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Het UDB Team wenst u
fijne feestdagen en
een voorspoedig 2021…
stay strong, stay safe!

Tanden uit
vertrouwde
handen

Met ons werk, sta je sterk!

YOUR DIGITAL SOLUTION
IN PRINTING AND MILLING
PARTNER OF

SCANNEN

CONSTRUEREN

Intra Orale Scanner
MEDIT i500
• Kwaliteit die betaalbaar is
• Gratis updates

• Open systeem voor elke indicatie
Lab Scanner Edge

• Van planning tot eindproduct

• Een alles kunner

• Steeds de nieuwste bibliotheken

onder de €8000

• Gebruiksvriendelijk

SWING en
FREEDOM scanner
• 5 mega pixel High End

PRODUCEREN

Printing

Milling
• Alle materialen:
Titiaan - CoCr - PMMA • Voor iedere indicatie een gecertificeerde vloeistof

HIPC - PEEK - CAST

On the Road
OFFICE BELGIË

Corda Campus INCubator
Kempische Steenweg 303
3500 Hasselt
T: +32 477 54 01 76
info@digiflow3D.com

www.DigiFlow3D.com

Karl Van Harck +32 499 37 11 32
Raphael Wygaerts +32 476 50 23 41
Willem De Ceuster +32 473 84 30 97
Support DigiFlow3D Team
Bestaat uit verschillende personen waarvan het
aanspreekpunt Digifow3D Office is
Secretariaat +32 477 54 01 76

+32 477 54 01 76

digiflow3D
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Beste lezer,
Het jaar 2020 is voorbij. Een jaar om niet
snel te vergeten…...of toch, alhoewel de
sporen die het zal nalaten onuitwisbaar
in ons geheugen zullen blijven bestaan.
In de twee vorige edities zijn we telkens blijven
stilstaan bij de Coronacrisis die ons sinds de maand
maart van dit jaar in zijn greep heeft en ons sindsdien niet meer heeft losgelaten. De lente, de zomer,
de herfst en nu de winter blijven reeds negen maanden door dit fenomeen getekend, en dit is nog ver
van voorbij. Ook nu nog tijdens deze tweede niets
ontziende golf dienen we alle zeilen bij te blijven zetten om onze samenleving te beschermen.
Ook bij onze dentaaltechnische bedrijven blijft
het naleven van de hygiënische en sanitaire regels
hoofdzaak om onze klanten-tandartsen en hun
patiënten op de meest veilige wijze een perfecte
service te verzekeren.
Dit Coronavirus heeft hard ingehakt op onze manier
van leven, op ons economisch bestel, op onze dagelijkse gewoonten en werk en op onze psychologische
gezondheid. In onze moderne westerse samenleving
zijn gezonde tanden en de hiervoor nodige tandzorg
de evidentie zelf, maar door het midscheeps raken
van onze bedrijven door deze pandemie zou dit wel
eens in het gedrang kunnen komen.
Vandaag de dag voelen onze bedrijven nog steeds
de zeer negatieve impact hiervan door de tewerkstelling die blijvend onder druk blijft staan en het
omzetverlies dat hen parten blijft spelen.
De financiële en economische problemen zullen
ook binnen de dentaaltechnische sector hun tol eisen maar wij hopen toch dat de aangerichte schade
zo beperkt mogelijk zal blijven en dat het maximum
van onze bedrijven overeind zullen kunnen blijven.
Omdat onze sector lijdt aan een nijpend tekort aan
bekendheid zowel bij de overheid, als bij de politiek

en het grote publiek, hebben we getracht om tijdens
deze coronacrisis, via deelname aan de virtuele
“Open Bedrijvendag” van VOKA, onze sector op het
voorplan te schuiven.
Enkele leden van de werkgroep “UDB Redesign” hebben tijd noch moeite gespaard om ons mooi beroep
met klank en beeld in de schijnwerper te zetten. In
een race tegen de tijd zijn ze erin geslaagd om dit
project met succes af te ronden. Dit was een unieke
gelegenheid om onze kleine complexe doch onmisbare sector binnen de mondzorg voor te stellen en te
tonen welke onmisbare prothetische kwaliteitszorg
wij aan de tandheelkundigen en hun patiënten kunnen aanbieden en garanderen.
Een opleiding tot dentaaltechnicus is dus voor de
gemotiveerde leerling een stap naar een uitzonderlijk
aantrekkelijk beroep, in een snel evoluerende sector,
waar ambacht en hightech hand in hand gaan.
Corona heeft ons ook allemaal anders leren werken.
Met het Kernbestuur en de Bestuursraad hebben
we de nieuwe vergadertechnieken onder de arm
genomen, Teams, Google Meet en nog andere zijn
onze vergaderwereld ingedoken, soms heel efficiënt
maar soms ook minder handig. Zij hebben ons
echter toch toegelaten om onze organisatie gewoon
verder te sturen en onze rol als sectororganisatie
met passie verder te blijven spelen, en te blijven
groeien in onze rol van servicevereniging op weg
naar een hogere professionele koepel.
Om dit verder uit te werken en te ondersteunen is
UDB kortelings lid geworden van de KMO ondernemersvereniging UNIZO. Tijdens het voorbije jaar is
meermaals duidelijk gebleken dat lidmaatschap van
deze grootste KMO-organisatie in Vlaanderen een
absolute meerwaarde en een noodzaak is. Onze
positie in de gezondheidszorg en meer specifiek in de
tandzorg verplicht ons om de komende jaren een be-
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Fascinerende
tandprothetiek

Véél meer dan
een gebitsprothese
Laat u inspireren!
Bekijk een webinar via Ivoclar Vivadent Academy
of bezoek de website:
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luisterde stem te verwerven. Deze prioriteit kunnen
en moeten we samen met UNIZO bewerkstelligen.
Nu reeds mogen we met enig realisme stellen dat
het voorjaar 2021 door de Covid situatie gehypothekeerd zal blijven en dat “the way back to normal”
nog zeker niet voor meteen is.
Desondanks staat onze sector een hele uitdaging
te wachten namelijk : de Medical Device Regulation
(MDR) van mei 2021. Nog slechts VIJF maanden te
gaan en het is zover! Deze nieuwe EU-regelgeving
op de medische hulpmiddelen, welke normaal dit
jaar in mei van kracht moest worden, zal dan definitief ingevoerd en toegepast dienen te worden in
“ALLE” dentaaltechnische bedrijven binnen Europa
en dus ook in België.
Binnen de UDB is een werkgroep actief die zich
wekelijks in samenwerking met enkele professionals
in kwaliteitsmanagement inspant om deze uitdagende materie tegen de gestelde deadline tot een
aangepast en bruikbaar document te herleiden met
het oog om dit strategisch werk aan onze leden te
kunnen aanbieden.
Hierna zal het aan elk individueel bedrijf zijn om
deze regelgeving in te voeren en toe te passen.
We houden tevens nauw contact met het FAGG, als
verantwoordelijk ministerieel agentschap, om samen te overleggen en te beslissen in deze speciale
materie voor onze sector.

canSpray

n te optimaliseren. De Cavex

arom geschikt voor alle soorten

van titaniumdioxide zijn zelfs de
Breng een dun laagje Cavex

een 100% accuraat digitaal model.

d

iebasis,
op de

00

EDITO

We hopen er in het voorjaar in te slagen één of meerdere MDR-sessies te kunnen organiseren voor de
leden die, gezien de moeilijke materie, onontbeerlijk
zullen zijn voor de individuele invoering in de labo’s.

matig wordt alle beschikbare dentaaltechnische
informatie vertaald naar de taal van Molière opdat
wij vanaf januari 2021 aan de Franstalige collega’s die
ons willen vervoegen, een belangrijk deel aan informatie ter beschikking zouden kunnen stellen. Zoals
u wel zult begrijpen, heel wat niet te onderschatten
bijkomend werk op de plank voor het UDB-secretariaat en de mandatarissen.
Hoopvol zijn ondertussen de positieve signalen
over enkele efficiënte vaccins, en anderen zullen
hoogstwaarschijnlijk snel volgen. Dit wil echter niet
zeggen dat onze Coronazorgen definitief voorbij
zijn. Integendeel, zolang er geen grootscheepse
inentingscampagne heeft plaats gehad, blijven we
de komende maanden aangewezen om de strikte
sanitaire en hygiëne regels na te leven om een derde
of misschien vierde Covidgolf te vermijden !
Tot slot, 2020 was een zeer bewogen en intens
jaar waar we toch allen veel uit hebben geleerd.
Misschien was het voor sommigen onder ons de
moeilijkste periode uit hun carrière, maar laten wij
samen werken om deze situatie om te buigen en om
in deze moeilijke onzekere tijden te streven naar een
serenere wereld.
Ik wil hierbij ook nog het Kernbestuur, de Bestuursraad en de leden van de werkgroepen danken voor
hun belangloze inzet voor onze vereniging met een
speciale vermelding voor Myriam Jacobs voor haar
nooit aflatende ijver voor UDB.
We wensen u allen van harte een warme kerst en
een gezond voorspoedig 2021 toe!

