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Wie had daar ooit al van gehoord?  In onze contrei-
en is het eind januari allemaal vrij onschuldig begon-
nen.  Bij de Chinezen daarentegen werden toen al 
in ijltempo van een tiental dagen, nabij Wuhan, een 
speciaal virusziekenhuis gebouwd dat de slachtof-
fers van een nieuw ongekend griepsyndroom moest 
opvangen. Artiesten zijn het wel die Chinezen. 
Voor ons in de westerse wereld was toen nog niets 
aan de hand, nog geen vuiltje aan de lucht, het was 
nog een “ver-van-ons-bed-show”.  

Na de krokusvakantie werd het wel andere koek en 
begon het toch stilaan door te dringen dat er iets 
ernstig op til was. De Franse president Macron wond 
er tijdens een televisietoespraak aan de natie dan 
ook helemaal geen doekjes rond met de woor-
den: “Mes chers compatriotes, nous sommes en 
guerre!”.
Daar heeft het intussen wel alle schijn van gekregen, 
het is echter geen oorlog zoals 80 jaar geleden met 
loeiende Duitse Stuka’s en zwaar geladen geallieer-
de Lancasters en B-17 bommenwerpers, maar een 
strijd tegen een geluidloze en onzichtbare niets-
ontziende meedogenloze vijand die wereldwijd, 
naast duizenden menselijke slachtoffers, eveneens 
de wereldeconomie in een maandenlang coma is 
gaan dompelen waaruit het een pijnlijk ontwaken zal 
worden. 
De covid-19 pandemie zal iedereen van ons treffen, 
of medisch of socio-economische of mentaal.  

UDB vertegenwoordigt hierbij onze kleine maar 
onmisbare sector binnen de mondzorg die ervoor 
zorgt dat de tandheelkundigen de nodige efficiënte 
prothetische zorgen voor hun patiënten kunnen 
garanderen.

Van bij het begin van de pandemie werden onze 
bedrijven voluit getroffen door het voor 90 tot 100% 
wegvallen van hun activiteiten.
Bijna niemand heeft echter oog voor de zware 
financiële en economische problemen van de 
dentaaltechniek die nochtans, op haar manier, deel 
uitmaakt van de zo belangrijke en terecht gehul-
digde familie “gezondheidswerkers”.
 
In deze bewogen tijden haalt de UDB dan ook alles 
uit de kast om haar leden, en onrechtstreeks de 
ganse sector, zo goed als mogelijk met raad en daad 
bij te staan.  
Tijdens de voorbije maanden maart en april hebben 
we er alles aan gedaan om bij de verschillende over-
heden zowel federaal als regionaal deze dodelijke 
situatie waarin onze bedrijven verkeren met hand 
en tand aan te kaarten en in de verf te zetten. Hieruit 
is nogmaals gebleken hoe moordend de Belgische 
federaal-regionale chaotische structuur voor on-
dernemers wel is.

Hier bovenop komt nog dat onze bedrijven door 
deze coronacrisis ook worden verplicht om de 
nodige supplementaire en veeleisende bescher-
mingsmaatregelen te nemen ten overstaan van 
tandartsen, patiënten en medewerkers opdat alle 
werkopdrachten  volgens een strikt veiligheidspro-
tocol kunnen  worden uitgevoerd met vrijwaring van 
de volksgezondheid.  
In de toekomst zullen deze strikte beschermings-
maatregelen nog lang, en misschien voor  altijd van 
kracht blijven. Het is “science fiction” te denken dat 
“precorona gewoontes” of het gevoel “zoals het 
vroeger was” nog ooit zullen terugkomen.
Deze bijkomende financiële lasten wegen natuurlijk 
op de rentabiliteit van de reeds zwaar getroffen 
bedrijven en het is duidelijk dat die niet langer alleen 
en eenzijdig deze last  zullen kunnen blijven dragen.
We dienen absoluut te vermijden dat een aantal 
bedrijven er hierdoor noodgedwongen het bijltje 
moeten bij neerleggen. Dit zou niet enkel  de betrok-
ken dentaaltechnici treffen, maar eveneens de 
mondzorg in het algemeen  schaden. 

E D I T O

Beste lezer,

BEWOGEN TIJDEN:
CORONAVIRUS, 
COVID-19 
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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 ape  van et implantaat erd de topo rafie en oppervla tec emie eruit evonden 

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.

GMT 61386 - Xeal&TiUltra NobelParallelCC - A4 - BENL.indd   1 27-03-19   14:02:41
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E D I T O

De massale grensoverschrijdende corona-uitbraak 
heeft eveneens het in voege treden van nieuwe EU-
regelgevingen flink in de war gestuurd. 
Zo is de nieuwe regelgeving voor medische hulp-
middelen met 1 jaar verschoven naar mei 2021.  We 
blijven in nauw contact met het FAGG en zullen 
onze leden  zeker tijdig berichten van zodra we in 
het vroege najaar een datum voor een nieuwe MDR-
sessie hebben kunnen vastleggen.  

Jaarlijks organiseert het FEPPD in juni de “European 
Dental Technicians Day”.  Door de coronadruk  werd 
deze dag ook flink ingeperkt.  Er werd de bedrijven 
toch gevraagd om samen met hun werknemers 
op deze dag de dentaaltechniek op een of andere 
manier even speciaal in de verf te zetten. 

Deze uitzonderlijk moeilijke tijden zijn voor ons allen 
een geweldige en ongekende uitdaging.  Virologen 
en andere experten waarschuwen  nu reeds voor 
een tweede  Covid-19 golf tegen het einde van de 
zomer of het begin van de herfst.  We houden dan 
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ook ons hart vast want een tweede dergelijke aanval 
zal voor een aantal onder ons waarschijnlijk de 
aanval teveel zijn. 

Overleven is nu letterlijk en figuurlijk de boodschap,  
het scrupuleus respecteren van alle sanitaire regels 
en de hoop op een efficiënt vaccin zullen ons hierbij 
moeten helpen.

Hou het gezond voor jullie en jullie naasten!

René Van Reeth
Voorzitter

Overlijden Fernand Peeters
Op 22 april verloor UDB een trouw lid en oud secretaris.

Fernand overleed aan de gevolgen van het coronavirus dat 
hem, ondanks zijn sterk gestel als fervent roeier, toch geen 
enkele kans gaf.

Hij was een gedreven en volhardend promotor van onze beroepsvereniging waarvan hij 
vele jaren secretaris was, en veel oudere collega’s zullen hem ook blijven herinneren als 
onvermoeibare organisator van de zeer gesmaakte Antwerpse Contactclub avonden. 
Ook op Europees vlak was hij jarenlang actief als UDB-afgevaardigde bij de “Fédération 
Européenne et Internationale des Patrons Prothésistes Dentaires”. Hij was een verbeten 
voorvechter ter verdediging en niveauverhoging van de dentaaltechniek!

De bestuursraad biedt Lea en haar kinderen zijn oprechte deelneming aan en wenst hen 
veel sterkte en moed toe in deze moeilijke tijden.
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In de laatste editie van 2019 hebben we enkele 
realisaties van het voorbije werkjaar kort overlopen.  
Een opvallende uitschieter hierbij was het uiterst 
hoog aantal nieuwe leden dat de rangen van UDB is 
komen vervoegen en versterken.  De snel evolue-
rende EU en nationale wetgevingen die onze sector 
intens bezig houden zijn hier helemaal niet vreemd 
aan.  De toenemende complexiteit van deze wet-
teksten met rechtstreekse impact op onze sector 
maakt dat de dentaaltechnische bedrijven sterk 
vragende partij zijn voor hulp en toelichting hierover.  
Het is dan ook een hele opgave om als individueel 
bedrijf deze teksten uit te pluizen, te interpreteren 
en precies gericht te gaan implementeren.  

Binnen twee maanden is het al opnieuw zover want 
in mei komt er een nieuwe EU-regelgeving met nati-
onale impact de lijst aanvullen.  
De vernieuwde “MEDICAL DEVICES REGULTION” 
gaat dan in “alle” EU-lidstaten onherroepelijk van 
start. Om onze leden zo nauw en zo efficiënt mo-
gelijk bij te staan zal UDB met de betrokken over-
heid samenwerken om deze materie zo precies 
mogelijk uit de doeken te doen zodat wij onze leden 
alle nodige hand- en spandiensten zouden kun-
nen aanreiken om zich in regel te stellen met deze 
“MDR-richtlijn”. 

