 december 2019                                                                                  5 & 6 december 2019                                                                                 

Peter van der Pal

 26 november 2019                                                                                                   
 09u00 – 17u00 
 Nederlands

 Mannebeekstraat 33
8790 Waregem

DE NIE UWE GIE T TEC HNIE K

Uw prothese willen gieten met 25 tot 40 % minder 
monomeer dan u gewend bent? Het bestaat! Deze 
nieuwe generatie Selexion-gietkunststoff en is al voorbereid 
met voorgepolymeriseerde microparels. Het gieten van 
protheses wint duidelijk terrein. 

I N F O R M A T I E

Nieuwe generatie fronttanden 
voor een nieuwe generatie  
patiënten

1. Uitgangssituatie:  
insufficiënte totale prothese 
Een 51-jarige patiënte was niet tevreden met de 
esthetiek, de kauwefficiëntie en de fonetiek van 
haar voorhanden prothese en kwam daarom in 
mijn praktijk. Gebreken in de esthetische zone 
evenals de spits toelopende en naar vestibulair en 
caudaal te prominente incisieven waren meteen 
herkenbaar. De patiënte had met deze prothese 
problemen om de letter ‘F’ uit te spreken. Boven-
dien werden bij de extraorale inspectie van de 
prothesen aanzienlijk abrasies aan de prothese-
tanden geconstateerd die na verloop van tijd zou-
den hebben geleid tot een verlies van de verticale 
dimensie. De patiënte koos na uitvoerig advies 
voor een nieuwe totale prothese.

2. Exacte afdruk: 
voor voorspelbare resultaten
Met behulp van geconfectioneerde Schreine-
makers-afdruklepels werd een eerste afdruk met 

De nieuwe generatie zogenaamde ‘jonge ouderen’ stelt enorm hoge eisen aan tand-
prothesen. Ze wil graag voorzieningen die zich absoluut harmonisch aan hun uiterlijk 
aanpassen en hun vitaliteit onderstrepen. VITAPAN EXCELL (VITA Zahnfabrik, Bad 
Säckingen, Duitsland) is een nieuwe generatie fronttanden die perfect beantwoordt 
aan deze vereisten. De gelaagde opbouw van deze fronttand is zodanig geconcipieerd 
dat hij het natuurlijke kleurverloop nabootst. In combinatie met de rijk gefacetteerde 
oppervlaktestructuur is een reconstructie met een bijzonder levendig kleur- en licht-
spel mogelijk. In het volgende casusverslag beschrijft dipl.-denturist Urban Christen 
(Hunzenschwil, Zwitserland) de centrale stappen van een totaalprothetische rehabili-
tatie met VITAPAN EXCELL.

alginaat genomen waarbij alle relevante anato-
mische structuren werden weergegeven. Op de 
vervaardigde modellen konden nu de individuele 
afdruklepels en de beetsjablonen worden vervaar-
digd. Vóór de mucodynamische afdruk werden de 
lepels proefsgewijs geplaatst en zo nodig ingekort 
om een goede passing te kunnen waarborgen. 
Op basis hiervan ontstonden meestermodellen 
waarop de beetsjablonen werden vervaardigd. 
Voor de reproduceerbare fixatie met registratiesi-
licone werden in de waswal van de onderkaak aan 
beide zijden retentieve elementen en in de waswal 
van de bovenkaak driehoekige groeven ingewerkt 
voor de duidelijk centrische repositionering.

3. Prothetisch resultaat: 
esthetisch-functionele harmonie
De tandopstelling vond plaats op basis van de 
geregistreerde waswallen. Bij de opstelling van de 
fronttanden in de bovenkaak werd gelet op een 
ronde en bredere uitvorming van de tandboog 
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en werden de incisaalranden bovendien duidelijk 
naar craniaal verplaatst. Dankzij de uitgebalan-
ceerde verhouding tussen breedte en lengte van 
de VITAPAN EXCELL ging de opstelling van de 
fronttanden eenvoudig van de hand. De opstel-
ling van de prothetiek harmonieerde tijdens 
de waspas met de musculatuur, de liplijn en de 
fysiognomie en maakte een perfecte fonetiek 
mogelijk. Na de omzetting in kunststof beschikte 
de totaalprothetische voorziening een hoge graad 

aan levendigheid en natuurlijkheid die op grond 
van de hoge lachlijn volledig tot haar recht kwam. 
Voor de haalbaarheid van dit resultaat werd de ge-
laagde opbouw van VITAPAN EXCELL fronttanden 
zodanig geconcipieerd dat hij het kleurverloop van 
natuurlijke tanden in de vorm van een driedimen-
sionale structuur nabootst. In combinatie met de 
rijk gefacetteerde oppervlaktestructuur biedt deze 
fronttand van de nieuwe generatie een fonetiek 
met een levendig kleur- en lichtspel.

 

Afb. 1: Uitgangssituatie: de esthetiek vertoonde duidelijke  
gebreken.

Afb. 2: Kauwefficiëntie en fonetiek waren niet tevreden- stellend.

Afb. 3: De esthetisch en functioneel insufficiënte prothesen 
vertoonden massieve occlusale abrasies. 

Afb. 4: Met geconfectioneerde anatomische lepels werd een af-
druk gemaakt van de kaakkammen in de bovenen de onderkaak.



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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I N F O R M A T I E

Afb. 5: De passing van de individuele afdruklepel moet ook bij 
mucodynamische bewegingen gewaarborgd zijn. 