René Van Reeth
Voorzitter

Beste lezer,

Hierbij reeds mijn oprechte dank aan de UDB-leden
die hier belangloos wekelijksIn dehun
enhebben
tijd we
inenkele
laatstekennis
editie van 2019
realisaties van het voorbije werkjaar kort overlopen.
steken ten voordele van onze
organisatie.
Een opvallende
uitschieter hierbij was het uiterst
hoog aantal nieuwe leden dat de rangen van UDB is
komen vervoegen en versterken. De snel evoluerende EU en nationale wetgevingen die onze sector
intens bezig houden zijn hier helemaal niet vreemd
aan. De toenemende complexiteit van deze wetteksten 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.

Naast deze MDR-uitdaging wordt er binnen de UDB
ook zeer intensief voorbereidend werk verricht om
naar een nationale federatie te evolueren. Stelsel-

Binnen twee maanden is het al opnieuw zover want
in mei komt er een nieuwe EU-regelgeving met nationale impact de lijst aanvullen.
De vernieuwde “MEDICAL DEVICES REGULTION”

René Van Reeth, voorzitter
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onontbeerlijk is. Deze uiterst belangrijke structuur,
mede gedragen door een loyale groep leden en
sponsors, moet dus de vlotte werking en de servicegerichtheid kunnen blijven garanderen.
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NobelProcera® Zirconia Implant Bridge
De nieuwe NobelProcera Zirconium implantaatbrug legt de brug
tussen tandarts en tandtechnieker d
zijn restauratieve vrijheid.
De ASC
(Angulated screw channel
)
u
in combinatie met een Multi-unit abutment
de
brug tot 55° graden
corrigeren.
De zirconium brug is gemaakt uit Nacera® Pearl zirconia materiaal
voor een zeer natuurlijk ogende esthetiek. Ze is beschikbaar in 9
tinten, gaande van 2 tot 14 elementen.
Met deze nieuwe brug krijgt u Nobel Biocare’s hoogste
kwaliteitsstandaard in combinatie met een originele connectie

nobelbiocare.com/nobelprocera
© Nobel Biocare Belgium NV, 2020. All rights reserved. Distributed by: Nobel Biocare. Legal manufacturer: Dentalpoint AG, Bodenäckerstrasse 5, CH-8957 Spreitenbach,
Switzerland. 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. Please refer to nobelbiocare.com/trademarks for more information. Product images are not necessarily to scale. All product images are for illustration
purposes only and may not be an exact representation of the product. Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets. Please
u
u
u
u
u
u
u
contraindications, warnings and precautions.
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2021

Vergeet het afgelopen jaar

Vergeet het afgelopen jaar

trek uw handen uit het haar

trek
uitbeginnen
het haar
Wantuw
nuhanden
gaat het

InWant
2021 nu
zullen
wel
winnen
gaatwe
het
beginnen
Gezondheid, liefde en geluk,

In 2021 zullen we wel winnen

Je zal zien, onze hoop

Gezondheid, liefde en geluk,

kan niet meer stuk!

Je zal zien onze hoop kan niet meer stuk!
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AC E TA L F R A M E
ONTWERP EN VERVAARDIGING ZIRLUX
ACETAL FRAME
Het ontwerpen van een frame aan de hand van software en

Arseus Lab
Academy

ARSEUS
LAB
AC A D E MY
2 0 21

vervaardigen van een Zirlux Acetal-frame alsook een geprint
frame via Nextdent.

Theorie
•

Kenmerken en verwerking van Zirlux Acetal

•

Bespreken van de Nextdent printer en zijn vloeistoffen

Praktijk
•

Het ontwerpen van een frame

•

Het nesten en vervaardigen van een Zirlux Acetal frame

•

Het printen van een frame in de Nextdent printer

Doel
U maakt kennis met de software en gaat naar huis met een
toonmodel in Zirlux Acetal. Daarnaast leert u ook werken met
de Nextdent printer en z’n vloeistoffen.

DATUM

Acetal frame met 3Shape

Ontwerp en vervaardiging Zirlux Acetal frame met
3shape software
Dante Baakman

UUR

TAAL

MOEILIJKHEID

PRIJS

KRTP

woensdag
20 januari 2021

9-17u

NL

9-17u

ENG

⦿⦿⦿⊙⊙

€ 495

7 KRTP

€ 495

7 KRTP

vrijdag

Marie-Claire

5 februari 2021

Acetal frame met Amann Girrbach
Ontwerp en vervaardiging Zirlux

Acetal frame met Exocad software van
Amann Girrbach Ceramill
Bence Szabo
Raphaël Oth
Marie-Claire

MEER INFO / INSCHRIJVEN:

woensdag
10 februari 2021

⦿⦿⦿⊙⊙

donderdag
11 februari 2021

marketing@arseus-lab.eu

+056 629 585.

www.arseus-lab.be/academy
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VOKA
Openbedrijvendag 2020
VIRTUEEL
Op zondag 4 oktober 2020 vierde Voka Open Bedrijvendag
zijn dertigste verjaardag.
De jubileumeditie had als thema ‘digitale transformatie’, een heus aanbod dus aan virtuele
rondleidingen. Een beleving die 365 dagen per
jaar 24/24 beschikbaar is.
Zoals u weet werkt UDB met ‘werkgroepen’, dit
zijn zelfstandige dentaaltechnici (UDB leden)
die zich vrijwillig engageren om bij te dragen aan
projecten van de beroepsvereniging.
Joris Camerlynck heeft het initiatief genomen
om het VOKA-voorstel te bespreken binnen de
werkgroep Redesign met ondersteuning van de
voorzitter. De werkgroep had de visie om ons
zichtbaar te maken zodat ons mooie beroep in
de kijker kon gezet worden. Een mooi project om
door de ‘jongere’ generatie uit te werken. De voorzitter zette een stap opzij en Joris Camerlynck
nam de fakkel over.
Joris leidde en bezielde het project gesteund
door Lennert De Gelder(waar alle fysieke vergaderingen zijn doorgegaan) Sven Tirions, Pieter
Ghysens en Benedict Vernaillen.
Het doel was om ons beroep dichter bij de gewone mens te brengen, door een professionele film
aan te bieden waar het dentaaltechnisch werk en
opleiding aan bod komen.
Zo spraken we meteen ook de taal van Generation Z, de toekomstige deelnemers op de arbeidsmarkt voor wie iets vaak niet bestaat als het niet
digitaal is. Tevens een unieke kans om het imago

van dentaaltechnicus extra te boosten en is het de
ideale rekruteringstool!
Het ganse project werd uitgevoerd onder professionele begeleiding van Voka en het resultaat, indien
u de film nog niet gezien heeft, kunt u bekijken via :
https://www.openbedrijvendagvirtueel.be/
We danken de leden van de werkgroep voor hun
toewijding en inzet om dit in goede banen te
leiden!
Bedankt Joris Camerlynck, Sven Tirions, Lennert
De Gelder, Pieter Ghysens en Benedict Vernaillen!
Hierna het verslag van de werkgroep over dit
project…

Indien u wenst mee te werken aan een
UDB project, vernemen we het graag!
Als lid van een werkgroep kunt u de
toekomst van het beroep op verschillende vlakken ondersteunen. Kleine
groepjes die ideeën uitwisselen en
samen werken om tot een resultaat te
komen. U BENT ALTIJD WELKOM, laat
het ons weten: secretariaat@udb.be –
Samen staan we sterk!
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Aadva Lab Scanner 2
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met unieke intuïtieve scanflow

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.