Wij zullen dan ook heel binnenkort, namelijk op 30 
april eerstkomend, een info avond met het Fagg in 
de Zandloper in Wemmel organiseren.
Dit alles maakt deel uit van onze specifieke missie, 
taak en plicht om de focus op “service” naar de le-
den toe hoog te houden en te verbeteren daar waar 
het nodig en mogelijk is.  

Door voornoemde snelle evolutie in de regelge-
ving hebben wij ook meer en meer te maken met 
de nood aan externe gespecialiseerde input en 
bijstand waarvoor een financieel gezonde structuur 

onontbeerlijk is. Deze uiterst belangrijke structuur, 
mede  gedragen door een loyale groep leden en 
sponsors, moet dus de vlotte werking en de  ser-
vicegerichtheid kunnen blijven garanderen. 

Met deze visie in het achterhoofd voeren wij verre-
gaande gesprekken voor een hechte samenwerking 
met onze Franstalige collega’s.  In onze complexe 
marktomgeving is het de evidentie zelf dat wij met 
een nationale koepelorganisatie voor alle stakehol-
ders als volwaardig gesprekspartner zouden kunnen 
naar voor treden. Dit kan alleen maar onze leden en 
de ganse sector ten goede komen zoals dit onder 
meer reeds wordt bewezen in het nationaal overleg-
orgaan met de vakbonden, het Sociaal Fonds en het 
Paritair Comité. 

Het werkjaar 2020 zal ook verder in het teken staan 
van het project “REDESIGN 2.0.”  Een werkgroep 
UDB-ers buigt zich hierin ten gronde over ons “busi-
ness model” met het oog op de snel evoluerende 
metamorfose van onze sector, en ook over hoe we 
als organisatie hierop dienen te anticiperen. 

E D I T O

Beste lezer, 
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René Van Reeth, voorzitter
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Corona: FAQ’s psychosociale  
aspecten voor werkgevers /  
leidinggevende

Mijn werknemers zijn bang om (terug) 
op de werkvloer te komen.
Veel medewerkers ervaren momenteel angst om 
besmet te raken en om dit door te geven aan hun 
naasten. Deze angst kan in conflict komen met 
de verantwoordelijkheid van de werknemer om 
zijn job uit te voeren. Daarnaast is het mogelijk dat 
medewerkers elkaar versterken in hun angsten en 
dat er paniek ontstaat op de werkvloer.

Wat kan ik doen?
• Bij heropstart van de organisatie: zorg voor 

een goede praktische voorbereiding, zodat 
iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Een 
goede voorbereiding zorgt voor structuur en 
duidelijkheid, zowel voor uzelf als voor uw 
medewerkers.

• Organiseer een gezamenlijk (opstart)moment 
voor alle medewerkers. Tijdens dit moment 
kan er aandacht gaan naar het praktische  
luik, namelijk een algemene toelichting over 
de verwachtingen en de werkwijze in de  
organisatie. Daarnaast is het belangrijk om ook 
aandacht te besteden aan het emotionele luik: 

welke bezorgdheden en behoeften leven er bij 
de medewerkers?

• Wees duidelijk en transparant in uw  
communicatie. Zorg ervoor dat er regelmatig 
gecommuniceerd wordt bij veranderingen in 
maatregelen of afspraken, om geruchten geen 
kans te geven.

I N F O R M 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
Zirkonzahn Worldwide  –  T +39 0474 066 680  –  info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

NAT DROOG

NIEUW!
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2 kamers-freesmachine met 5+1-assen-orbit technologie voor het na elkaar nat en droog bewerken 
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Video!
Freesmachine in actie

ÉÉN MACHINE, 
2 FREESKAMERS

De Coronacrisis zorgt bij veel mensen voor stress, angst en gevoelens van onzekerheid  
en machteloosheid. Dit zijn normale reacties op een abnormale situatie. Bepaalde 
maatregelen zoals thuiswerk en het vermijden van niet-essentiële verplaatsingen  
kunnen deze angstgevoelens verminderen. Maar voor mensen die zorg verlenen of  
in een ander essentieel beroep werken (vb. politie, winkelmedewerkers, arbeiders,…)  
is de situatie moeilijker. Zij kunnen dezelfde angsten ervaren, maar zijn tegelijkertijd 
verantwoordelijk voor het blijven uitvoeren van hun job op de werkplaats. De kans is 
dan ook groot dat u als werkgever of leidinggevende botst op bepaalde vragen en  
bezorgdheden van uw medewerkers. We willen u dan ook enkele handvaten aanreiken 
in het omgaan met medewerkers in Corona tijden.
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• Stimuleer initiatieven om de verbondenheid 
en betrokkenheid tussen de medewerkers te 
versterken. Op deze manier kan het versterken 
van elkaars angsten omgebogen worden naar 
het bevorderen van de werkrelatie. Laat de  
medewerkers indien mogelijk zelf voorstellen 
doen voor initiatieven.

• Luister naar de bezorgdheden van de  
medewerkers en toon begrip en empathie 
voor hun gevoelens. Probeer samen naar een 
haalbare oplossing te zoeken die het gevoel van 
veiligheid voor de medewerker kan vergroten.

• Verwijs door indien nodig. Medewerkers 
kunnen handvaten en tips vinden op onze 
website. Daarnaast bieden we een telefoni-
sche permanentie aan met een ‘teleonthaal’ 
functie, specifiek voor angsten en bezorgd-
heden die te maken hebben met de Corona-
crisis. Medewerkers krijgen via deze weg quasi 
onmiddellijk een preventieadviseur psycho-
sociale aspecten aan de lijn, die ruimte geeft 
om te ventileren en handvaten aanbiedt in het 
omgaan met stress en angst. Andere doorver-
wijzingskanalen zijn de huisarts, arbeidsarts, 
interne vertrouwenspersoon,…

• Contacteer de preventieadviseur psycho- 
sociale aspecten bij vragen, bezorgdheden of 
om een concrete casus te bespreken.

 
Er zijn spanningen tussen collega’s in 
verband met het naleven van de maat-
regelen.    
                            
Er zijn conflicten tussen collega’s die nu 
opnieuw terug naar boven komen. 

Door de Corona crisis kan het zijn dat mensen zich 
niet goed voelen in hun vel. Dit weegt natuurlijk op 
het individu. Zo kunnen er allerlei psychische en 
lichamelijke klachten ontstaan. Mensen kunnen 
overspannen raken hierdoor en meer dan gewoon-
lijk emotioneel reageren. Mensen hebben of moe-
ten misschien nog steeds op de toppen van hun 
tenen lopen. Naarmate medewerkers terug meer 
met elkaar in contact komen kan dit er dus ook 
voor zorgen dat de ervaren spanningen een impact 

hebben op het team gebeuren. Oude frustraties 
van vroeger kunnen oplaaien of nieuwe conflicten 
ontstaan hierdoor.

Wat kan ik doen?
Preventief
• Verwelkom uw medewerkers bij terugkeer. Dit 

kan u doen door bijvoorbeeld een traktatie 
vanuit de organisatie te voorzien.

• Geef uw medewerkers even de tijd om te wen-
nen. Het is een tijdje geleden dat ze elkaar face 
to face zagen. Voorzie hier de nodige tijd en 
ruimte voor (zonder dat dit storend werkt op 
andere collega’s).

• Zit als leidinggevende samen met uw team. 
Bespreek hoe de afgelopen periode ervaren 
is en bekijk samen hoe jullie verder gaan als 
team. Maak afspraken over de nieuwe manier 
van samenwerken.

• Doe als leidinggevende aan signaal-detectie; 
wees alert voor gedragsveranderingen bij uw 
medewerkers en spreek hen hier dan ook op 
aan ‘Ik merk dat je stiller bent dan van te voor,…’

• Doe aan psycho-educatie: creëer bewustwor-
ding bij uw medewerkers dat iedereen op een 
andere manier met deze situatie omgaat en 
dat we nu meer dan ooit elkaars grenzen hierin 
dienen te respecteren.

• Promoot respectvolle omgang tussen de col-
lega’s aan de hand van sensibilisatiemateriaal 
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(campagnes, workshops, inspiratiesessies,…) 
vb. https://werk.belgie.be/nl/publicaties/affi-
che-respectvol-gedrag-op-het-werk-een-zaak-
van-ons-allen-n1

• Geef als leidinggevende een voorbeeldfunctie: 
moedig collegiaal gedrag aan en smoor onge-
wenst gedrag in de kiem.