Afb. 6: Voor de fixatie van het registratiesilicone werd een reten-
tieve ondersnijding in de waswal van de onderkaak ingewerkt.

Afb. 7: Door de driehoekige groeven in de beetsjabloon van de 
bovenkaak was een klinische repositionering en controle van 
de centrale occlusie mogelijk.

Afb. 8: De centrische condylus-positie werd met registratiesili-
cone gefixeerd en vervolgens gecontroleerd.

Afb. 9: Daar VITAPAN EXCELL zich aan het natuurlijk voorbeeld 
oriënteert, is een snelle en individuele wasopstelling mogelijk.

 Afb. 10: Met de waspas kon de patiënte de letter ‘F’ probleem-
loos uitspreken.
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www.bredent-medical.com

BREDENT BENELUX

marine.arakelian@bredent.com 
rafael.wygaerts@bredent.com

karl.vanharck@bredent.com

BREDENT DIGITAAL PRODUCT/SERVICE
Alles uit eerste hand

Afb. 11 De gelaagde driedimensionale, anatomische structuur 
zorgde in combinatie met het rijk gefacetteerde oppervlak voor 
een natuurlijk kleur- en lichtspel.

Afb. 12: Resultaat: De patiënte was enthousiast over het hoog 
esthetische resultaat en de functionaliteit van haar nieuwe 
prothese.

Dipl.-denturist Urban Christen, 
Hunzenschwil, Zwitserland

Source: DENTASTIC 1/2018, Venture Law GmbH, Switzerland

VITA® and other VITA products mentioned are registered trademarks of 
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Germany.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG is a family-run company that spans 
four generations. We have spent more than 92 years developing, manufacturing 
and selling innovative and high-quality products for dental technology and dental 
care. We employ 770 people from 20 countries at our headquarters in Bad Säc-
kingen, Germany. Today, VITA’s areas of expertise include ceramic implants, acrylic 
teeth and veneering materials, CAD/CAM blanks and press ceramics, furnaces and 
dental materials – all VITA product solutions are developed to be part of a complete 
system that offers efficient overall processes.
In dentistry, VITA remains the pioneer in tooth shade determination. Worldwide, 
four out of five shade values are determined with the VITA shade standard. VITA 
tools for analog and digital shade determination, communication and checking 
(e.g. VITA Easyshade V) ensure perfect shade matching. Laboratories and dental 
practices in over 125 countries receive additional practical support and advice for 
their daily work through VITA’s international course program. 

Your PR contact persons
Björn Kersten - Head of Corporate Communications and Public Relations
Telephone + 49 (0) 7761 562 584 - Mobile +49 (0) 151-6240 5674
Email: b.kersten@vita-zahnfabrik.com - Website: www.vita-zahnfabrik.com
Rebecca Linge - PR coordinator  - Telephone + 49 (0) 7761 562 210 
Fax + 49 (0) 7761 562 233 - Email: r.linge@vita-zahnfabrik.com



‘Door Straumanns digitale workfl ow kunt u hoog-
waardige restauraties vervaardigen. Ik bespreek graag 
in een persoonlijk gesprek met u welke prothetische 
oplossingen wij uw laboratorium kunnen bieden.’

Cedric Coppens
Account Manager

Ontdek de prothetische mogelijkheden 
 en digitale oplossingen voor
  uw laboratorium.

adv_A4_UDB_Cedric.indd   1 22-02-18   15:06
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FEPPD: Verslag van de Jaarlijkse  
algemene ledenvergadering

Na het openingswoord door de voorzitter, Laurent 
Munerot, en het vaststellen van het quorum 
door de secretaris generaal Pierre Zammit gaat 
de vergadering met het voltallige bestuur en een 
afvaardiging van de aanwezige landen: Nederland, 
België, Zweden, Luxemburg, Italië, Zwitserland, 
Malta, Frankrijk, Slovenië, Slovakije van start.

Op het einde van de vergadering zullen de huidige 
herverkiesbare bestuursleden en eventuele 
nieuwe “kandidaat” bestuursleden voor de vol-
gende periode van 3 jaar worden voorgesteld en 
via stemming worden (her)verkozen.

Volgens de statutaire richtlijnen van FEPPD, wordt 
het verslag van de jaarvergadering AGM 2018 
goedgekeurd. Na presentatie en bespreking van 
de financiële situatie door schatbewaarder Gilbert 
Weis (Lux) met vervolgens het verslag van de 
financiële audit door de commissarissen Luc Gul-
dentops (B) en Rob Maters (NL) wordt decharge 
verleend aan het huidige bestuur.

Brussel, 10 mei 2019

Eenzelfde fenomeen betreft bepaling van het 
lidgeld, aanwerving van nieuwe leden en het 
verkrijgen van de nodige werkingsmiddelen via oa 
sponsoring zien we op federaal vlak bij UDB ook.

Alle documenten en presentaties kunnen geraad-
pleegd worden op de leden pagina van www.feppd.
eu en tevens op de ledenpagina van www.udb.be

In 2015 heeft Zweden, met het oog op de nieuwe 
Europese wet MDR 2017/745 die op 26/05/2020 
in werking treedt, een tool ontwikkeld om op een 
transparante en eenvoudige manier alle dentaal-
technici de mogelijkheid te bieden zich in regel te 
stellen met de nieuwe Europese verplichtingen. 
Deze tool biedt een structuur en bevat o.a.. 89 
verschillende procesbeschrijvingen, een pakket do-
cumentenbeheer, risicoanalyse, actieplannen ea…

Er is voorzien om GDPR, gedragscode en milieu-
wetgeving te koppelen.