In kleur

Constante nauwkeurigheid

Scannen van textuur;
Hoog contrast
en resolutie

4 μm nauwkeurigheid
volgens ISO 12836

Full HD MP 5 Camera

Snelheid en kwaliteit

Triangulatie
met gestreept licht,
blauw LED-licht

Geautomatiseerde
Z-as en aanraakscherm
Full arch scan in 22 sec

3 UNIEKE workflows
Hybrid scan
Smart scan
Occlusion scan

3

Volledige exocad-integratie
en open STl-export

5 nieuwe kleuren zijn toegevoegd aan het Initial LiSi Press gamma
Het LiSi Press gamma is uitgebreid met deze 5 nieuwe LT
kleuren: LT-B0+ / LT-A3.5 / LT-A4 / LT-B3 / LT-B4
In de loop van 2021 zal dit zelfs worden aangevuld met nog
eens 14 extra kleuren. De LT kleuren kan u gebruiken voor
de stainingtechniek, cutback en full contour opbouw.
Met deze nieuwe en de aankomende kleuren kan u het
ganse Vita bereik persen zonder beperkingen binnen het
LT ingot gamma.
Betrouwbaarheid, vrije keuze en esthetiek gaan hand in hand.
GC Europe NV - Interleuvenlaan 33 - 3001 Leuven - België • +32 16 74 18 60 • info.benelux@gc.dental • www.benelux.gceurope.com

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
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VOKA
Openbedrijvendag 2020
Wat eind januari allemaal onschuldig, ver weg van ons bed, begon in China, werd al gauw
bittere realiteit einde maart bij ons. Het virus had ons op snelheid gepakt en voor we het
wisten kwam er nauwelijks nog werk binnen in onze bedrijven. Tandartsen schakelden
verplicht over op urgentiebehandelingen en we werden genoodzaakt om personeel voor
onbepaalde tijd op technische werkloosheid te plaatsen.
Covid en de lockdown heeft ons vooral duidelijk
gemaakt dat wij een vergeten sector zijn en als we
deze vaststelling verder doortrekken dan kunnen
wij stellen dat in feite heel weinig mensen ons
beroep kennen.
De sector kampt ook al lange tijd met personeelstekort. De job kan door die onbekendheid niet
aantrekkelijk zijn voor jongeren omdat velen hem
misschien associëren met saaie eentonige handenarbeid, terwijl de sector reeds enkele jaren is geëvo-

lueerd naar hightech niveau, en een aantrekkelijke
mix van ambacht en digitale evolutie is geworden.
Het beroep opnieuw hip maken bij jongeren is dan
ook één van de agendapunten waar de werkgroep
“UDB Redesign” verandering wil in brengen. De realiteit leert ons echter dat dit een moeilijk thema is
dat veel tijd en energie zal vragen, tijd die wij graag
vrij zullen maken, maar ook tijd die we als ondernemers niet altijd hebben.
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Uw partner voor 3D printing
Met onze 3D-printers kiest u voor zowel kwaliteit als hoge productiviteit. Met de
keuze voor één van onze printers (P20+, P30+, P40) haalt u een printer in huis die
klaar is voor de toekomst.

Ervaar de voordelen van de multifunctionele 3D-printers van Straumann.

Snel & nauwkeurig printen

Nieuwste technologieën zoals Forced
Feedback & Digital Light Processing (DLP)
Cloudtechnologie voor perfecte
communicatie tijdens het volledige
proces van printing, washing tot curing

Open & gevalideerde workflow
Breed assortiment aan materialen

Wilt u de mogelijkheden voor uw laboratorium bespreken?
Account Manager Cedric Coppens is te bereiken op +32 (0)499 93 46 04.
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Toen er tijdens de eerste lockdown een oproep
kwam van Unizo met vraag naar vergeten sectoren en bedrijven en hun activiteiten, zijn we wakker
geschoten doordat die oproep ons snel duidelijk
heeft gemaakt dat dit de mogelijkheid kon zijn om
onze sector beter kenbaar te maken, ook bij het
grote publiek.
Reeds enkele jaren terug, vóór de Covid-aanval,
had de dentaaltechniek last van outsourcing van
opdrachten naar lage loonkostlanden waartegen
de Belgische dentaaltechnische bedrijven moeilijk
konden concurreren. Door de spreuken “koop
lokaal” “steun uw lokale handelszaken” en het
verbod op buitenlandse reizen die “tandtoerisme”
en versturen van opdrachten buiten de grenzen
onmogelijk hebben gemaakt, dachten wij dat tonen
hoe alles hier bij ons wordt vervaardigt eveneens de
kenbaarheid van ons beroep kon ten goede komen
en onze landgenoten zou kunnen aanmoedigen
om meer te kiezen voor Belgisch werk.
En toen kwam VOKA, door het verbod op alle
fysieke bijeenkomsten, met zijn reclame voor de
virtuele “Openbedrijvendag”. Wij hebben deze
plotse opportuniteit dan ook dankbaar aangegrepen als dé unieke kans om onze sector even op
het voorplan te plaatsen.

Joris Camerlynck

Lennert De Gelder

Onder leiding van Joris Camerlynck hebben
Lennert De Gelder, Benedict Vernaillen en Pieter
Ghyssens met de hulp van de voorzitter en steun
van het bestuur hun schouders onder het project
gestoken.
Zij hadden slechts een vijftal weken om alles rond
te krijgen, om te beslissen wat te tonen en hoe
het in beeld te brengen, waar en door wie video’s
en virtuele foto’s gingen worden gemaakt op vier
verschillende locaties, kortom een hele organisatie waarvoor Lennert zo bereidwillig was om alle
vergaderingen hierover binnen zijn bedrijf te laten
doorgaan.
Het resultaat mocht gezien worden, toonde de
verschillende aspecten van de dentaaltechniek
gesteund op eigen visie en inbreng van de vier promotoren, waardoor het een interessante mengeling is geworden van ambacht en digitale techniek.
Het was bovendien een stichtend voorbeeld van
intercollegiale samenwerking tussen mensen met
elk hun eigen visie en elk hun eigen specialiteiten
maar met een gezamenlijk streefdoel, een betere
toekomst voor ons mooi beroep realiseren.
Het is een verwezenlijking geworden waarover de
actoren en de werkgroep “UDB Redesign” met
reden fier mogen zijn!

Ben Vernaillen

Pieter Ghysens
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Creatieve oplossingen
voor een minder bekend beroep

Geen dentaaltechnici te vinden?
Dan leid je ze toch zelf op.
Jaarlijks studeren er in ons land amper 20 dentaaltechnici af, terwijl er elk jaar meer
dan 50 met pensioen gaan. Om als dentaaltechnisch labo aan personeel te geraken,
moet je inventief zijn, vertelt Bart Verkeyn van Dentaal Tema.
Het Brugse dentaaltechnisch labo Dentaal Tema
behoort met zijn 50 medewerkers tot de top
5 van het land. Bart Verkeyn is als operationeel
manager en medezaakvoerder verantwoordelijk voor de werving, selectie en opleiding van
nieuwe dentaaltechnici. Hoe komt het dat er zo
weinig instroom is? “Dentaaltechnicus is een vrij
onbekend beroep dat onterecht met een minder
goed imago kampt. Bovendien zijn de opleidingsmogelijkheden beperkt”, vat Bart Verkeyn de
situatie samen. “Als jongeren al van het beroep
gehoord hebben, associëren ze het met eentonige handenarbeid in een stoffige kelder. Terwijl
we de laatste jaren zijn geëvolueerd naar een
hightech omgeving met nieuwe technieken zoals
3D-printing.

“Blijkbaar is dentaaltechnicus
niet alleen bij ons een
knelpuntberoep”
Die nieuwe technieken zullen het tekort aan
dentaaltechnici niet oplossen. We zullen nog altijd
mensen nodig hebben. Om een laatste vooroordeel weg te nemen: het is een business waarin
goede, marktconforme lonen worden betaald,
met extralegale voordelen.”

Instroom
Een poging om via een gespecialiseerd interimbureau kandidaten te zoeken in andere Europese
landen liep op niets uit. Blijkbaar is dentaaltechnicus niet alleen bij ons een knelpuntberoep.
De oplossing? Met de hulp van VDAB vist Bart
buiten de bestaande krappe vijver en schoolt hij
kandidaten zelf om tot gekwalificeerde dentaaltechnici. “We zoeken in de databank van VDAB
naar mensen met een beperkte of geen dentaaltechnische kennis. Onze voorwaarde is dat ze
bereid zijn om te werken en te leren en behept
zijn met een zeker fingerspitzengefühl, zeg maar
handige Harry’s (m/v). In de praktijk komen we zo
vaak uit bij mensen van vreemde origine, die een
beperkte of zelfs geen kennis van het Nederlands
hebben. Dat is ook de reden waarom ze moeilijk
elders aan de bak geraken.”
Het klinkt als een gedurfde zet, maar de succesratio is verrassend hoog. “Van de medewerkers die
we via deze manier rekruteren is tot heden slechts
één persoon niet meer in volledige loondienst of
opleiding”, zegt Bart.
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Proefdag

Taalcoaching

Zin om te werken en zin om te leren, dat kan je
bevragen. Of een werkzoekende ook voldoende
handig is, dat testen ze bij Dentaal Tema met een
proefdag. “Je ziet snel of iemand het heeft of niet”,
zegt Bart. “En voor de kandidaten is het een goede
manier om te ervaren hoe wij hier werken en om
de sfeer op te snuiven”. Is er een wederzijdse klik,
dan worden de kandidaten ingeschakeld via een
IBO-contract.