• Voorzie de nodige opleiding aan de hiërarchi-
sche lijn om deze voorbeeldfunctie waar te 
kunnen maken alsook aan de medewerkers (bv. 
moeilijke gespreksvoering, feedback geven). Op 
die manier draagt u bij tot een open communi-
catie cultuur.

• Heeft u al weet van een moeilijke samen-
werkingsrelatie tussen collega’s van voor de 
Coronacrisis? Ga dan even in dialoog met elke 
medewerker afzonderlijk en bevraag hoe het 
met hem/haar is en welke de noden zijn? Zet 
hen desnoods samen als dit nodig is om de 
strubbelingen uit te klaren.

• Probeer in te zetten op het teamgevoel door 
nieuwe initiatieven op poten te zetten zoals het 
samen houden van een koffiepauze, soep met 
babbeltjes concept,…).

Curatief
• Wees als leidinggevende alert voor de ‘team-

temperatuur’. Check op regelmatige basis hoe 
het gaat met uw medewerkers en zorg voor 
opvolging als er spanningen zijn.

• Merkt u conflicten/discussies op, spreek uw 
medewerkers hierop aan. Stimuleer hen om 
met elkaar in dialoog hierover te gaan. is dit 
geen optie dan kan u als leidinggevende hierin 
een rol spelen. U kan ervoor kiezen om elke 
medewerker afzonderlijk op te volgen of om als 
leidinggevende als verzoenende partner op te 
treden. Maak hierna concrete afspraken met 
beide medewerkers.

• Stimuleer uw medewerkers om ongewenst 
gedrag blijvend te melden.

Of u nu preventief of curatief werkt, o 
ndersteuning is geen overbodige luxe.
• Informeer de medewerkers over de wettelijke 

procedures waarop zijn kunnen terugvallen en 

geef mee bij wie ze hiervoor terecht kunnen
• Zorg ook zelf voor voldoende ondersteuning: 

verwijs actief door naar de interne vertrou-
wenspersoon of de externe preventieadviseur 
psychosociale aspecten als u dit nodig acht.

• Vraag om advies bij de preventieadviseur  
psychosociale aspecten als u een concrete 
casus wil bespreken.

Ik merk dat mijn werknemers het  
moeilijk hebben met het overlijden 
 van één van de bewoners / cliënten / 
familieleden / collega’s. Hoe kan ik  
hiermee omgaan als leidinggevende?

Wat doe ik best wel en wat best niet 
in dergelijke delicate situaties? Ik ben 
bang iets fout te zeggen of te doen.

• Indien er een overlijden zou plaatsvinden in 
tijden van het Coronavirus, bekijk dan hoe de 
medewerkers hun steun kunnen betuigen  
(vb. rouwregister, herdenkingsmoment, plaatsen 
van een overlijdensbericht, een initiatief naar 
familieleden,…).

• Bevraag regelmatig hoe het gaat met de  
medewerkers die de persoon in kwestie kende 
of het overlijden van dichtbij meegemaakt  
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hebben. Vergeet hierbij niemand, ook niet uzelf 
of leidinggevenden. Inventariseer de behoeften 
van de medewerkers en ga hiermee aan de slag 
waar mogelijk.

• Wanneer u als leidinggevende niet meer weet 
wat te zeggen of hoe te reageren, kan u dit 
gerust benoemen. Zeg gewoon eerlijk; “ik weet 
even niet wat te zeggen”; “ik ben er stil van”. 
Eerlijkheid en oprechtheid zijn in dergelijke 
situaties een meerwaarde.

• Een persoon negeren in deze situatie komt heel 
hard aan. Zeg liever iets waar u niet zeker van 
bent, dan te doen alsof er niets aan de hand is.

• Bied ondersteuning en ruimte aan vanuit de 
organisatie en/of vanuit het team.

• Bied aan om een gesprek te hebben met de in-
terne vertrouwenspersoon (indien aangesteld) 
of met de preventieadviseur psychosociale 
aspecten van de externe dienst.

• Zet andere hulplijnen in de verf zoals Tele- 
Onthaal (tel: 106); Saying Goodbye (tel: 
0800/82 532 of https://www.saying-goodbye.be/); 
of het informatienummer van FOD Volksge-
zondheid (0800 14 689).

 
Mijn werknemers vinden het moeilijk 
om zich aan te passen aan de veran- 
deringen op werkvlak door de Corona-
crisis.                                                                                                                      

• Deze hele periode roept bij de meerderheid 
van de bevolking angst en onzekerheid op. 
Mensen zijn gewoontedieren. Deze gevoelens 
zijn dus oprecht en heel normaal. 

 Erken ze en luister naar medewerkers. Hoor 
waarom ze het zo moeilijk hebben met de 
aanpassingen. Hier leert u als werkgever veel 
uit. U geeft uw medewerkers zo ook het gevoel 
dat ze gehoord en gerespecteerd worden.

• Laat medewerkers, in de mate dat het kan, 
meedenken over de nieuwe regels en nieuwe 
procedures. Dit zal hun gevoel van mach-
teloosheid doen dalen en zorgt voor meer 
betrokkenheid. Dit geeft hen daarbij ook meer 
het gevoel dat ze de situatie (meer) onder 
controle hebben.

• Luister ook naar hun feedback van de nieuwe 
aanpassingen die wél of niet goed lopen.

• Communiceer voldoende over de zaken die 
veranderd zijn. Wees er eerlijk over en geef 
mee dat sommige maatregelen slechts tijdelijk 
zijn. Bied zoveel structuur en duidelijkheid 
als kan.

• Omdenken: Focus niet op zaken die niet  
meer kunnen. Maar focus op de dingen die wél 
nog kunnen en die misschien zelfs efficiënter 
zijn als ervoor!

• Beloon en waardeer medewerkers voor de 
inspanningen die ze leveren. Erken dat het niet 
makkelijk is, dat u zich daar bewust van bent, 
maar dat u hun inzet erg apprecieert! Dit kan 
door middel van de zogenaamde schouder-
klop, een kaartje, een waarderend mailtje,….

• Probeer ook aan te geven dat die verandering 
een gedwongen verandering is ten gevolge van 
Corona. Meegaan in die verandering is zowel 
voor de eigen gezondheid als voor de gezond-
heid van collega’s, familie, … van ontzettend 
belang. Zet dit hogere doel centraal.

• Als u merkt dat medewerkers echt blijven 
vasthangen in hun onzekerheid, angst,… geef 
ze dan de mogelijkheid voor een gesprek met  
een vertrouwenspersoon of met de preven-
tieadviseur psychosociale aspecten van uw 
Externe Preventie.35
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Mijn werknemers zijn bang om hun job 
te verliezen.          
                             
Ik moet werknemers ontslaan en ben 
bezorgd over de impact die dit heeft  
op hen.

• Communiceer tijdig over de stand van zaken 
naar de medewerkers toe. Maak duidelijk welke 
stappen of beslissingen er genomen werden of 
zullen worden. Luister naar hun vragen en pro-
beer zo snel mogelijk een antwoord te geven 
waar mogelijk. Wees transparant en eerlijk, ook 
als het slecht nieuws is. Beargumenteer duide-
lijk waarom bepaalde zaken beslist zijn indien 
dit mogelijk is.

• Communiceer duidelijk om geruchten en on-
waarheden te voorkomen. Ook als dit betekent 
dat de werknemer zijn of haar job verliest. 
Zekerheid over jobverlies is minder erg dan 
lange tijd in onzekerheid hierover te leven. Zo 
kan men starten met het verwerken van het 
eventuele jobverlies.

• Toon empathie en spreek medewerkers aan. 
Bevraag regelmatig hoe het gaat met de me-
dewerkers en hoe ze de jobonzekerheid of het 
jobverlies ervaren.

• Geef uw medewerkers de ruimte om te ventile-
ren en geef erkenning voor hun gevoelens.

• Spreek mensen persoonlijk aan indien u merkt 
dat zij de angstgevoelens van anderen omtrent 
jobonzekerheid versterken.

• Inventariseer de behoeften van de medewer-
kers en ga hiermee aan de slag waar mogelijk. 
Bied ondersteuning aan vanuit de organisatie 
en vanuit het team.

• Bied aan om een gesprek te hebben met de 
interne vertrouwenspersoon of met de pre-
ventieadviseur psychosociale aspecten van de 
externe dienst.

De werkdruk is gestegen doordat we 
verlies hebben geleden.
Het aantal arbeidsongevallen is  
gestegen door de hogere werkdruk.      
                                             
Mijn werknemers staan meer onder 
druk en ik ben bezorgd dat het aantal 
burn-outs hierdoor gaat toenemen.