FEPPD: Verslag van de Jaarlijkse algemene ledenvergadering 
Brussel, 10 mei 2019  
 

 
 
Na het openingswoord door de voorzitter, Laurent Munerot, en het vaststellen van het 
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Inhoudstafel

Inhoud

Studentenarbeid: 
enkele aandachtspunten!       L1

Vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn:
pas uw overeenkomst aan!      L2

Outplacement voortaan ook verplicht
bij medische overmacht       L3

Bestuursraad 
van 19 maart 2019        L3  

 

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

22
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I N F O R M A T I E

De 2de Dag van de Dentaaltechniek 
vond dit jaar plaats op vrijdag 7 juni.

Er waren drie gewillige UDB leden die  
een open-deur-dag hebben georganiseerd.
 
We danken 
• ANTWERPS DENTAAL BEDRIJF
• DE GELDER DTB 
• MDL EUREGIO 
voor hun medewerking 
aan dit Europees initiatief!

MDL EUREGIO

ANTWERPS DENTAAL BEDRIJF DE GELDER DTB 
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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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Metaalkeramiek  
zonder claustrofobie

Al sinds de ontwikkeling van tandheelkundige kera-
miekmaterialen worden niet alleen de materialen 
zelf steeds verder geoptimaliseerd. Hetzelfde 
geldt voor de laagopbouw van de afzonderlijke 
materialen, met als doel een resultaat dat zo na-
tuurgetrouw mogelijk is. Voor dit aspect is speciaal 
de ter beschikking staande ruimte van elementair 
belang: hoe minder ruimte er is, hoe lastiger de 
hantering van laagopbouwmassa’s. In dergelijke 
gevallen wordt de dekkracht van de materialen 
belangrijker.

Inspiratie vanuit de volledige  
keramiek
Al is de metaalkeramiek IPS Style pas enkele jaren 
op de markt, het materiaal grijpt terug op een 
schat aan ervaring, die vele jaren teruggaat. Zeker 
ook de metaalkeramiekmaterialen IPS InLine en 
IPS d.SIGN waren voor de ontwikkelaars van Ivoclar 
Vivadent een inspiratiebron. Daarnaast leverde de 
volledige keramiek, in het bijzonder IPS e.max, de 
nodige inspiratie. 

De ontwikkelaars besteedden er in het bijzonder 
aandacht aan dat de bestaande uitdagingen met 
het nieuwe materiaal beter het hoofd te bie-
den waren. De hantering van de massa’s bij een 
beperkte beschikbaarheid van ruimte was daarbij 
een zeer cruciaal punt. Een ander doel was dat de 
esthetiek te vergelijken moest zijn met IPS e.max. 

IPS Style: probleemloze laagopbouw als het krap wordt 

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 kennis-
maken met het product en de verschillende facetten ervan. Dit gedeelte gaat over het 
thema laagopbouw – specifiek in gevallen waarin er weinig ruimte beschikbaar is. 

Sterke reflectie voor esthetiek bij 
ruimtegebrek
Het resultaat stelde de ontwikkelaars tevreden: 
Bij een directe vergelijking met andere tandheel-
kundige keramiekmaterialen blijkt IPS Style te 
beschikken over een opvallende esthetiek – ook 
op momenten dat er weinig ruimte beschikbaar is 
voor het opbouwen van dentine- en incisaallagen. 
Een belangrijke bijdrage aan dit succes leveren 
de oxyapatietkristallen. Deze kristallen zorgen 
voor krachtige reflectie van invallend licht. Daar-
door ontstaat een mooie dieptewerking. In alle 
kleurdragende componenten van het metaalke-
ramiekmateriaal waarmee u hier kennismaakt zijn 
oxyapatietkristallen aanwezig, in wisselende hoe-
veelheden: De opaker bevat er verhoudingsgewijs 
veel (omdat dat materiaal de sterkste dekkende 
kracht moet bieden), maar het aandeel neemt 
tot aan het incisale materiaal steeds verder af. 
Daardoor is het naar verhouding eenvoudig om de 
gewenste helderheid en de nodige chroma in de 
restauratie te krijgen. Dit kan zelfs dan nog als voor 
de restauratie maar weinig ruimte beschikbaar is.

Gewenste effect als vanzelf
Naast het effect van de kristallen zorgt ook de 
prettige hantering van het materiaal voor de na-
tuurgetrouwe vormgeving van de restauratie: ook 
scherpe of puntig uitlopende contouren kunnen 
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SR Ortholingual® S DCL
Functionele esthetische posterior gebitselementen

      De lingualized
posterior tandenlijn 
 een aanvulling op 

SR Vivodent® S DCL

NIEUW

Voor meer informatie, bezoek: 
www.ivoclarvivadent.nl/nl/alle-producten/sr-ortholingual-s-dcl

• Lingualized occlusaal concept

• Beschikbaar in A-D en Bleach kleurtinten

• Hoogwaardig gecrosslinkt DCL materiaal

Uw voordelen in één oogopslag

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
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I N F O R M A T I E

zonder problemen worden gemodelleerd. Door 
de stabiliteit van het materiaal is ook het aanbren-
gen van mamelons en andere effecten eenvoudig 
te realiseren. Aangezien al in de begintoestand 
een natuurlijk kleurresultaat mogelijk is, hoeft 
er nauwelijks te worden geïndividualiseerd. De 
gewenste dieptewerking en levendigheid ontstaan 
eigenlijk als vanzelf. 