Over de taalcoaching is Bart heel enthousiast.
“Een halve dag per week komt er een taal- coach
van VDAB langs om het professioneel Nederlands
van onze IBO’ers die dat nodig hebben bij te spijkeren. De taalkennis gaat er soms met rasse schreden op vooruit. Het mooiste voorbeeld is iemand
die hier een jaar geleden begonnen is met een zeer
beperkte kennis van het Nederlands. Ondertussen kan je met hem een eenvoudige conversatie
voeren. Deze man is echt gemotiveerd. Hij heeft
extra Nederlands gevolgd op internet tijdens coronalockdown.”

Een IBO of een Individuele Beroepsopleiding
is een gunstig statuut voor zowel werkgever als
werknemer. De werkgever betaalt geen loon
of RSZ, maar wel een vast maandelijks bedrag.
Gedurende drie tot maximaal zes maanden krijgt
hij de kans om een werkzoekende een opleiding te
geven op de werkvloer. VDAB zorgt voor begeleiding en ondersteuning en indien nodig ook gratis
taalcoaching. Een geslaagde opleiding resulteert
per definitie in een aanwerving.

Aangeboden door VDAB
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Covid-19

Het woord is aan u
We lanceerden een oproep aan onze leden om hun ervaringen
over de coronacrisis neer te schrijven en te delen met de sector
in deze editie van Be Dental Technology.

Covid-19 heeft het dagelijks leven drastisch veranderd. We zullen de komende tijd moeten wennen
aan het nieuwe normaal. Dit ‘nieuwe normaal’ kan
grote gevolgen hebben door veranderingen op de
werkvloer, financieel gebied of op het thuisfront
door omschakeling naar leraar voor de kinderen.
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We hoopten dat deze kans gegrepen zou worden
door onze leden, zodat de sector kon lezen wat er
afspeelt in de dentaaltechnische bedrijven door
Covid-19. Helaas ontvingen we maar twee inzendingen. Deze willen we toch graag met u delen:
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‘In normale omstandigheden is elke dag al
een uitdaging, een uitdaging op wat komt er
op ons af, tegen welke problemen kunnen we
aanlopen, zullen er afwezigen zijn, misschien
mechanische problemen met een toestel, een
probleem bij een scan,…
Corona als ziekte relativeert deze vragen,
brengt je terug tot onze broosheid, onze onmacht. Corona als gegeven doet je nadenken.
Nadenken over nieuwe, efficiëntere bedrijfsprocessen. Wat vorig jaar niet kon, kan nu wel, zeg
maar…moet nu wel.
Maar waar vroeger elk veranderingsproces een lange doorlooptijd nodig had, een
aanvaardingsperiode moest doorstaan, blijkt
iedereen nu sneller wijzigingen te accepteren.
De vijand is immers gemeenschappelijk, het
doel gelijklopend.
Vrij snel hadden we afgeleerd elkaar de hand
te schudden, klanten, leveranciers, personeel.
Nu kijk je raar op als iemand je nog de hand zou
reiken. Handhygiëne werd ‘common sense’,
ontsmettingsmiddel werd een werktool, mondmaskers een kledingstuk.

En zo evolueerde het ongeloof van februari,
naar een mokerslag In maart, een gelatenheid
in april, een ‘uitzien naar’ in mei en een overload aan opdrachten in juni. Hopelijk kunnen
we volgend jaar met fierheid terugkijken op
hoe we het gedaan hebben, hoe het virus is
bestreden, en hoe we het allen samen hebben
overleefd, als mens en als bedrijf.’

‘We hebben met geen enkel woord over de
toestand van dentaaltechnici in de media iets
gehoord!
Hebben geen beschermingsmiddelen ontvangen, alles zelf moeten kopen of heb ik dat
verkeerd?
Denk dat we niet genoeg kunnen wegen op
beleidsniveau, de maatregels die we kregen
waren bedoeld voor tandartsen! Nu moeten
we lokaal kopen om deze te steunen, steun
onze tandtechnische bedrijven en laat uw
prothese hier in “vertrouwde handen “maken
dat horen we niet (!) in de media.
Met deze hou jullie gezond.’

Opmerkelijk hoe snel de economische basisregel van vraag en aanbod reageerde.
Prijzen van beschermingsmiddelen werden
afgezet op wat, wanneer en hoeveel heb je
nodig. Plexi afscherming werd een topper.
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UDB is overtuigd
van het belang
van een lidmaatschap
bij UNIZO omdat het
een meerwaarde is
voor haar leden!

UNIZO ondernemerslijn
0800 20 750
ondernemerslijn@unizo.be
www.unizo.be
20
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UDB & UNIZO
slaan de handen in elkaar
Want Unizo versterkt ondernemers
Wat is UNIZO? Achter de naam ‘UNIZO’ gaan zo’n 110.000 ondernemers en heel wat
gemotiveerde medewerkers schuil. Stuk voor stuk ten dienste van ondernemers en het
ondernemerschap. Een stevige ploeg. Als ondernemer kan je altijd bij ons terecht of je
nu zelfstandige, vrij beroeper of kmo-bedrijfsleider bent. Als grootste ondernemersorganisatie van Vlaanderen en Brussel springen we in de bres waar nodig. UNIZO is dagelijks de stem van de ondernemer in de Dorpsstraat tot in de Wetstraat. UNIZO stapt naar
beleidsverantwoordelijken of ventileert haar mening in de krant, TV of radio.

UNIZO:
• behartigt de ondernemersbelangen bij de overheid, in de media, bij de publieke opinie en bij de
andere sociale partners
• geeft aan de leden advies en informatie op sociaal, bedrijfseconomisch, juridisch en administratief vlak
• ondersteunt vorming en lokale netwerking van
ondernemers.

U krijgt toegang tot het grootste
netwerk van ondernemers
• Met bijna 300 lokale afdelingen
• Razendsnel op de hoogte via talrijke infosessies
• Met specifieke werkingen op maat: internationaal ondernemen, freelance werking, werking
handmade in Belgium, e-commerce, starters …
• Met een sterke KMO werking
• Een ondernemersacademie…

Realisaties van de voorbije
jaren
Dag na dag zetten ondernemers zich in, houden ze
hun zaak recht en dragen ze bij tot de groei van de
economie en de welvaart. Dat verdient ondersteuning. Daarom blijft ook UNIZO dag na dag strijden
voor de belangen van ondernemers.
•
•
•
•

Beter sociaal statuut van de zelfstandige
Begin tot wegwerken van de loonkostenhandicap
Fiscale aanslag van 309% gecounterd
Verlaagde roerende voorheffing op nieuwe
kmo-aandelen
• Overgangsregeling voor nieuwe factuur en btw
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Arseus Lab

Cursusoverzicht
Acetal frame met 3Shape

Dante Baakman
Marie-Claire Bossaer

Almere

woensdag
20 januari 2021

9-17u

Nederlands

Digitale prothese Vigo met 3Shape

Tom Behaeghel

Almere

donderdag
21 januari 2021

9-17u

Nederlands

Acetal frame met 3Shape

Raphaël Oth
Marie-Claire Bossaer

Waregem

vrijdag
5 februari 2021

9-17u

Nederlands

Acetal frame met Amann Girrbach

Bence Szabo
Raphaël Oth
Marie-Claire Bossaer

Waregem

vrijdag
10 februari 2021

9-17u

Engels

Acetal frame met Amann Girrbach

Bence Szabo
Dante Baakman
Marie-Claire Bossaer

Almere

donderdag
11 februari 2021

9-17u

Engels

Digitale prothese Vigo met 3Shape

Tom Behaeghel

Almere

donderdag
18 februari 2021

9-17u

Nederlands

VITA-prothetiek: de digitale
Gysi/Gerberopstelling

Henk-Jan van den Heuvel

Waregem

vrijdag
5 maart 2021

9-17u

Nederlands

VITA-prothetiek: de digitale
Gysi/Gerberopstelling

Henk-Jan van den Heuvel

Almere

vrijdag
19 maart 2021

9-17u

Nederlands

Basiscursus NextDent 3D printen

Raphaël Oth

Waregem

woensdag
24 maart 2021

9-17u

Nederlands

Basiscursus Formlabs 3D printen

Raphaël Oth

Waregem

donderdag
25 maart 2021

9-17u

Nederlands

Inschrijven kan via www.arseus-lab.be of via Julie Ameye marketing@arseus-lab.eu - +32 (0)56 629 585.
Bij online inschrijving hebben de deelnemers trouwens recht op 2% webshopkorting op het cursusbedrag.
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Ledenkatern