• De werkdruk of invulling van het werk is veran-
derd. De vertrouwde balans tussen energie-
vreters en energiegevers is mogelijks uit haar 
evenwicht.

• Luister naar het verhaal van medewerkers en 
ontdek waar ze het moeilijk mee hebben.

• Werk waar mogelijk met aangepaste, flexibele 
uurroosters om de dal- en piekperiodes op te 
vangen. Vraag hiervoor ook raad aan uw sociaal 
secretariaat. Zo kunnen overuren vermeden 
worden, kunnen piekperiodes opgevangen 
worden en voorkomt u overbelasting bij de 
medewerkers.

• Ook te weinig werk wordt meestal niet als prettig 
ervaren. Kijk waar uw medewerkers flexibel kan 
inzetten. Zijn er taken die anders in een rustige 
verlofperiode gedaan worden, overweeg om ze 
nu al te doen. Is er werk waar anders echt geen 
tijd voor is? Hoor eens wie er zin in heeft om 
deze klusjes nu op te knappen.

• Zorg voor emotionele en praktische ondersteu-
ning door collega’s en/of leidinggevenden. Bied 
een luisterend oor, probeer samen oplossingen 
te vinden, wees bereikbaar. Zorg voor de sociale 
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steun. Informeer regelmatig naar de praktische 
gang van zaken maar ook én zeker naar de 
gemoedstoestand van medewerkers. Hou ook 
contact met de collega’s die thuiswerken. Wees 
inventief om elkaar te zien en probeer creatief 
het koffiemomentje of de lunchpauze op een 
digitale manier vorm te geven.

• Geef werknemers een gevoel van autonomie. 
Laat ze meedenken over manieren om het 
werk te organiseren of herorganiseren. Geef 
hen inspraak in tijdelijke of nieuwe procedures.

• Geef mee dat deze situatie tijdelijk is.
• Stimuleer de medewerkers om gezond en fit 

te leven, zorg te dragen voor zichzelf, genoeg te 
slapen, gezond te eten en zo verder….

• Beloon en waardeer medewerkers voor de 
inspanningen die ze leveren. Erken dat het niet 
makkelijk is, dat u zich daar bewust van bent, 
maar dat u hun inzet erg apprecieert! Dit kan 
door middel van de zogenaamde schouder-
klop, een kaartje, een waarderend mailtje,…. Dit 
geeft energie aan de medewerkers.

• Als u merkt dat medewerkers echt blijven 
vasthangen in hun onzekerheid, angst,… geef ze 
dan de mogelijkheid voor een gesprek met een 
vertrouwenspersoon of met de preventieadvi-
seur psychosociale aspecten van uw Externe 
Preventie.

Bron: CLB
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Steriliseren van respiratoire 

virussen & fungi

99,9%
Verwijderen van fi jnstof

99%
Verwijderen van geur 

en giftige gassen

0%
Vormen van ozon

GEEN KRUISBESMETTING

Onze technologie doodt virussen in één 
enkele luchtuitwisseling en voorkomt zo 

het risico op kruisbesmetting.

Handen wassen & Maskers
Volstaan niet om respiratoire virussen 

te bestrijden

LUCHTZUIVERAARS & 
STERILISATOREN ZIJN NODIG

om de overdracht van ziekten door 
druppels en via de lucht aan te pakken

- en de overdracht door direct of 
indirect contact te verminderen

VK 103 VK 401 HEXTIOtot
100 m2

tot
60 m2

tot
20 m2

• Lage bedrijfskosten
• Eenvoudige installatie met 

weinig onderhoud
• Staande opstellin

Afmetingen: 1570 x 320 x 320 mm
Gewicht: 63 kg
Dubbelfi lter: 2 fi lterbakken

 Lage bedrijfskosten
• Eenvoudige installatie met 

weinig onderhoud
• Compact, krachtig en stijlvol
• Staande opstelling of 

muurbevestiging

Afmetingen: 365 x 165 x 581 mm
Gewicht: 9,2 kg

• Lage bedrijfskosten
• Eenvoudige installatie met 

weinig onderhoud
• Staande opstelling of 

muurbevestiging

Afmetingen: 126 x 330 x 106 mm
Gewicht: 1,2 kg

Afmetingen: 1570 x 320 x 320 mm
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En u, hoe kiest u
uw CAD / CAM?
Belangrijke zaken die u misschien
niet hebt overwogen

P R O D U C T I N F O
LUCHTZUIVERINGS

CONCEPTEN

 Tel. 0800 30 500   •   sales@arseus-lab.be   •   www.arseus-lab.eu
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Prijs en technische details zijn de meest opvallende varia-
belen bij de evaluatie van een CAD/CAM-systeem. Er
zijn echter andere -minder voor de hand liggende - maar
even belangrijke aspecten die u moet overwegen om de
juiste keuze te maken. Met de toenemende concurrentie
is onder de prijs verkopen het gemakkelijkste wapen
om je product te verkopen. “Alles uit één bron” is het
principe dat Zirkonzahn altijd heeft geleid, waardoor we
zonder compromissen kunnen werken en bovenal onze
klanten een exclusief voorrecht kunnen bieden: een
360° ondersteuning die alle technische, tandheelkundig
technische en educatieve behoeften van het laborato-
rium dekt. Zirkonzahn support en de Zirkonzahn school
(“Die Zirkonzahn Schule”) zijn in feite twee van onze
beste “signature producten”. Met Zirkonzahn support
kunnen onze klanten profiteren van een uitgebreide
technische, tandheelkundig technische en geschoolde
ondersteuning met zeer korte responstijden. Met de
Zirkonzahn School, aan de andere kant, strekt onze hulp
zich ook uit tot het trainingsgebied, voor een echte all-
round ondersteuning.

Allround ondersteuning voor alle technische, tand-
heelkundige technologien en trainingsbehoeften
•  In-house team met jarenlange ervaring in de sector
•  Ondersteuning voor technische/informatica op machi-

nes, software en pc’s
•  Technische ondersteuning bij het ontwerpen van de
 behuizing en materialen
•  Extreem snelle bemiddelingstijden
•  Live-ondersteuning op afstand via software en pc
•  Upgraden op afstand van freesmachines, ovens en
 software
•  Volledig gevuld magazijn
•  Levering van reserveonderdelen binnen 36 uur
•  Software-updates automatisch opgenomen in de
 jaarlijkse contractverlenging

Zirkonzahn.Support - Hoe werkt het?
De klant kan technische ondersteuning aanvragen via
telefoon, e-mail of via de speciale portal. Aanvragen wor- 
den in realtime verwerkt en gecategoriseerd op basis van 
het type en de prioriteit van het probleem, waardoor een 
ticket wordt aangemaakt met alle benodigde informatie
voor de supporter. Voor hardwareproblemen ontvangt
de klant alle informatie die nodig is om het systeem te
herstellen en ,indien nodig, binnen 24/48 uur worden de
reserveonderdelen rechtstreeks aan het laboratorium
geleverd. Voor softwareproblemen geldt, de technicus
grijpt op afstand in om de systeemfunctionaliteit te her-
stellen. In het geval van tandtechnische ondersteuning
(materiaalkeuze, werkmethode, enz.) wordt het ticket
automatisch doorgegeven aan het ondersteuningsteam
van het Steger Dental Laboratory in Brunico.

“Die Zirkonzahn Schule”
Hoewel het belangrijk is om te vertrouwen op tijdige
technische ondersteuning om dagelijkse noodsituaties
aan te pakken, is het nog belangrijker om problemen te
voorkomen en zelf te beheren door middel van passende
training. Daarom bieden wij onze klanten een uitgebreid
trainingsprogramma, de Zirkonzahn School (“Die Zirkon-
zahn Schule”) aan, om hen meest effectief gebruik te
laten maken van de apparatuur en materialen. De trainin-
gen van de Zirkonzahn School vinden plaats in Zuid-Tirol,
het thuisland van Zirkonzahn , er wordt rekening gehou-
den met de leeftijd, de opleidingsgraad en de leeftijd van
de deelnemers.

Voor meer informatie
kunt u contact met ons opnemen:
astrid.tavella@zirkonzahn.com – T: +39 0474 066619
of bezoek ons in ons thuisland Zuid-Tirol:
onze deuren staan altijd open!