Meer informatie:
IPS Style is de eerste metaalkeramiek met oxya-
patiet: voor een maximum aan efficiëntie in de 
dagelijkse praktijk van het laboratorium, een een-
voudige manier van verwerken en een natuurlijke 
esthetiek. De combinatie van oxyapatiet-, leuciet- 
en fluorapatietkristallen en goed op elkaar afge-
stemde glasfases maken de hantering en optische 
eigenschappen uniek. Kijk voor meer informatie, 
het cursusaanbod of speciale aanbiedingen op: 
www.ivoclarvivadent.nl / www.ivoclarvivadent.be

Afb.1: Beginsituatie: sterke abrasie van de frontelementen

Afb. 2: Door een minimaal invasieve preparatie en met behulp van de metaalkeramiek IPS 

Style kon er een natuurlijke esthetiek worden gerealiseerd. 
©Afbeeldingen: Meester-tandtechnicus Christoph Andres, Zwitserland
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Zirkonzahn Worldwide  –  T +39 0474 066 680  –  info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

SCANNER PC+SCREEN MODELLIER CAMFREESMACHINE

COMPLEET 
CAD/CAM SYSTEEM

Zirkon Kunststof Was Cobalt chroom TitaanSintermetaalHout Bridge-Rod GlaskeramiekRaw-Abutment® Composiet

M1 WET HEAVY METAL FREESMACHINE

- 5+1 assige simultaanfrees- en orbittechnologie

- Zowel voor zirkon, kunststof, was, hout, sintermetaal, cobalt chroom, titaan, glaskeramiek, 
composiet als voor Raw-Abutments® en brugstaven, afhankelijk van de uitrusting

- Gereedschapswisselaar met 8-voudige gereedschapshouder

- CAD/CAM boor met 6 mm doorsnede voor meer stabiliteit tijdens het frezen

- Individuele uitbreidingen mogelijk: bvb. Raw-Abutment® houder en brugstaafhouder

- Nat slijpen/frezen
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P R O D U C T I N F O

IPS e.max ZirCAD Prime: 
Volkeramiek opnieuw gedefinieerd

IVOCLAR VIVADENT

‘’Het nieuwe volkeramiek IPS e.max ZirCAD Prime biedt onze klanten zeer 
hoge esthetische kwaliteit. Bovendien biedt het een breed spectrum 
aan indicaties en verwerkingstechnieken. Met het nieuwe volkeramiek 
IPS e.max ZirCAD Prime, bereiken tandtechnische laboratoria optimale 
efficiëntie in hun lab en tegelijkertijd indrukwekkende resultaten van mo-
derne volkeramiek restauraties voor hun patienten’’, zegt Tobias Specht, 
Marketing Director Vaste Prothetiek bij Ivoclar Vivadent.

Volkeramiek opnieuw gedefinieerd
Dankzij een innovatieve productietechnologie bezit het materiaal alle 
eigenschappen om het werk in het tandtechnisch laboratorium radi-
caal te veranderen. Door de hoge mechanische stabiliteit (gemiddelde 
biaxiale buigsterkte van 1200 MPa en breukweerstand> 5 MPa · m1 / 2 in 
het dentine gebied) dekt het alle indicaties: van solitaire kronen tot aan 
14 delige bruggen. Tegelijkertijd zet het nieuwe kwaliteitsstandaarden, 
vanwege de uitzonderlijke esthetiek, dankzij een continue kleur- en trans-
lucientieverloop, alsook geoptimaliseerde translucente eigenschappen. 
Alle verwerkingstechnieken kunnen worden toegepast: monolitische, 
cut-back,- laag,- veneer,- en infiltratietechniek.

Gradient Technology (GT) 
Gradient Technology (GT) is de sleutel van dit innovatieve keramiekmate-
riaal en omvat 3 innovatieve stappen, die de grondstof 3Y-TZP (zeer sterk 
zirkoniumoxide) voor het dentine gebied combineert met de grondstof 5Y-
TZP (hoogtranlucent zirkoniumoxide) voor het incisale gebied. Ingenieuze 
poederconditionering zorgt ervoor dat de grondstoffen optimaal worden 
gecombineerd. De innovatieve vultechnologie en de hoogwaardige ver-
werkingsstap “Cold Isostatic Pressing (CIP)” verbetert de microstructuur 
van het materiaal en optimaliseert de translucente eigenschappen. 

Het bewezen volkeramieksysteem
IPS e.max ZirCAD Prime is het premium product in de productportfolio 
van IPS e.max, het beproefde volkeramieksysteem van Ivoclar Vivadent. 
Tandtechnici hebben nu toegang tot een ‘’alles in één disc’’, die voldoet 
aan de vereisten van moderne volkeramiek restauraties. “De feedback 
van tandtechnische laboratoria en tandartspraktijken is overweldigend”, 
bevestigt Tobias Specht.

Met de toenemende diversiteit en kwaliteit van tandheelkundige materialen voor restaura-
ties, nemen ook de verwachtingen en eisen van tandtechnici, tandartsen en patiënten toe.  
Nu is er één innovatieve disc, dat hoogwaardige esthetiek met zeer hoge sterkte combineert.