Ledenkatern
Ledenkatern
Ledenkatern
Ledenkatern
Ledenkatern
Ledenkatern

23

Inhoudstafel

Ledenkatern

Inhoud
Dimona-verplichting voor kleine statuten vanaf 2020
Nieuwe fiscale bedragen 2020
Preventie loont: een zieke werknemer kost u meer dan u denkt

Inhoud
Mag ik de temperatuur
meten
van
medewerkers
of klanten?
Dimona-verplichting
voor
kleine
statuten
vanaf 2020

L1 L1

Solidariteitsbijdrage
voor
bedrijfswagens.GRIPZAKKEN MET UDB
L2
Nieuwe
fiscale bedragen
2020
L2BANNER
de plastiek
werkzakjes
bestellen bijL4
het secretariaat.
Tijdelijke werkloosheid
overmacht
L3
Preventie
loont: een zieke
werknemercorona
kost uU kunt
meer
dan
u denkt

Bestuursraad - 30 juni 2020

Bedoeling is het Belgisch werk te promoten
met onze banner ‘Tanden uit vertrouwde
L4
handen, met ons werk sta je sterk!’
Prijs: 96,30 € (excl. BTW en verzendkosten) voor 1000 stuks

Nieuw pakket federale steunmaatregelenU kan de zakjes komen afhalen in Deurne

L6

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.

22

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.
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PRODUCTINFO
Zirkonzahn

Monolitische Zirkonium kleurring
voor een materiaal gerelateerde
kleurkeuze
Met de nieuwe hoogwaardige kleurringen “Zirkonzahn Shade Guides” kan de tandkleur
van de patiënt aan de hand van monolithische voorbeeld elementen uit zirkonium
uiterst nauwkeurig bepaald worden en zo het juiste Prettau® Dispersive® kiezen.
Het kleurspectrum omvat 16 kleuren (A1-D4) en tevens 3 bleekkleuren.
De voorbeeld element zijn vervaardigd van monolithisch Dispersive® Zirkonium
en afgeglansd met Glazuurmassa 3D Base Glaze.
Uit de kleurleer is bekend dat de vorm en de oppervlakte structuur van een element een grote
invloed uitoefenen op de kleur waarneming,
daarom bieden wij u onze kleurringen niet alleen voor de bovenkaak aan, maar ook voor de
onderkaak en de zijdelingse elementen aan.
One-to-one functie: doordat het materiaal van
de kleurring en de zirkonium kroon identiek zijn,
komt het zirkonium werkstuk 1:1 overeen met de
natuurlijke tandkleur van de patiënt, indien de
kleur juist bepaald is. Voor individualisten zijn de
bovenkaaktandgeleiders ook verkrijgbaar met
minimale cut-back, die verder kunnen worden gekarakteriseerd door de toepassing van
verschillende incisale materialen. Het resultaat
is een werkelijk unieke kleurengids die precies
de individuele aanpak en uw eigen esthetische
eisen weerspiegelt.

Meer informatie: www.zirkonzahn.com
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ceraMotion®LiSi
Onafgewerkt

Afgewerkt met
ceraMotion® One Touch

Tandtechnici die alleen het beste willen.
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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Volledige tandboog uit
polychromatisch Prettau®
2 Dispersive® Zirkoon op
titaniumspang met externe stop
100% Monolithisch ontwerp, uitsluitend
in de Gingivale zone gelamineerd.
Casus opgesteld door DT Sergio Polisi, Zirkonzahn Education Center Brunico, Zuid-Tirol, Italië
De patiënt, mannelijk, droeg een verwijderbaar,
volledig kunstgebit. Hij bezat vier implantaten
en leed aan maxillair tandverlies en minimale
occlusieve ruimte wegens de anterieure implantaatposities en verlies van de verticale dimensie.
Ter behandeling besloot het technisch-klinische
team een volledige boog te vervaardigen uit Prettau® 2 Dispersive® polychromatisch zirkoon
boven een titaniumspang met externe stop, voor
een steviger raamwerk in de anterieure zone. Na
overdracht van de patiëntgegevens naar de vir-

tuele articulator werd de titaniumspang op basis
van de volledige prothesescans ontworpen in de
Zirkonzahn.Modellier-software en vervolgens geindividualiseerd in tandzone 11-21 met behulp van
de Free Form-functie. Dan werd het spangontwerp
als wax-up in de nieuwe add-onsoftware Zirkonzahn.Modifier geïmporteerd, waarbij de virtuele
set-up voor de bovenkaak ontwerpen werd met
natuurlijke tandanatomieën uit de tandbibliotheek
Zirkonzahn Heroes Collection. De workflow ging
verder met de Zirkonzahn.Modellier-software met
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De moderne allround tandenlijn voor
dagelijks gebruik met natuurlijke esthetiek.
» 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.

Giving a hand to oral health.
© 2019 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.
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het Prettau® Bridge-ontwerp en aanpassing aan
de ontworpen spang. Na verificatie in de virtuele
PS1-articulator werd de restauratie in één freesproces gefreesd met de freesunit M2 Dual Wet
Heavy Metal. De machine is uitgerust met twee
afzonderlijke freeskamers, hetgeen de achtereenvolgende productie van de titaniumspang en
zirkoonbrug mogelijk maakte zonder tussentijdse
reiniging.

in lagen aanbrengt maar ze gelijkmatig verdeelt. Het
hoogst esthetische en harmonische chromatische
resultaat is na het sinteren waarneembaar en kan
indien nodig handmatig verder geïndividualiseerd
worden. In dit geval werd de monolithische brug
met ICE Stains 3D afgewerkt en uitsluitend in de gingivale zone gelaagd. Na controle van het resultaat
op het gefreesde implantaatmodel door middel van
ScanAnalogs (de analogen uit het laboratorium van
Zirkonzahn die eveneens als scanmarkers gebruikt
worden, die rechtstreeks op de impressie gescand
kunnen worden) werd de spang aan de zirkoonstructuur gebonden en werd de restauratie aan de
tandarts afgeleverd voor inbrenging in de mond van
de patiënt.

Dankzij de functie met meerdere aanzichten in de
nieuwe add-onsoftware Zirkonzahn.Modifier kan de
gebruiker de restauratie op verschillende posities, op
2D-beelden of in de virtuele 3D-reproductie van de patientfysiognomie bekijken.

De gefreesde implantaatmodellen. De pascontrole
werd uitgevoerd met ScanAnalogs, de analogen uit het
laboratorium van Zirkonzahn, die tevens als scanmarkers gebruikt en rechtstreeks op de impressie gescand
kunnen worden.

Controle van de restauratie met de titaniumspang in
de virtuele PS1-articulator. Met de laatste upgrade op
Zirkonzahn.Modellier zijn momenteel 27 articulatoren in
de software opgeslagen.

Vóór het sinteren werd een accentuering in minimale kleuren met intensieve Colour Liquids uitgevoerd. Overigens wordt Prettau® 2 Dispersive®zirkoon reeds tijdens het productieproces van
een gelijkmatige, natuurlijke kleurschakering voorzien, dankzij een speciale techniek die kleuren niet

De zirkoonrestauratie en de titaniumspang werden
achtereenvolgens in één freesproces gefreesd met
behulp van de freesunit M2 Dual Wet Heavy Metal, die
van 2 freeskamers is voorzien.
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FURBO
FURBO

THE LIMTLESS FLASK
THE LIMTLESS FLASK

NOW INJECT COMPOSITE IS MUCH EASIER!
Furbo Composite
is the new
flask for composites
allows youEASIER!
NOW
INJECT
COMPOSITE
ISthatMUCH

The height of your master
model is not a problem!
The height of your master
model is not a problem!

H= 60mm
H= 60mm

to halve working time for your production.
Furbo Composite is the new flask for composites that allows you
to halve working time for your production.

Download the protocol on our website

www.vertysystem.com

Download the protocol on our website

www.vertysystem.com
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Focus op materialen:
schakeringsgidsen Zirkonzahn
monolithische voorbeeltand
uit Prettau® Dispersive®zirkoon
De tandzone 11-21 van de spang werd individueel ontworpen door middel van de Zirkonzahn.Modellier-software. De externe stop werd ingepland om de anterieure
zone van een sterker raamwerk te voorzien.