Zirkonzahn
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NOW INJECT COMPOSITE IS MUCH EASIER! 
Furbo Composite is the new flask for composites that allows you 
to halve working time for your production.

FURBO
THE LIMTLESS FLASK

Download the protocol on our website
www.vertysystem.com

The height of your master 
model is not a problem!

H
=

 6
0

m
m

I N F O R M A T I E

Opleidingscentrum  
dentaaltechniek

Sociaal Fonds Dentaaltechniek
• Opleidingscentrum staat open voor iedereen die 

er cursussen wenst te organiseren
• State off the art naar de toekomst
• Toegevoegde waarde naar de UDB leden: korting 

op inschrijvingsgelden (25 %)
• Omdat er nood is aan bijscholing in onze snel 

evoluerende en digitaliserende sector
• Een lokaal niet gebonden aan industrie zodat het 

aanbod van cursussen vergroot
• Doelpubliek: dentaaltechnici, tandartsen, werk-

nemers, jongafgestudeerden…

Infrastructuur
• Eigentijds uitgerust opleidingslokaal met het oog 

op de toekomst. Uitgerust met een  smartboard, 
8 plaatsen met computer (16 zitplaatsen) en 
computer voor lesgever.

• Geschikt voor diverse soorten opleiding; zowel 
traditionele als geavanceerde digitale technieken 
kunnen gedemonstreerd worden.

• Cad en Cam opleidingen

Visie
UDB vindt dat opleiding en permanente vorming 
tijdens de loopbaan de sleutel is tot succes!

Locatie
• Het huis van de dentaaltechniek is gevestigd in 

de Middelmolenlaan 20 te 2100 Deurne.
• Het UDB secretariaat is ook op dit adres geves-

tigd.
• Centrale ligging, gemakkelijk bereikbaar aan op- 

en afrit van autostrade, ruime parking
• Gelegen op een neutraal terrein, onafhankelijk 

van een labo, tandarts of industrie.

Missie
Waarom een eigen opleidingscentrum?
Het opleidingscentrum is opgericht op vraag van 
onze leden en tevens om aan al onze sponsors de 
kans te bieden om deel te nemen aan de perma-
nente bijscholing van de dentaaltechnicus.
• Breed cursusaanbod in eigen land
• Laag instapgevoel in samenwerking met het 
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Inhoudstafel

Inhoud

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2020 L1

Grondwettelijk Hof vernietigt regeling rond onbelast bijverdienen L2

Wat met uw bedrijfspagina op Facebook en andere sociale media? L3

Nieuw: overzichtsscherm loopbaanonderbreking en tijdskrediet 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
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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

29

I N F O R M A T I E

Tarieven Academie 
dentaaltechniek
Het opleidingscentrum staat open voor leden, sponsors, scholen, beroepsverenigingen.  
Het lokaal kan gehuurd worden aan volgende tarieven:

HUUR LEDEN
500€ (excl. BTW) – 8 lesuren
400€ (excl. BTW) – 4 lesuren

HUUR SPONSORS/BEROEPSVERENIGINGEN
800€ (excl. BTW) – 8 lesuren
500€ (excl. BTW) – 4 lesuren

AD PARTNER
5 lesdagen inbegrepen in de partnerovereenkomst, indien meerdere dagen:
600€ - 8 lesuren
300€ - 4 lesuren

SCHOLEN
Gratis (naar beschikbaarheid lokaal)
Alle cursussen moeten voor UDB leden een korting van 25% bieden
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NOW INJECT COMPOSITE IS MUCH EASIER! 
Furbo Composite is the new flask for composites that allows you 
to halve working time for your production.

FURBO
THE LIMTLESS FLASK

Download the protocol on our website
www.vertysystem.com

The height of your master 
model is not a problem!

H
=
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m
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Uitstel van de Europese
verordening voor medische
hulpmiddelen door COVID-19

De toepassingsdatum van de verordening me-
dische hulpmiddelen, voorzien op 26 mei 2020, 
wordt uitgesteld naar 26 mei 2021. Hierdoor krijgen 
fabrikanten, gemachtigden, aangemelde instan-
ties, distributeurs en importeurs van medische 
hulpmiddelen extra tijd om aan de verordening te 
voldoen.

Omdat medische hulpmiddelen zoals medische handschoenen, chirurgische maskers, 
apparatuur voor intensieve zorg en andere medische apparatuur, een cruciale rol spelen 
in de context van de COVID-19 pandemie, werd op 24 april 2020 de toepassingsdatum 
van verschillende bepalingen van de Europese verordening (verordening 2017/745) voor 
medische hulpmiddelen uitgesteld naar 26 mei 2021.  

Deze beslissing heeft geen impact op de Europese 
verordening voor medische hulpmiddelen voor 
in-vitrodiagnostiek (verordening 2017/746). De 
toepassingsdatum van deze Europese verordening 
blijft 26 mei 2022.
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kulzer.nl/delara

NIEUW

Giving a hand to oral health.

 » Eenvoudige verwerking met voorspelbare resultaten.  

 » Frisse en levendige uitstraling.

 » Uitstekende functionaliteit voor alle indicaties.

 » Waar voor uw geld.

Ga naar www.kulzer.nl/delara voor meer informatie.

© 2019 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.

De moderne allround tandenlijn voor 
dagelijks gebruik met natuurlijke esthetiek.
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Wijzigen vanaf 26 mei 2021
• De Europese richtlijn voor actieve implanteer-

bare medische hulpmiddelen (richtlijn 90/385/
EEG) en de Europese richtlijn voor medische 
hulpmiddelen (richtlijn 93/42/EEG) wordt pas 
op 26 mei 2021 ingetrokken.

• Fabrikanten van klasse I medische hulpmid-
delen moeten op 26 mei 2021 voldoen aan de 
Europese verordening medische hulpmiddelen.

• Medische hulpmiddelen van klasse I zonder CE-
certificaat en die gebruik kunnen maken van de 
transitieperiode (artikel 120.3)  moeten voor 26 
mei 2021 een conformiteitsverklaring hebben.

• Medische hulpmiddelen met CE-certificaat 
uitgereikt voor 26 mei 2021, kunnen gebruik 
maken van de transitieperiode.

• Medische hulpmiddelen moeten vanaf 26 mei 
2021 een UDI (Unique Device Identifier) hebben. 

• Klinische onderzoeken met medische hulp-
middelen en actieve implanteerbare medi-
sche hulpmiddelen moeten pas vanaf 26 mei 
2021 voldoen aan de Europese verordening 
medische hulpmiddelen. De richtlijnen 93/42/
EEG en 90/385/EEG blijven tot die datum van 
toepassing.

w

kulzer.nl/delara

NIEUW

Giving a hand to oral health.

 » Eenvoudige verwerking met voorspelbare resultaten.  

 » Frisse en levendige uitstraling.

 » Uitstekende functionaliteit voor alle indicaties.

 » Waar voor uw geld.

Ga naar www.kulzer.nl/delara voor meer informatie.

© 2019 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.

De moderne allround tandenlijn voor 
dagelijks gebruik met natuurlijke esthetiek.

Ongewijzigde bepalingen
Het uitstel van de toepassingsdatum heeft geen 
effect op bepalingen die geen directe link hebben 
met de datum 26 mei 2021.

• Voor medische hulpmiddelen die gebruik maken 
van de transitieperiode (art 120.3), blijft de uiter-
ste datum voor het in de handel brengen 27 mei 
2024. Voor deze medische hulpmiddelen blijft 
de uiterste datum voor het aanbieden op de 
markt of ingebruikname 27 mei 2025.

• De deadlines voor het aanbrengen van de UDI-
drager op het medische hulpmiddel, het label en 
de hogere verpakkingsniveaus zijn ongewijzigd. 
Hier blijven de volgende deadlines van toepassing: 

• Voor herbruikbare medische hulpmiddelen 
waarvoor de UDI-drager op het medisch hulp-
middel moet worden aangebracht: 

• 26 mei 2023 voor klasse III en implanteerbare 
medische hulpmiddelen;

• 26 mei 2025 voor klasse IIa en IIb medische 
hulpmiddelen;

• 26 mei 2027 voor klasse I medische hulpmiddelen.
• Voor alle andere medische hulpmiddelen: 
• 26 mei 2021 voor klasse III en implanteerbare 

medische hulpmiddelen;
• 26 mei 2023 voor klasse IIa en IIb medische 

hulpmiddelen;
• 26 mei 2025 voor klasse I medische hulpmiddelen.