IPS e.max ZirCAD Prime discs

Monolithische brug in het front

Belangrijkste kenmerken:
• Uitzonderlijk hoogwaardige esthetiek 
• Gemiddelde biaxiale buigsterkte in 

dentine gebied: 1200 MPa
• Voor alle indicaties – van kronen  

tot  14 dellige bruggen
• Alle verwerkingstechnieken
• Verkrijgbaar in 16 A–D- en  

4 BL-kleuren

Meer en uitgebreide informatie vindt u op de 
website: zircadprime.ipsemax.com 
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Straumann Digital Academy - 
Finetuning the digital workflow

STRAUMANN

CARES-training
Tijdens deze training komen de volgende onderwer-
pen aan bod:
• Workflow CARES-software
• Kronen en bruggen op natuurlijke peilers
•  Individuele abutments
• Verschroefde kronen en bruggen
• Steggen

De digitale ontwikkelingen staan niet stil. Daarom bieden wij met de Digital Academy 
diverse cursussen voor zowel beginnende als ervaren gebruikers van Straumanns 
digitale oplossingen.

coDiagnostiX-training
U kunt kiezen uit een Basic of Advanced training. 
De (nieuwe) mogelijkheden van de software krijgt u 
uitgelegd, waarna u in uw eigen tempo kunt oefenen. 
U kunt de kennis direct toepassen in uw eigen labo-
ratorium. Kijk op www.straumanneducation.be voor 
de verdere inhoud van de trainingen

Inschrijving
Op www.straumanneducation.be vindt u de verschil-
lende data. Schrijft u zich zeker via de website in. 



Een innovatie die zo groot is,
dat hij in uw hand past.

Maak kennis met de 3M Mobile True Definition Scanner. 
De eerste mobiele intra-orale scanner die volledig op een tablet werkt.

 � Bewezen nauwkeuriger dan andere toonaangevende intra-orale scanners
 � Compact, ergonomisch design. Uitpakken en scannen binnen één uur
 � Lage instapkosten
 � Eenvoudig informatie delen met de patiënt voor een hogere behandelacceptatie

Past in uw hand. Past in uw budget. Past in uw praktijk.

3M.nl/TrueDef  •  3M.be/TrueDef

12021_ad_true_def_mobile_a4_NL_11.indd   1 17-02-17   13:42
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Hoogtranslucent Zirkon  
met natuurlijk kleurverloop

ZIRKONZAHN

600 Mpa kan het echter ook perfect gebruikt wor-
den voor het maken van premolaren. Aangezien 
het droog gefräst wordt en ook zonder gediaman-
teerde werktools goed bewerkbaar is, vormt Pret-
tau® 4 Anterior® Dispersive® een ideaal alterna-
tief voor lithiumdisilicaat.

Het dispersieve kleurverloop imiteert het natuur-
lijke kleurverloop van de tand, waardoor manueel 
inkleuren met Colour Liquids alvorens het bakken, 
overbodig is. Voor een individueel resultaat is een 
manuele karakterisatie van de restauratie alleszins 
mogelijk. Deze individualisering na het sinteren ge-
beurt met ICE Zirkon Stains Prettau® en ICE Zirkon 
Stains 3D by Enrico Steger.

Prettau® 4 Anterior® Dispersive® is een poly-
chroom en extreem lichtdoorlatend Zirkon met 
een van donker naar lichter verlopende kleuring. 
U kan het gebruiken voor het maken van kronen, 
inlays, onlays, veneers en voor bruggen tot drie 
elementen. Dit nieuwe materiaal kan zowel voor 
vol anatomische als voor gereduceerde structu-
ren waarop nadien nog porselein gebakken wordt, 
gebruikt worden.

Prettau® 4 Anterior® Dispersive® veroorzaakt 
geen keramiekchipping en geen abrasie van de 
antagonist. Omwille van zijn bijzondere, estheti-
sche eigenschappen en zijn transluciditeit leent dit 
materiaal zich in het bijzonder tot restoraties van 
frontelementen. Met zijn hoge buigsterkte van ca. 



TRAINING INITIAL LISI 
Het lithiumdisilicaat perskeramiek 

voor prachtige esthetische resultaten

INTERESSE?
In een training van 1,5 dag op de GC Europe 

Campus in Leuven of een training in uw praktijk,
mail dan naar education.benelux@gc.dental

INITIAL LISI PRESS
Herstel van de natuurlijke schoonheid

TRAINING GRADIA PLUS 
Vernieuwend, tijdsbesparend en esthetisch

INTERESSE? 
In een tweedaagse training op de GC Europe 

Campus in Leuven of een training in uw praktijk,
mail dan naar education.benelux@gc.dental

GRADIA® PLUS
Modulair composietsysteem 
voor indirecte restauraties!
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Cercon® xt ML
Extra translucent multilayer zirconia.
Layers ahead of the rest

DENTSPLY SIRONA

Als pionier in dentaal zirkonium heeft Dentsply Sirona 
zich, als geen ander in de markt, de tijd gegund de ver-
schillende kleurlagen in de Cercon® multilayer variant 
te creëren. Met de Cercon® xt ML disc presenteert 
Dentsply Sirona de nieuwe standaard voor een ideaal 
materiaalkleurverloop met een perfecte esthetiek van 
de te vervaardigen restauratie als resultaat. 

Hiermee beantwoordt het Cercon® zirkonium disc 
portfolio aan de steeds hogere esthetische eisen en 
verwachtingen van de gehele dentale keten en zijn wij 
steeds beter in staat om de patiënt zeer natuurge-
trouwe restauraties te kunnen leveren. Hiermee is de 
lat opnieuw hoger gesteld en daarmee een nieuwe 
standaard voor kleuraccuratesse, natuurgetrouwe es-
thetiek én een snelle procesdoorloop opnieuw gezet.