De uiteindelijke restauratie die met het polchromatische Prettau® 2 Dispersive® zirkoon is gemaakt,
reeds tijdens het productieproces gekenmerkt door
een gelijkmatige, natuurlijke kleurschakering die de
natuurlijke gebitskleuren van tandbeen tot glazuur
weergeeft (kleurschema van A1-D4). De monolithische
brug werd afgewerkt met ICE Stains 3D en uitsluitend in
de gingivale zone gelaagd.

In klinische gevallen die met uit Prettau®
Dispersive®-zirkoon vervaardigde restauraties
behandeld worden, zal de patiënt voortaan de
mogelijkheid hebben om de uiteindelijke kleur
van zijn toekomstige prothese te bekijken alvorens met de behandeling begonnen wordt. Dit
is mogelijk dankzij de nieuwe schakeringsgidsen
van Zirkonzahn, samengesteld uit monolithische
voorbeeldtanden uit Prettau® Dispersive®zirkoon en beschikbaar voor alle drie de Prettau®
Dispersive®-zirkoonversies – Prettau® 2 Dispersive, Prettau® 3 Dispersive en Prettau® 4 Anterior® Dispersive®. Alle voorbeeldtanden worden
monolithisch ontworpen en vervolgens gekleurd
met ICE Zirconia Stain 3D Base Glaze, en de natuurlijke tandkleur kan in de afgewerkte geplande
restauratie nagenoeg 1:1 gereproduceerd worden.
De schakeringsgidsen zijn geïnspireerd door het
VITA-kleurspectrum en omvatten 16 kleuren (A1D4) alsook 3 bleekschakeringen. De voorbeeldstaven van de tandkleurlegenda zijn opzettelijk
uit doorzichtig, metaalvrij, temperatuurbestendig
plastic gemaakt teneinde een natuurlijk kleureffect te garanderen en interferentie door doorschijnend materiaal te voorkomen. Op het gebied
van de hygiënische vereisten kunnen ze ontsmet
en gesteriliseerd worden. Het is bewezen dat de
vorm en oppervlaktestructuur van een object
een aanzienlijke invloed op het kleureffect heeft:
om deze reden zijn schakeringsgidsen voor de
onderkaak en posterieure zone eveneens beschikbaar voor ieder Dispersive®-materiaal. De eerste
schakeringsgids die op de markt werd gebracht,
is die welke voor het gloednieuwe Prettau® 3
Dispersive®-zirkoon werd ontwikkeld. Het speciale kenmerk van dit tandmateriaal, geschikt voor
restauraties met wel zes units, is de harmonieuze
doorschijnende gradiënt die aan de incisierand
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in een maximale doorschijnendheid overgaat. Met
de kleurgradiënt, die door Zirkonzahn nauwlettend
onderzocht en ontwikkeld werd, kunnen uitstekende esthetische resultaten verwezenlijkt worden,
in het bijzonder voor monolithische restauraties in
de anterieure zone.

Met de Zirkonzahn-schakeringsgidsen, beschikbaar voor alle versies van Prettau® Dispersive®zirkoontypologieën, kan de tandkleur van de patiënt
precies bepaald worden op basis van monolithische
voorbeeldtanden uit zirkoon. In de afgewerkte geplande restauratie kan de getoonde natuurlijke tandkleur
nagenoeg 1:1 gereproduceerd worden.

Overzicht van alle Prettau® Dispersive®zirkoonvarianten, met verschillende graden van
doorschijnendheid.
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Focus op hardware:
M2-freesunits met extra grote
Teleskoper Orbit Ø 125 mm
1 orbit voor 4 verschillende
patroongrootten
De hierboven beschreven restauratie werd geproduceerd met de freesunit M2 Dual Wet Heavy Metal, die deel uitmaakt van de nieuwe comfortreeks
van M2-freesunits van Zirkonzahn. Als synoniem
voor modern bedieningscomfort en flexibiliteit
omvat de comfortlijn vijf freesunits in een open
systeem. Alle machines, uitgerust met simultane
freestechnologie met 5+1 assen, zijn geheel automatisch, flexibel en trillingvrij dankzij de orbit met
tegengestelde draaiende assen en de uitermate
robuuste freesspil. Naargelang het model zijn ze
uitgerust met een of twee freeskamers en met de
extra grote Teleskoper Orbit Ø 125 mm:
• M2 Wet Heavy Metal – standaardversie met 1
freeskamer en Ø 95 mm-orbit
• M2 Dual Wet Heavy Metal – standaardversie
met 2 freeskamers, elk uitgerust met Ø 95
mm-orbit, voor opeenvolgende natte en droge
verwerking van alle tandmaterialen zonder tussentijdse reiniging
• M2 Teleskoper – freesunit met 1 freeskamer,
uitgerust met de extra grote Teleskoper Orbit
(Ø 125 mm), voor verwerking van materiaalpatronen van Ø 95 mm, 98 mm, 106 mm, 125 mm
(met specifieke houders)
• M2 Dual Teleskoper – freesunit met 2 freeskamers, uitgerust met één Ø 95 mm-orbit en 1
Teleskoper Orbit, voor verwerking van materiaalpatronen van Ø 95 mm, 98 mm, 106 mm,
125 mm (met specifieke houders)
• M2 Dual Double Teleskoper – freesunit met 2
freeskamers, beide uitgerust met de extra grote
Teleskoper Orbit (Ø 125 mm), voor verwerking
van materiaalpatronen van Ø 95 mm, 98 mm,
106 mm, 125 mm (met specifieke houders)
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M2 Dual Double Teleskoper: uitgerust met twee afzonderlijke freeskamers voor opeenvolgende natte en
droge verwerking van alle tandmaterialen zonder tussentijdse reiniging, alsook twee Teleskoper Orbits van
Ø 125 mm. Alle M2-machines zijn geheel automatisch,
flexibel en trillingvrij dankzij de orbit met tegengestelde
draaiende assen en de uitermate robuuste freesspil.

Het hoogtepunt qua flexibiliteit is de extra grote
Teleskoper Orbit (Ø 125 mm) waarmee, in combinatie met speciale houders, alle gangbare zachte
en harde materiaalpatronen van Ø 95 mm, Ø
98 mm, Ø 106 mm of zelfs Ø 125 mm verwerkt
kunnen worden. Met de Teleskoper Orbit kunnen
materiaalpatronen uit de orbit verwijderd en er op
exact dezelfde plaats weer in gezet worden met
een precisie op µm-niveau. Dit is bijzonder nuttig
voor het aanpassen van de frictie bij telescopische taken of voor de fabricage in twee fasen
van onmiddellijke restauraties in geval van door
implantaten ondersteunde prothesen (met de
dubbele freestechniek).

Alle M2-freesunits zijn standaloneoplossingen,
hetgeen inhoudt dat het mogelijk is, frees- en
kalibreerprocessen of lastbewerkingsinstrumenten
rechtstreeks vanuit de machine te starten via de geintegreerde pc met aanraakscherm. Daarenboven
verzekert de optische instrumentdetectiefunctie
dat de correcte freeskoppen gebruikt worden voor
een grotere veiligheid tijdens het frezen. De twee
afzonderlijke, grote freeskamers zijn het handelsmerk van de M2 Dual-versies, die opeenvolgende
natte en droge verwerking van harde en zachte
tandmaterialen zonder tussentijds reinigen mogelijk
maken. Alle freesunits zijn echter voorzien van ruim
bemeten, optimaal verlichte en eenvoudig toegankelijke freeskamers, alsmede een gescheiden, tegen
contaminatie beschermde instrumentkamer met
een automatische gereedschapswisselaar met 21
compartimenten. Optioneel, en al naargelang de
machineversie, kunnen aanvullende instrumentmagazijnen met elk 21 gereedschapsslots worden
toegevoegd, waarmee tot 63 of zelfs 84 freeskoppen bewaard kunnen worden. De automatische
zelfreinigingsfunctie, de geïntegreerde reinigingskit
voor eenvoudig schoonmaken van de freeskamers
en de ionisator verzekeren een uiterst schone verwerking van de materialen. Het prestatiebereik van
de machines kan worden uitgebreid door verschillende beschikbare toebehoren te integreren, bv.
de glaskeramiek-/Raw-Abutment®-houder en de
JawPositioner-ondersteuning. Met de M2/M2 Dualupgradekit kunnen de M2 Wet Heavy Metal- en de
M2 Dual Wet Heavy Metal-freesunits geüpgraded
worden naar de Teleskoper-versie.