Medische hulpmiddelen die voldoen aan de Eu-
ropese verordening kunnen nog altijd in de handel 
gebracht worden onder deze verordening. Voor Bel-
gische fabrikanten en gemachtigden is voor klasse I 
medische hulpmiddelen hiervoor een kennisgeving 
aan het FAGG verplicht.

Bron: FAGG



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!
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Esthetische resultaten, zelfs
bij verkleurde tandstructuren
Het juiste helderheidsniveau is cruciaal voor het succes van keramische veneerrestauraties.
En vooral als het om verkleurde preparaties gaat, kan dat problemen opleveren.

Het tandtechnische team wordt maar al te vaak
geconfronteerd met verkleurde preparaties; als
deze zich bevinden in het zichtbare esthetische
gebied, vereisen deze een goed doordachte
aanpak. De kernvraag is: Hoe kunnen we de
verkleurde tandstructuur zodanig verwerken
door laagtechniek te gebruiken in ons werk,
zodat er een balans wordt bereikt tussen een
effectieve ‘afdekking’ en een levendig samenspel
van kleuren (Afb. 1 en 2)? De hierna toegelichte

benadering is gebaseerd op een helder
gedefinieerd behandelplan, dat is opgebouwd uit
nevenstaande stappen.
1.  Vereiste ruimte voor maskering met
 volkeramische restauraties
2.  Materiaalkeuze
3.  Maskering dmv. de onderstructuur
4.  Maskering met inkleurmateriaal (IPS Ivocolor®)
5.  Opbakken met keramische materialen  

 (IPS e.max® Ceram)

Value and brightness control with the IPS e.max system

By Dr Tony Rotondo, Brisbane/Australia, and Szabolcs Hant, MDT, Perth/Australia
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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!
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01  Deze foto’s geven een goed
 beeld van de inherente structuur
 van natuurlijke tanden. Het is het
 werk van de tandtechnicus om
 die karakteristieken te repliceren.

02  Om de tanden in deze casus the
 repliceren, wordt Power Dentin
 gebruikt voor het opake gebied
 en gewone Dentine voor het
 meer translucente deel.

03  De metalen kernopbouw
 moet met een kroon worden
 gerestaureerd.

1.

2. 3.



Touch screen
Geautomatiseerde Z-as
Full arch scan in 22 sec 

Snelheid en kwaliteit

en open STl-export

Volledige 
exocad-integratie

4 μm nauwkeurigheid
volgens ISO 12836
Full HD 5 MP camera

Constante 
nauwkeurigheid

Voor meer informatie of een demo 
in uw praktijk, neem contact op met 
Daniel Herpigny:

Sales Manager Lab & Digital 
Solutions
 
daniel.herpigny@gc.dental
+32 475 79 84 05

Hybrid scan
Smart scan
Occlusion scan

3 UNIEKE workflows 3

We ondersteunen de labo’s met een heropstart-korting van 25% op het product gamma van GRADIA® 

PLUS en InitialTM bij aankoop van een set of 4 individuele potjes/spuitjes. *Deze actie is geldig tot eind augustus 2020.

We ondersteunen de labo’s met een heropstart-korting van 25% op het product gamma van 
PLUS 

  
25% 

KORTING*

INITIAL & GRADIA 

PLUS

Eenvoudige en unieke workflows met de Aadva Lab Scanner 2 van GC
De combinatie van unieke scanfuncties met robuuste scanhardware helpt u uw werkroutine te vereenvoudigen.

ALS 2 van GC
Aadva Lab Scanner met uniek intuïtieve scanflow

Krijg €750 extra korting bij  
teruggave van uw oude scanner 

 (Exocad, 3Shape en Dental Wings software) 
Alleen geldig bij aanschaf van ALS 2 en Aadva CAD design software.

20%  KORTING*  
BIJ AANKOOP VAN EEN ALS 2 *actie geldig tot en met 30/09/2020
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I N F O R M A T I E

04   De onderstructuur wordt eerst gemaskeerd met
  één laag, en uiteindelijk met drie lagen IPS Ivocolor
  Essence White. Beschikbare ruimte: 1,1 mm.

05   De metalen stift wordt efficiënt gemaskeerd. De
  helderheid en value van de kroon harmoniëren
  optimaal met de natuurlijke elementen.

2. Materiaalselectie voor de
onderstructuur
In de afgelopen twaalf jaar werkten wij het liefst met
IPS e.max Press en daarmee hebben we uitstekende
ervaringen opgedaan. Meestal gebruiken we ingots
van de types MO 0, LT en MT. Als we het type LT
gebruiken, kiezen we voor de onderstructuur altijd
een ingot die één kleur lichter is, bijvoorbeeld een
BL4 voor een uiteindelijke A1-kleur. In het gedeelte
‘Layering’ wordt hierop gedetailleerd ingegaan.
Onder normale omstandigheden zijn deze ingots
ideaal. Bij een ernstig verkleurde preparatie is de
situatie echter complexer en in dergelijke gevallen
dient de verkleurde tandstructuur te worden
verhuld.

We maken onderscheid tussen twee
maskeermethoden:
•  Maskering via de onderstructuur
•  Maskering met kleurmateriaal (IPS Ivocolor)

zodat er een balans wordt bereikt tussen een
effectieve ‘afdekking’ en een levendig samenspel
van kleuren (Afb. 1 en 2)? De hierna toegelichte
benadering is gebaseerd op een helder
gedefinieerd behandelplan, dat is opgebouwd uit
nevenstaande stappen.

1. Vereiste ruimte voor maskering
van verkleurde tandstructuren met
volkeramische restauraties

Voldoende ruimte is cruciaal voor de plaatsing
van volkeramische restauraties op verkleurde
tandstructuren, als we de verkleuring willen
maskeren en een natuurlijk kleureffect en de
beoogde helderheid willen realiseren (Afb. 3
t/m 5). We kunnen de vereiste ruimte voor de
volkeramische restauratie als volgt berekenen met
een door Aki Yoshida en Galip Gürel aangereikte
formule: we gaan uit van de minimale dikte van een
volkeramisch frame en tellen daar 0,15 mm bij voor
elke kleur waarmee de helderheid willen verhogen.

Bijvoorbeeld:
•   Verkleurde tandstructuur: kleur A4
•   Doel voor de uiteindelijke kroon: A1
•   Minimale dikte van IPS e.max Press: 0,4 mm
•   Vereiste ruimte voor de restauratie:
   4 x 0,15 + 0,4 = 1 mm

Een andere methode is de toepassing van de 
SNAapp (IPS e.max Shade Navigation App).  
Met deze app worden de translucentie en kleur vast-
gesteld op basis van de intiële situatie. 
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Hoe gaat u om met de digitalisering in de tandtechniek? 
Implementeert u de ontwikkelingen in uw laboratorium 
in één keer of stapsgewijs?

Account Manager Cedric Coppens inventariseert graag uw 
(toekomstige) wensen om zo tot een advies op maat te komen. 
Een vast onderdeel van dit advies zijn training, service en 
support. Cedric is te bereiken op +32 (0)499 93 46 04.

Digitalisering 
biedt kansen

Daan Broekx
Sales Manager Lab 

Benelux

Koen van Roij
1st Level Support

Youri van Miegroet
1st Level Support | Field 

Trainer

Elvedin Lonic
1st Level Support

Oplossingen voor uw laboratorium

Cedric Coppens
Account Manager Lab

Ons team

Lab scanners 3D-printer Freesmachine Consumables

Adv_A4_BE-Dental_DE2020.indd   1 11-02-20   14:07
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3. Maskering via de onderstructuur

Als de onderstructuur wordt gebruikt om de
verkleurde tandstructuur te maskeren, zijn de opties
beperkt. De mogelijkheden om te maskeren hangen
samen met de dikte van de onderstructuur, niet
alleen van het gekozen materiaal. MO-ingots kunnen
verkleurde substraten gemakkelijk verhullen als deze
de juiste dikte - 0,5 tot 0,7 mm - hebben. In veel
gevallen is er echter niet voldoende ruimte, of is de
kleur van de preparatie te donker. Volgens een andere
methode worden er HO-ingots of zirkoniumframes
gebruikt voor het maskeren. Deze materialen zijn
echter uitzonderlijk opaak en daardoor is het lastig om
in het incisale gebied een natuurlijk beeld van diepte
en translucentie te realiseren.