Monolithische restauraties vervaardigd in Cercon® 
xt ML kenmerken zich door een natuurgetrouw, 
naadloos kleurverloop waarbij het asymmetrische 
dentine-/snijmassa- kleurverloop een natuurlijke 
helderheidsdistributie (value-verloop) borgt. Iedere 
dentinekleur beschikt bovendien over een eigen, 
optimaal afgestemde snijmassa kleur. Hierdoor wordt 
de ongewenste, overmatige helderheid, zoals van vele 
andere vergelijkbare producten bekend, vermeden. 
De laagopbouw van de incisaal-laag en de eronder 

gelegen transitielagen zijn voor alle disc-hoogten gelijk. 
Alleen de dentine-laag varieert in dikte naar gelang van 
de diskhoogte. Dit maakt het optimaal nesten voor de 
operator eenvoudig én betrouwbaar! Bovendien kun-
nen alle Cercon® disc varianten met identieke frees- 
en sinterprotocollen verwerkt worden. Dit vermijdt 
vervelende fouten, spaart in doorlooptijd en helpt de 
efficiëntie, de productiviteit en de kwaliteit controleer-
baar te vereenvoudigen en te verhogen.

Cercon® xt ML = Kleurreproductie én 
kleurtrefzekerheid “out of the disc”! 
De kleurtrefzekerheid met alle 16 VITA** kleuren is 
onovertroffen. Decennia ervaring met het hoogwaar-
dig inkleuren van keramisch dentale producten komt 
terug in een consistente kleurkwaliteit tussen de 
verschillende productie batches. A3 is dus altijd A3, 
dat brengt en geeft vertrouwen!

En last but not least; De 98mm Cercon® xt ML discs 
zijn compatibel met alle bekende, open CAD/CAM 
systemen.

Uw Area Manager voorziet u graag van meer en 
uitgebreide informatie. 
Of bezoek: https://www.dentsplysirona.com/nl-bx

Belangrijkste kenmerken:
• Perfect, natuurgetrouw kleurverloop – Komt overeen met de esthetiek van natuurlijke elementen zón-

der de noodzaak van opbakken of inkleuren. 
• Specifiek geschikt voor fronttandvervanging en bruggen tot drie delen (tot de 2e premolaar) 
 (3-punts buigsterkte: 750 MPa door de gehele laagdikte van de disc!)
• Gegarandeerde kleurtrefzekerheid* – Onovertroffen kleurtrefzekerheid met alle 16 VITA** kleuren incl. BL2
• Eenvoudige verwerking – Eenvoudig te nesten, identieke frees- en sinterprotocollen voor alle Cercon® 

zirkonium discs

* Gebaseerd op onze True Color Technologie
** VITA is een merk van VITA Zahnfabrik GmbH
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Surface chemistry
cells can’t resist.

NOBEL BIOCARE

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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Nieuwe tandenlijn biedt  
flexibiliteit, esthetiek en  
waar voor uw geld
Kulzer introduceert Delara, de moderne allround tanden-
lijn voor dagelijks gebruik en een natuurlijke esthetiek

KULZER

Voordelen van Delara:
• Eenvoudige verwerking voor voorspelbare 

resultaten: vrijheid tijdens het opstellen zonder 
overmatig be-slijpen of veranderen van de 
basisvorm en layering effecten. De polijstbuffer, 
basale slijpreserve en geopti-maliseerde incisale 
rand vereenvoudigen het modificeren.

• Flexibiliteit: volledig kleurengamma, proces 
geoptimaliseerde en anatomische vormen, uit-
stekende functionaliteit en schoonheid voor alle 
indicaties en opstellingsmogelijkheden.

• Esthetiek: translucent effect voor een frisse 
uitstraling, samen met moderne kleuren, een 
levendige oppervlaktestructuur en dynamische 
lichtbreking.

• Waar voor uw geld: één tandenlijn voor alle 
indicaties voor dagelijks gebruik.

Prothetische tandenlijnen van Kulzer
Kulzer maakt al sinds 1936 prothesekunststoffen 
en heeft sindsdien een traditie van kwaliteit, be-
trouwbaarheid en uitstekende esthetiek ontwikkeld 
op het gebied van prothesen. Onze lijnen prothe-
tische tanden hebben onze expertise bewezen in 
het balanceren van optimale functionaliteit met 
premium esthetiek.

De producten van Kulzer overtreffen de behoefte 
van de klant. Daarom ontwikkelen we onze pro-
ducten in nauwe  samenwerking met interne en 
externe tandtechnici en tandprothetici. Op deze 
manier zorgen we ervoor dat onze producten pre-
cies zo presteren als u wilt dat ze presteren.

Meer informatie: www.kulzer.nl/delara 

Haarlem – 15 maart 2019. Delara is de nieuwe 
prothetische tandenlijn van Kulzer, erop gericht 
om met één tandenlijn te voldoen aan iedere 
behoefte in moderne tandtechnische laborato-
ria en tandprothetische praktijken. Delara levert 
esthetiek, vorm en functie, met een levendige op-
pervlaktestructuur en unieke layering, samen met 
moderne en heldere kleuren voor een fris uiterlijk.