Flexibiliteit en precieze herpositionering van patronen met de extra grote Teleskoper Orbit: voor het uitwerken van
materiaalpatronen van Ø 95 mm, Ø 98 mm, Ø 106 mm of zelfs Ø 125 mm, alsook patronen uit glaskeramiek en RawAbutment®. Schijven kunnen uit de orbit verwijderd en er op exact dezelfde positie weer in gezet worden met een
hoge precisie op µm-niveau. Dit is bijzonder nuttig voor het aanpassen van de frictie bij telescopische taken of voor
de fabricage in twee fasen van onmiddellijke restauraties in geval van door implantaten ondersteunde prothesen
(dubbele freestechniek).
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Focus op software: nieuwe intelligente
oplossingen voor Zirkonzahn.
Modellier, volgens de logica van
Zirkonzahn

Alle M2-machines zijn uitgerust met een optische
instrumentdetectiefunctie voor een veilige selectie van
de geschikte freeskoppen.

Alle freesunits zijn voorzien van een tegen contaminatie
beschermde, gescheiden instrumentenkamer die is
uitgerust met een gereedschapsmagazijn met 21 compartimenten en een automatische gereedschapswisselfunctie. Optioneel, en al naargelang de machineversie,
kunnen aanvullende gereedschapsmagazijnen met 21
gereedschapsslots worden toegevoegd, waarmee tot 63
(M2 Dual-versies) of 84 freeskoppen (M2-versies, zoals
getoond in de afbeelding) bewaard kunnen worden.

De geïntegreerde pc met aanraakscherm maakt deze
machines tot standaloneoplossingen: dit betekent dat
rechtstreeks op de machine verwerkingsinstrumenten geladen en frees-/kalibreerprocessen gestart kunnen worden.
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In 2020 is een nieuwe upgrade vrijgegeven voor de Zirkonzahn.
Modellier-ontwerpsoftware, met een breed assortiment aan
intelligente oplossingen die consequent ontwikkeld werden
volgens de probate logica van Zirkonzahn. De software bevat
niet enkel welbekende, gangbare toepassingen zoals de scheidingsschijffunctie of de gelijktijdige aanpassing van alle contactpunten. Maar eveneens vele andere functies zoals de nieuwe
articulatorruimte, het downloadcentrum, de implantaatselectie
met 3D-viewer, de laatste implantaatsteunen en nog veel meer.
In de context van componenten van implantaatprothesen is
het belangrijk het nieuwe K80 Angled Screw Channel (ASC) voor
titaniumbases en de nieuwe ZZ-Loc te vermelden, die voortaan
in de designsoftware zijn opgeslagen. Het nieuwe K80 Angled
Screw Channel (ASC) voor titaniumbases is verkrijgbaar in 5
verschillende schachtlengten: zodra de schachtlengte digitaal
geselecteerd is, wordt deze in de fysieke titaniumbasis op een
van tevoren gemarkeerd punt afgesneden met een snijschijf. Een
ander belangrijk kenmerk van deze nieuwe titaniumbases is dat
het toegangskanaal in een hoek van 0°-30° bewogen kan worden
om niet-optimale implantaatposities te compenseren; hiervoor
is een compleet nieuwe workflow in de software geïntegreerd,
waarbij tevens rekening gehouden wordt met de diameter van
de schroefkop. De nieuwe ZZ-Loc is daarentegen een ‘snap-on’
bevestigingssysteem voor implantaten en spangen, dat gebruikt
wordt om complete overkappingsprothesen met tandimplantaten te verbinden. In de software kunnen drie verschillende
ZZ-Loc’s met drie verschillende kopvormgrootten worden
uitgekozen. Ze worden in dezelfde inbrengrichting als de spang
gepositioneerd en vervolgens worden de gaten geslagen: de
software Zirkonzahn.Nesting herkent deze procedure en berekent een schroefdraad, die later in de structuur wordt geboord
met een specifieke freeskop. Een andere belangrijke innovatie
inzake componenten van implantaatprothesen is het vernieuwde
keuzemenu dat vanaf heden met een 3D-viewer wordt geleverd
teneinde componenten van alle grootten te visualiseren.
Een andere belangrijke innovatie heeft betrekking op het articulatorvenster. Aangezien het op een beter gestructureerde
wijze ontworpen is, maakt het het mogelijk de uitgevoerde
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Wilt u graag meer casusgalerijen zien of wilt u meer
informatie betreffende de nieuwe producten van
Zirkonzahn? Ga dan naar www.zirkonzahn.com.

Het nieuwe K80 Angled Screw Channel (ASC) voor titaniumbases.

ZZ-Loc, het ‘snap-on’ bevestigingssysteem voor implantaten en stangen, dat gebruikt wordt om volledige overkappingsprothesen met tandimplantaten te verbinden.

articulatorbewegingen permanent te traceren, waardoor ze
tijdens het ontwerpproces via een minivenster beschikbaar
zijn. Daarenboven is het aantal in de software opgeslagen
articulatoren, benevens de PS1-articulator van Zirkonzahn,
nu verhoogd tot 26. Ook het nieuwe downloadcentrum is
vermeldenswaardig: voor een kleiner gegevensvolume en
snellere prestaties kan de gebruiker voortaan individuele bibliotheken van implantaatsystemen en articulatoren downloaden. Wanneer specifieke individuele updates beschikbaar zijn, kunnen deze worden uitgevoerd zonder de gehele
bibliotheek compleet opnieuw te laden. Wat het ontwerp
van stiften en kronen betreft, is het modelleerproces nu
in één enkele stap mogelijk: de kronen kunnen na hun
ontwerp onmiddellijk op de stiften gecreëerd worden. De
kroonranden worden automatisch op de stift gemarkeerd,
maar kunnen te allen tijde nog steeds handmatig gewijzigd
worden. Er is eveneens de mogelijkheid om de gecreëerde
gingiva bij de stift/kroon automatisch af te snijden. De
stiftstructuur en de kronen kunnen in het verdeelschema
geladen, berekend en vervolgens gefreesd worden.

Gereorganiseerd articulatorvenster met geïntegreerde bewegingsinformatie via het speciaal gecreëerde minivenster.

Nieuw downloadcentrum voor verminderd gegevensvolume en snellere prestaties.

Nieuw ontworpen bevestigingsselectie met geïntegreerde
3D-viewer.

Ontwerpen van stiften en kronen in één enkele stap.
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GINGIFAST
Dit is de additiesilicone bij uitstek voor de reproductie
van het gingiva.
GINGIFAST ELASTIC, een natuurlijke esthetiek.
Met de elastische versie bereik je snel een perfecte gingivale
morfologie op de modellen voor fixe prothesen.
Het esthetische resultaat is te danken aan zijn transluciditeit en de
aanwezigheid van kleine adertjes.
GINGIFAST RIGID, polyvalent en zeer makkelijk bij te werken.
Speciaal ontworpen om het gingiva te reproduceren op de
modellen met implantaatwerk, voornamelijk bij de directe
methode.
Dankzij zijn perfect uitgebalanceerde hardheid kan je Gingifast
Rigid probleemloos bij slijpen.
Simplify your work
www.zhermack.com
Niet alle producten worden verkocht in elk land.
Voor meer informatie over de beschikbaarheid van onze producten,gelieve uw lokale dealer te contacteren.

PRODUCTINFO
Ivoclar-Vivadent

Specialist in gebitsprotheses
Teamwerk is de sleutel tot succes

SR Vivodent® S PE / S DCL

BPS - Biofunctional Prosthetic System is een succesvol, bewezen en betrouwbaar systeem dat wordt
toegepast door tandtechnici en tandartsen wereldwijd.
Het heeft als doel u te ondersteunen om aan de kwaliteitseisen van de patiënt te voldoen.

De S DCL tanden zijn beschikbaar in A-D-kleurtinten
en zijn uitermate geschikt voor gecombineerde tandprothesen. Deze tanden en kiezen zijn vervaardigd uit
hoogwaardig gecrosslinkt materiaal. Dit maakt de
levensduur nog groter.

Tanden & Kiezen

Naast de gebitselementen zijn er ook basismaterialen
en apparatuur verkrijgbaar o.a. de Ivobase, waar
meer dan 1.99 miljoen Ivobase gebitsprotheses zijn
mee vervaardigd. Of hulpmiddelen als de Probase
Cold en Probase Hot voor diverse polymerisatiemethoden in de giet-stop techniek en de Stratos, een articulator, die niet mogen ontbreken in uw lab /praktijk.