4. Maskeren met kleurmateriaal
(IPS Ivocolor)

Het Ivocolor-programma Stains & Glazes
omvat enkele fantastische materialen. De
producten Enamel en Effect zijn dankzij hun
unieke eigenschappen geschikt voor zowel
metaalkeramische als volkeramische restauraties.
De lage baktemperatuur is nóg een voordeel dat ons
erg aanspreekt. Dankzij de low-fusing producten
Glaze en Essence zijn wij er vaak in geslaagd om een
contactpunt aan te passen en bij het correctieve
bakken meer chroma en effecten toe te voegen,
zonder concessies aan de vorm of textuur.

Voor de toepassing van deze techniek hebben
we een onderstructuur nodig. In samenhang
met het IPS Ivocolor-assortiment zijn alle de
onderstructuurmaterialen bruikbaar. Aanvankelijk
gebruikten wij altijd de MO 0-ingots. Vervolgens
kwamen we tot het inzicht dat de LT- en MT-ingots
vergelijkbare effecten realiseren en dat ze garant
staan voor superieure full-contour linguale vlakken.
IPS Ivocolor Essence White kan gemakkelijk worden
toegepast als witte basiskleur (Afb. 6 t/m 9). We
bakken drie afzonderlijke lagen, omdat één dikke
laag tijdens het bakproces te veel kan krimpen
en die krimp kan leiden tot ongelijke vlakken en

I N F O R M A T I E
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scheurvorming. Met drie lagen IPS Ivocolor Essence
White kunnen zelfs ernstig verkleurde gedeelten
worden gemaskeerd zonder te moeten inboeten
op de voor layering benodigde ruimte. Doorgaans
ligt de dikte van deze drie lagen kleurmateriaal
tussen 0,1 en 0,15 mm. Er kunnen andere Essence- 
varianten worden toegevoegd aan de witte
basiskleur om de uiteindelijk beoogde kleur nog
dichter te benaderen. Daarbij dient u er echter wel
rekening mee te houden dat het maskeereffect
minder sterk wordt naarmate er meer translucente
materialen worden bijgemengd. Zo bevat IPS
Ivocolor Essence Cream translucente deeltjes die
het mengsel minder opaak maken. Als u niet zeker
bent van het uiteindelijke niveau van opaciteit, kunt
u het mengsel verdunnen met kleurvloeistof of
benzylalcohol; voer een controle uit met behulp van

Ook deze casus betreft een ernstig verkleurde
preparatie.

LT-onderstructuur, gemaskeerd met IPS Ivocolor
Essence White.

6.

7.
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een vergrootglas (vergrotingsfactor tussen 10 en 20
maal). Wij gebruiken meestal IPS Ivocolor Essence
Sunset om chroma aan de witte kleur toe te voegen.
Een alternatief is om in deze fase uitsluitend zuiver
wit te gebruiken en de chroma dan bij de volgende
baksessie te verhogen. De kleuren worden met
behulp van het bakprogramma voor dentine
gebakken bij een temperatuur van 750°C.

5. Layering met IPS e.max Ceram

Layering is ook een belangrijke factor bij het
bedekken van verkleurde preparaties en om
een hoog niveau van helderheid en chroma
te realiseren. In eerste instantie was IPS e.max
layering-keramiek ontwikkeld voor opaak, highvalue
framemateriaal, zoals de HO- en MO-ingots
en de eerste generatie zirkoniummaterialen.
IPS e.max Ceram voldeed voortreffelijk op deze

I N F O R M A T I E

high-value onderstructuuren. Er ontstonden
problemen toen de LT- en HT-ingots werden
geïntroduceerd. Immers, hoe kon het translucente
layering-keramiek IPS e.max Ceram worden
gecombineerd met de translucente LT- en HTonder-
structuurmaterialen? Totaal onverwacht
voldeed de gebruikelijke layeringtechniek niet meer,
tot verwarring en frustratie van tandtechnici. En
van ons. En toen ontdekten we de belangrijkste
factor voor succesvolle restauraties: helderheidvalue-
opaciteit. We leerden heel veel door te
experimenteren met verschillende combinaties
van materialen. Gedurende enige tijd gebruikten we
consistent Mamelon Light Impulse, een materiaal
dat garant staat voor een hoog niveau van opaciteit
en fluorescentie, en dat een belangrijke rol speelt
bij het realiseren van een natuurgetrouw resultaat.
Inmiddels is het IPS e.max Ceram-systeem
uitgebreid met een nieuwe reeks materialen,
namelijk Power Dentin en Power Incisal. Dankzij die
materialen kunnen gebruikers, zonder verschillende
materialen te mengen, een natuurlijke opaciteit
realiseren. Bij een witte en/of opake onderstructuur
kan de eerste generatie Deep Dentin/Dentin/
Incisal-producten nog steeds worden gebruikt. Als
de onderstructuren zijn gemaakt van LT, MT of een
ander translucent materiaal, kunnen de nieuwe
Power-producten het beste worden gebruikt (Afb.
10 t/m 14).

Bij de try-in wordt een foto genomen (met
polarisatiefilter) om de helderheid te controleren.

Beide kronen in situ.

In deze casus dient de verkleurde preparatie te worden
gerestaureerd met een kroon en de naastliggende tand
met een veneer.

8.

9.

10.
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Conclusie
De juiste helderheid is cruciaal voor succesvolle
esthetische resultaten. Vooral bij volkeramische
restauraties dient het onderstructuurmateriaal met
zorg te worden gekozen. Bij het IPS e.max-systeem is
dit betrekkelijk gemakkelijk, zelfs in lastige casussen.
Het is raadzaam om de kleur van de preparatie
en de beschikbare ruimte voor de restauratie
eerst te bepalen, en daarna het onderstructuur
materiaal te kiezen. In dat verband is de IPS e.max
Shade Navigation app (SNA-app) een handige tool
voor tandheelkundigen en tandtechnici. Via de
hiervoor gepresenteerde aanpak kunnen we ernstig
verkleurde tandstructuren in de meeste gevallen
herstellen met keramische restauraties, die zich
harmonieus en soepel voegen naar de bestaande
gebitselementen.

Szabolcs Hant, MDT | Szabi Hant - Hant Dental
32A Bombard street, Ardross | 6153 Perth
West-Australië
Dr. Tony Rotondo | Level 4, 106 Edward St. |
4000 Brisbane | QLD Australië

Persoonlijk contact met onze experts?
Dit kan! Ivoclar Vivadent (ICDE) trainers en
ervaringsdeskundige staan u graag te woord tijdens
wekelijkse chatsessies. Ook kunt u rekenen op
leerzame informatie en technische ondersteuning
door deel te nemen aan onze gratis webinars. Kijk
eens op ons online educatieplatform en schrijf u
vrijblijvend in: ivoclarvivadent.com/academy
Uiteraard kunt u ook voor vragen m.b.t. lopende
acties met onze lokale vertegenwoordigers in
gesprek gaan: surf naar www.ivoclarvivadent.nl of
bel naar 023 529 37 91.
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De onderstructuren zijn geperst uit een MT-ingot en
gemaskeerd met IPS Ivocolor Essence White.

Dentale fotografie ondersteunt de analyse van de
initiële situatie.

Try-in na de eerste baksessie.

Beide keramische restauraties in situ.

11a.

11b.

12.

13.

14.
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P R O D U C T I N F O

Dentaclean ist ein Konzentrat

Die Einsatzgbiete
1.  Abdruck- und Prothesendesinfektion
 Abformungen (Alginate, Silikone, Polyether, Hydrokolloide usw.)
 Prothesen (PMMA, thermoplastische Kunststoffe)
2.  Flächendesinfektion
 Alkohol- und aldehydfreies Desinfektionsmittel speziell für die Desinfektion von allen gängigen
 Oberflächen, auch Kunststoffe von Behandlungseinheiten.