Zelfs als ze correcties aanbrengen, kunnen tand-
technici en tandprothetici er zeker van zijn dat 
Delara’s jeugdige est-hetiek en incisale translucen-
tie nooit verloren gaan. Het ongewenste “grijzige” 
effect dat geassocieerd wordt met het corrigeren 
van prothetische tanden is nu verleden tijd – pati-
enten zullen het jeugdige uiterlijk waarderen.

Delara is verkrijgbaar in 16 VITA- + 2 bleek kleuren 
(BL2 en BL3). 

Fig. 1: Delara – de nieuwe allround tandenlijn van Kulzer.



Sociaal Fonds voor
de Dentaaltechniek



Wat is het Sociaal Fonds voor  
de Dentaaltechniek?

I N F O R M A T I E
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In het Sociaal Fonds van de Dentaaltechniek 
zetelen werkgevers- en werknemersvertegenwoor-
digers, dit fonds zorgt ervoor dat de werknemers 
die aangesloten zijn bij een vakbond een syndicale 
premie ontvangen, bovendien voorziet het fonds 
in de vorming en opleiding van werknemers. De 
financiële middelen hiervoor worden via een werk-
geversbijdrage aan de Sociale Zekerheid verstrekt.

Vandaag de dag wordt het belang van bijscho-
ling toch nog onderschat, bijscholing is in onze 
sector echter van heel groot belang. Maar toch 
vragen velen zich af: Wanneer en waarom 
moet je je bijscholen?

Hiervoor zijn er natuurlijk een aantal redenen:
• Permanente educatie 
 Ons vakgebied is in verandering. Zo komen er 

bijvoorbeeld nieuwe technologieën bij, richtlij-
nen voor het gebruik van programma’s, nieuwe 
wetten enz… Kortom, in ons vakgebied is het 
onvermijdelijk dat je op de hoogte bent van de 
nieuwste technologieën, regels, richtlijnen of 
instructies.

• Specialiseren of verbreden 
 Het kan om verschillende redenen nuttig 

zijn om te specialiseren of te verbreden in je 
vakgebied. Niet alleen maak je je medewerkers 
unieker door meer specialistische kennis, maar 
ze zijn ook op meer gebieden inzetbaar.

• Nieuwe ontwikkelingen 
 Er komen in ons vakgebied constant nieuwe 

ontwikkelingen bij. Het is daarom belangrijk om 
daarvan op de hoogte te zijn en je te verdiepen 
in de kennis en vaardigheden die de ontwikke-
lingen met zich meebrengen.

• Sommige ondernemers zijn goed in het opmer-
ken van toekomstige ontwikkelingen. 
Vaak zijn ze er dan ook snel bij om zich daarin 
te ontwikkelen. Zij zijn in staat om zich steeds 
in de voorhoede van nieuwe ontwikkelingen te 
bewegen en daar hun voordeel uit te halen.

• Jezelf verbeteren 
 Dit spreekt voor zich. Je kunt nooit stoppen met 

jezelf te verbeteren en dit is enkel haalbaar door 
bijscholing.

Wij zijn ervan overtuigd dat in de huidige snel 
evoluerende dentaaltechnische sector een 
goed opgeleide werknemer een meerwaarde 
betekent voor uw bedrijf. Stimuleer daarom 
uw medewerkers door deel te nemen aan de 
cursussen die worden aangeboden.  
(Volgens de wet van Minister Chris Peeters  
is er voor elk personeelslid 1 dag verplichte 
opleiding per jaar.)
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Wat zijn de voordelen  
als UDB-lid?
Het aanleveren van goede, correcte en betrouw-
bare informatie naar onze leden toe is een van 
onze hoofdtaken. Daarvoor hebben we ons ‘UDB-
Nieuws’ met extra ledenkatern, onze website en 
geregeld ook onze digitale ‘Nieuwsflash’ waarmee 
we snel belangrijk nieuws kunnen verspreiden 
(bijvoorbeeld over veranderingen in het wetgevend 
kader waarbinnen we werken).

UDB zet ook sterk in op het bevorderen van de 
onderlinge samenwerking tussen haar leden, uiter-
aard steeds met de UDB-kernwaarden collegialiteit, 
vertrouwen, openheid en betrokkenheid in het 
achterhoofd. 

Kleinere dentaallabo’s hebben meestal de mid-
delen niet om in alle deeltechnieken van ons vak te 
investeren en specialiseren zich dan ook vaak. Toch 
hebben ook zij een plaats in onze sector en kunnen 
zij, door intensief te communiceren en samen te 
werken met collega’s, zichzelf en hun zakenpart-
ners tot een hoger niveau optillen.

UDB is de enige wettelijk erkende beroeps-
vereniging van zelfstandige dentaaltechnici 
in Vlaanderen die uitsluitend in rechtstreekse 
relatie met practici in de tandheelkunde werken.

UDB verdedigt uw beroepsbelangen bij: 
•  Delaco, de nationale beroepsvereniging
•  FEPPD, de Europese beroepsvereniging van 

dentaaltechnici
•  de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO
•  het Paritair Comité 330 voor de gezondheids-

diensten en de tandprothese
•  de onderwijsinstanties en opleidingscentra
•  de ministeriële instanties en consumentenorga-

nisaties

UDB informeert
• Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en 

gezondheidsproducten (FAGG)
• MDeon (beTransparent.be)
• Nieuwe regelgeving medische hulpmiddelen 

(Meddevs EU)

Voordelen van een UDB lidmaatschap:
Gratis
• Kunststof uithangbord “ UDB Erkend Lid 2018- 

Tanden uit vertrouwde handen, met ons werk 
sta je sterk”.