Die technische Informationen
• aldehyd-, phenol- und phosphatfrei
• angenehm im Duft
• ohne Alkohol
Zusammensetzung:
• <5 % kationische Tenside, Wasser deion., Duftstoffe, Lösungsvermittler.
 Desinfektionswirkstoffe: quat. Alkyammoniumchloride
Wirkungsspektrum:
• bakterizid inkl. MRSA
• levurozid
• virusinaktivierend: behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Influenza (inkl. H1N1, H5N1),
 BVDV, Vaccinia, Corona Virus (z.B. MERS-CoV) sowie unbehüllte Norovieren
• Mit Remanenzwirkung/Konservierung (Hemmung der Neuverkeimung)
Einwirkzeiten

und wird für die Abdruck- und Prothesendesinfektion im Verhältnis 1:9
(100 ml : 900 ml Wasser) gemischt.
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Zudem kann diese Flüssigkeit auch als Flächendesinfektion verwendet werden.
Hierzu kann das Konzentrat wie folgt angemischt werden:
• 1%ige Lösung (10 ml : 990 ml Wasser) mit einer Einwirkzeit von 60 Minuten
• 2%ige Lösung (20 ml : 980 ml Wasser) mit einer Einwirkzeit von 15 Minuten
• 5%ige Lösung (50 ml : 950 ml Wasser) mit einer Einwirkzeit von 5 Minuten
• 7 ,5%ige Lösung (75 ml : 925 ml Wasser) mit einer Einwirkzeit von 1 Minute

Bestellung: T: +49 7309 872-22

Bredent

    bakterizid  levurozid  virusinaktivierend

inkl. MRSA   behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Herpes simplex,
   Influenza (inkl. H1N1, H5N1), BVDC, Vaccinia,
   Corona Virus (z.B. MERS-CoV)

1 Minute 1 Minute 1 Minute
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de Dentaaltechniek
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Tips die u specifiek kunnen  
helpen om u in regel te stellen  
met de nieuwe wetgeving

1. De GDPR wetgeving is de nieuwe Europese wet 
op de privacy. Als zelfstandige moet u in orde zijn 
met een aantal zaken. Maak een risico-analyse 
van uw bedrijf,  zorg dat u  een dataregister heeft 
en sluit een verwerkingsovereenkomst af met uw 
klanten.

 UDB HELPT HAAR LEDEN MET EEN  
STAPPENPLAN

   
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 heffings-
plicht van dentaaltechnische laboratoria 
ter financiering 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.

 UDB HELPT HAAR LEDEN MET EEN  
STAPPENPLAN

3. Op 07 december 2017 werd het nieuwe koninklijk 
besluit (KB) betreffende de “notificatie van een 
contactpunt materiovigilantie en de registratie 
van de distributeurs en uitvoerders van medi-
sche hulpmiddelen” gepubliceerd. Het nieuwe 
KB beoogt de invoering van een nieuwe regis-
tratieprocedure voor alle beroepsbeoefenaars 
uit de sector volgens het principe van adminis-
tratieve vereenvoudiging, beter bekend als het 
“only once”-principe. Dat principe houdt in dat er 

zoveel mogelijk informatie wordt verzameld die 
reeds bij andere overheden/instanties bekend is, 
zoals de gegevens die reeds zijn ingevoerd in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of de 
databank van Europese BTW-nummers (VIES). 
Ten slotte bevat dit juridische document nieuwe 
regels inzake het markttoezicht op medische 
hulpmiddelen. M.a.w. een verplichte regis-
tratie op het webportaal van het FAGG

 UDB HELPT HAAR LEDEN MET EEN  
STAPPENPLAN

4. Voor de tweede keer zullen de premies en 
voordelen die u heeft verleend ten voordele van 
gezondheidszorgbeoefenaars, gezondheidszorg-
organisaties en/of patiëntenverenigingen open-
baar worden gemaakt op www.betransparent.be 
overeenkomstig de bepalingen van de Sunshine 
Act. Een verplichte melding bij Be Trans-
parent, ook al heeft u geen premies of voordelen 
verricht.

 UDB HELPT HAAR LEDEN MET EEN  
STAPPENPLAN

5. Vanaf 26 mei 2021 gelden nieuwe Europese 
regels voor medische hulpmiddelen (MDR). 
De nieuwe regels moeten zorgen voor een ver-
hoogde veiligheid van de patiënten in alle landen 
in de Europese Unie. Bovendien moeten de 
medische hulpmiddelen aan deze strengere eisen 
voldoen om in aanmerking te komen voor markt-
toelating en beschikbaar te blijven voor de patiënt. 

 UDB HELPT HAAR LEDEN MET EEN  
STAPPENPLAN

ELKE ZELFSTANDIGE DENTAALTECHNICUS IS WELKOM BIJ ONZE BEROEPSVERENIGING!
Aarzel niet om met ons secretariaat contact op te nemen voor verdere informatie.
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Cercon® xt ML – Extra translucent mulitilayer zirconia

Layers ahead of the rest 
Breng uw monolithische restauraties tot het hoogst haalbare niveau

• Perfect, natuurgetrouw kleurverloop – Komt overeen met de esthetiek van
natuurlijke elementen zónder de noodzaak van opbakken of inkleuren.
Specifiek geschikt voor fronttandvervanging (3-punts buigsterkte: 750 MPa)

• 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

dentsplysirona.com

* Gebaseerd op onze True Color Technologie
** VITA is een merk van VITA Zahnfabrik GmbH
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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 2019- 

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

Cercon® xt ML – Extra translucent mulitilayer zirconia

Layers ahead of the rest 
Breng uw monolithische restauraties tot het hoogst haalbare niveau

• Perfect, natuurgetrouw kleurverloop – Komt overeen met de esthetiek van
natuurlijke elementen zónder de noodzaak van opbakken of inkleuren.
Specifiek geschikt voor fronttandvervanging (3-punts buigsterkte: 750 MPa)

• 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

dentsplysirona.com

* Gebaseerd op onze True Color Technologie
** VITA is een merk van VITA Zahnfabrik GmbH

Ledenplaatje ‘UDB erkend lid 2020 -
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Lidmaatschap UDB 2020
Strikt vertrouwelijk

Ondergetekende: 

Dentaal bedrijf:

Adres:

Aantal voltijdse medewerkers (FTE): 

Wenst in 2020 lid te zijn van de Unie van Dentaaltechnische Bedrijven en betaalt hiervoor:

• een basis lidgeld van 360€ (excl. 21 % BTW) voor het bedrijf

• Per voltijdse medewerker (FTE) + 31€ (excl. 21% BTW)

 
Ondergetekende stort het bedrag van €  

op rekeningnummer BE36 7370 0472 7781  

van UDB, Middelmolenlaan 20 te 2100 Deurne  

met vermelding van: “NAAM Dentaal bedrijf en lidgeld 2020”

Ter info:

• Het lidgeld is elk jaar te betalen als bijdrage in de werkingskosten van UDB

• Het lidgeld is 100% fiscaal aftrekbaar

• BTW is volledig terug te vorderen

Datum: 

Handtekening:

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

A D M I N I S T R A T I E
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Lidmaatschap UDB 2020
Strikt vertrouwelijk

Ondergetekende: 

Dentaal bedrijf:

Adres:

Aantal voltijdse medewerkers (FTE): 

Wenst in 2020 lid te zijn van de Unie van Dentaaltechnische Bedrijven en betaalt hiervoor:

• een basis lidgeld van 360€ (excl. 21 % BTW) voor het bedrijf

• Per voltijdse medewerker (FTE) + 31€ (excl. 21% BTW)

 
Ondergetekende stort het bedrag van €  

op rekeningnummer BE36 7370 0472 7781  

van UDB, Middelmolenlaan 20 te 2100 Deurne  

met vermelding van: “NAAM Dentaal bedrijf en lidgeld 2020”

Ter info:

• Het lidgeld is elk jaar te betalen als bijdrage in de werkingskosten van UDB

• Het lidgeld is 100% fiscaal aftrekbaar

• BTW is volledig terug te vorderen

Datum: 

Handtekening:

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

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
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.

Foto cover:
ZTM Haristos Girinis voor Dentaurum.
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KERCKAERT-LABOROR 
KULZER
KURARAY
NOBEL BIOCARE
SOCIAAL FONDS DENTAALTECHNIEK
STRAUMANN
VITA ZAHNFABRIK
ZHERMACK
ZIRKONZAHN

S P O N S O R S

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

*NIEUW! 

Scan hier om alle beschikbare 
implantaatcomponenten te zien

�o�e ����i��i� 
��n zi���nz��n

IMPLANTAATPROTHETIEK – ALLE IMPLANTAATCOMPONENTEN VAN ÉÉN PRODUCENT

TOT 30 JAARGARANTIE
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Maak kennis met ons nieuwste familielid. Nu 
beschikbaar voor Conische Connectie, Externe hex, 
Tri-channel en Multi-unit Abutment. Universal Base 
Non-Engaging biedt verschillende behandelingsopties, 
van bruggen met korte overspanning tot volledige 
prothetische restauraties. Bovendien biedt het de 
voordelen van een authentieke Nobel Biocare schroef 
op implantaat verbinding.

store.nobelbiocare.com
Bestel nu op:

© 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.
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