• Kunststof uithangbord “Dringende Levering”
• Informatie over beroepsgebonden problemen.
• Waarschuwing tegen malafide toeleveringsbedrijven.
• Informatieverstrekking aangaande wetgeving 

dentaaltechnische sector.
• Algemene leveringsvoorwaarden.
• Vermelding in de officiële Dentex-catalogus.
• 4 maal per jaar het UDB-Nieuws.
• Kleine aankondigingen in het UDB-Nieuws.
• Nieuwjaarsreceptie.
• Nieuwsflash via e-mail
• Kortingen bij studiedagen en cursussen:

- ID DAG: 
  28% korting 
- Cursussen in opleidingslokaal AD: 

25% op ALLE cursussen
- Cursus kostprijsberekening:
  uitsluitend voor leden met gebruik gratis  

online software programma

UDB lidgeld is 100% fiscaal 
aftrekbaar!
U kunt vandaag nog aansluiten en lid 
worden voor 2017 van de enige Vlaamse 
beroepsvereniging voor dentaaltechnici. 
Mail naar secretariaat@udb.be  
of bel naar 03 354 58 76

U D B - L I D M A A T S C H A P



Ontdek het volledige gamma 

PROGRAMILL 
FREESUNITS 
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Wij danken!

Volgende bedrijven geven door hun steun blijk van hun wil om mee te werken
aan de toekomst van ons beroep. Schenk hen uw vertrouwen!

3M ESPE
ARSEUS LAB
BREDENT
CAVEX
COLTENE WHALEDENT
DENTAURUM
DENTSPLY SIRONA
G.C. BENELUX
IMPRODENT
IVOCLAR VIVADENT

Een uitgave van 
Unie van Dentaal Technische Bedrijven
Wettelijk erkende beroepsvereniging
Maatschappelijke zetel:
Middelmolenlaan 20 te 2100 Deurne
Info: http//www.udb.be
E-mail: secretariaat@udb.be

           UDB Dentaaltechniek

Administratief secretariaat:
Myriam Jacobs
Middelmolenlaan 20
2100 Deurne
• maandag, woensdag en vrijdag:
 van 9u00 tot 12u00
• dinsdag en donderdag:
 van 13u00 tot 17u00
Telefoon: 03 354 58 76
Fax: 03 354 58 77
E-mail: secretariaat@udb.be

UDB Boekhouding:
Kortrijksepoortstraat 235
9000 Gent
Rekening BE36 7370 0472 7781
BE 0476 079 265

Samenstelling:
L. Van den Berghe
M. Jacobs
A. Van Rossem
R. Van Reeth

Verantwoordelijke uitgever:
René Van Reeth
Middelmolenlaan 20
2100 Deurne

Eindredactie:
L. Van den Berghe

Adreswijzigingen:
Stuur ons uw adreswijziging. 
Wij zorgen dat u het UDB-Nieuws blijft ontvangen.
Suggesties, opmerkingen en artikels worden 
door de redactie met dank aanvaard. 
Alle artikels worden gepubliceerd onder 
de verantwoordelijkheid van de auteur(s).
De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud 
van de advertenties.
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UDB informatiefiche 
Strikt vertrouwelijk

Aankruisen wat van toepassing is. Dank u voor uw medewerking.
INVULLEN WAT GEWIJZIGD IS VOLSTAAT.

Aard van de werkzaamheden van het bedrijf

Voert dit werk uit.  in eigen bedrijf ook voor collega’s uitvoering bij collega

Kroon- en brugwerk

Skeletframes

Freeswerk

Combinatiewerk

Suprastr. op implant.

Orthodontie

Andere

Werkverdeling: hoeveel personen werken in het bedrijf (uzelf indbegrepen):
Verdeling volgens looncategorie

   aantal voltijds aantal deeltijds totaal

   man         vrouw man           vrouw man           vrouw

Bedrijfsleider

Meewerkende echtgen.

Vennoten

Arbeiders

Bedienden

Techn. kaderleden

Leerlingen

Stagiairs

Totaal

Categorie  aantal werknemers

   man vrouw  totaal

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8
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A D M I N I S T R A T I E

APEX  –  T +32 (0)2 376 71 26  –  F +32(0)2 376 71 62  –  apex@apexdental.be  –  www.apexdental.be
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IMPLANTAATPROTHETIEK – ALLE IMPLANTAATCOMPONENTEN VAN ÉÉN PRODUCENT

NIEUW! TOT 30 JAAR GARANTIE
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Uw tijd is kostbaar

Originele producten van de hoogste kwaliteit voor uw klanten.

Meer info via 02/467.41.90 of op  
nobelbiocare.com/nobelproceraservices

NobelProcera® Design Service voor abutments

Bespaar tijd door het ontwerpen van uw originele Nobel Biocare Titanium en Zirconium abutments 
uit te besteden. Ver end het sieke model o  upload uw scan le  cre er uw casus online en doe 
beroep op ons ervaren team van CAD ontwerpers. Binnen 24 uur wordt het ontwerp ter goedkeuring 
opgestuurd. lle obel rocera abutments ijn te verkrijgen  inclusie  de  ngulated crew 
Channel) optie op de conische connectie.

e esign ervice is beschikbaar voor owel obel rocera  als  de ondersteunde 
scanners van hape  i ero  en M  rue e nition. 

Makkelijk  

online  

bestellen 

GMT 51535 - NobelProcera® Design Service - A4 - BENL.indd   1 20-08-18   10:27:02