Voor de vervaardiging van hoogwaardige esthetische
gebitsprotheses biedt Ivoclar Vivadent een breed
portfolio van producten aan. Deze producten voldoen
aan de individuele eisen van patiënten van
vandaag en morgen! Zoals de populaire tanden en
kiezen; een breed scala gebitselementen beschikbaar
in verschillende kleuren, vormen en materialen en bieden oplossingen voor vrijwel alle gebitprotheses:

SR Phonares® II
Deze reeks gebitselementen passen bij de leeftijd
en kenmerken van de individuele patiënt. De natuurgetrouwe anteriorvormen hebben buitengewone
esthetische eigenschappen en een hoge weerstand
tegen slijtage.

Ivoclar Digital
Stelt u zich voor dat innovaties en toonaangevende
technologieën worden samengebracht in een geïntegreerde volledige digitale workflow, voor iedereen
toegankelijk. Dit is precies wat Ivoclar Digital u biedt.
Het onlangs gelanceerde Ivotion Denture Systeem
biedt materialen en procesoplossingen van Ivoclar
Digital naadloos gecombineerd met de scan- en
softwareoplossingen van 3Shape en samengevoegd
tot één gestroomlijnd proces. Het kan worden gebruikt
voor veel verschillende toepassingen in digitale uitneembare protheses.

Ivotion - Éen dics. Éen freesproces.
Éen prothese.
De monolithische CAD/CAM disc dat bestaat uit twee
materialen: beproefd hoogwaardig crosslinked tandmateriaal en hoogwaardig prothese basismateriaal.
Ivotion is voorzien van unieke Shell Geometry. Het hart
van Ivotion, de driedimensionale tand en tandboogstructuur is gebaseerd op de bestaande gebitssituaties bij de patiënt.
Wilt u meer weten over onze producten?
Plan dan een vrijblijvend adviesgesprek
met één van onze specialisten.
Of stuur een appje, scan de QR code:
Ivoclar Vivadent Benelux
Tel: +31 (0)23 52 93 791 |
Email: info.nl@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.be

37

Zo prachtig kan een
digitale prothese zijn!

VITA VIONIC VIGO

®

De intelligente tand voor de digitale prothese.
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www.vita-zahnfabrik.com

facebook.com/vita.zahnfabrik

PERSBERICHT
Kulzer

Pala Mix & Match tandenbibliotheek beschikbaar
in digitale oplossingne
Haarlem, september 2020 - Kulzer zet
zich in voor de integratie van de Pala Mix
& Match-tandenlijnen, Premium, Mondial en Idealis in digitale oplossingen voor
het maken van prothesen.
Kulzer was de eerste leverancier die zijn tandenlijnen
aanbood in het Amann Girrbach digitale prothesesysteem, en ook de beschikbaarheid van Kulzer tandenlijnen in ontwerpsoftware van 3Shape is continu
uitgebreid.
Nu is de digitale oplossing van AvaDent de volgende
die de Pala Mix & Match-tandenbibliotheek aanbiedt
met daarin de keuze uit een range van Mondial tanden & kiezen, Premium tanden en Idealis kiezen.

Deskundigheid op het gebied
van dentale prothetiek ontmoet
digitale precisie: dat is Pala!
Pala is het hoogwaardige systeem voor uitneembare
prothesen, met elementen, kunststoffen en alle
apparatuur en accessoires die nodig zijn voor een
prothese. Kulzer tandenlijnen zijn be-trouwbaar en
dankzij de CAD/CAM productiemethode hebben
ze de hoogste precisie en 100% nauwkeurigheid –
daarbij kunnen verschillende lijnen
onderling gecombineerd worden om
aan specifieke behoeften te voldoen.
Dankzij de partnerschappen van Kulzer
met Amann Girrbach, 3Shape en AvaDent kunnen digitale klanten ook profiteren van deze uitzonderlijke kwaliteit,
flexi-biliteit en precisie. Als u Pala Mix
& Match kiest voor uw prothesen, zal
AvaDent uw bestelling ver-vaardigen
met hoogwaardige Kulzer confectietanden of kunt u deze zelf in de door u
gemaakte prothesebasis kleven.

Pala Mix & Match tandenbibliotheek
De tandenlijnen van Kulzer zijn ontwikkeld in samenwerking met tandtechnici. De samenwerking zorgt
voor dekking van alle gangbare indicaties en zet
nieuwe maatstaven op het gebied van pre-cisie. Het
Mix & Match-systeem maakt vele opstel- en occlusale
concepten mogelijk (tand-tot-tand, LOC, etc.).

AvaDent
Bij AvaDent kunt u zelf bepalen hoe u tot een digitale
prothese komt. Wilt u de digitale prothese samen met
AvaDent creëren, wilt u het volledig zelf in huis maken
of wilt u een combinatie maken? Alles is mogelijk. De
AvaDent Connect-software maakt ontwerpaanpassingen mogelijk en beheert het hele proces. Digitale
gegevensopslag maken een gemakkelijke reproductie
van de prothese mogelijk.

Digitale prothesen in het lab
Eens een droom, maar nu realiteit; de digitalisering
van de workflow om een volledige prothese te maken
vereist de integratie en interactie van elke stap, de
technologie, het materiaal en de denta-le professional. En de mogelijkheden blijven zich ontwikkelen.
Digitale prothesen passen goed bij laboratoria met
bestaande digitale workflows of vormen een logisch
startpunt voor digitale nieuw-komers. Pala’s nauwkeurige tandenbibliotheken en de flexibele workflow van
AvaDent bieden een ideale mogelijkheid om digitale
prothesen te introduceren in het dagelijkse werk in
tandtechnische laboratoria.
Meer informatie over Kulzer:
Website met informatie over het bedrijf en de producten:
www.kulzer.nl
YouTube-kanaal met praktische tips en trucs:
www.kulzer.com/youtube
Kulzer facebookpagina met het laatste nieuws van Kulzer:
www.facebook.com/kulzer.benelux
Instagram-kanaal met exclusieve inzichten:
instagram.com/Kulzer_benelux
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Medentika® componenten zijn compatibel met deze conventionele systemen op de markt:
» BEGO Implant Systems - Semados®* SC/SCX/RS/RSX/RI, Semados®* S/RI
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PRODUCTINFO
Nobel Biocare

De Nieuwe NobelProcera®
Zirconia Implant Bridge
De nieuwe NobelProcera Zirconium Implant Bridge legt
de brug tussen tandtechnicus en tandarts dankzij zijn
restauratieve vrijheid:
ASC functie tot 25° mogelijk op conische connectie
én op Mulit-Unit om de plaats van het schroefgat te
optimaliseren. Hierdoor wordt een mooier esthetisch resultaat en een geoptimaliseerd kauwvlak
verkregen. Tevens is er een betere bereikbaarheid
van de schroef en is minder ruimte in de mond nodig.
• Schroefgat is 25% smaller voor een nog betere esthetiek. Makkelijk bereikbaar met de nieuwe Mini-Omnigrip schroevendraaier voor gebruik op Multi-Unit.
• Beschikbaar in 10 Vita tinten, gaande van 2 tot 14
elementen.
• Zeer grote buigsterkte van het zirconia (> 1200 Mpa).

Voortaan kunt u Nobel Biocare’s hoogste kwaliteitsstandaard ook voor grote overkappingen aanbieden, volledig
cement-vrij, in combinatie met een originele connectie
en perfecte pasvorm!

•

Cement-vrij, esthetisch en
restauratieve flexibiliteit.
nobelbiocare.com/nobelprocera
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Zirkonium kleurring voor:
(1) Bovenkaak
(2) Bovenkaak met minimale cut-back voor
individuele karakterisering
(3) Onderkaak
(4) Zijdelingse elementen

ZIRKONZAHN SHADE GUIDES
MONOLITISCHE ZIRKONIUM KLEURRING VOOR EEN MATERIAAL GERELATEERDE KLEURKEUZE
Met de nieuwe hoogwaardige kleurringen “Zirkonzahn Shade Guides” kan de tandkleur van de patiënt aan de hand van
monolithische voorbeeld elementen uit zirkonium uiterst nauwkeurig bepaald worden en zo het juiste Prettau® Dispersive® kiezen.
Het kleurspectrum omvat 16 kleuren (A1-D4) en tevens 3 Bleekkleuren. De voorbeeld element zijn vervaardigd van monolithisch
Dispersive® Zirkonium en afgeglansd met Glazuurmassa 3D Base Glaze. Uit de kleurleer is bekend dat de vorm en de oppervlakte
structuur van een element een grote invloed uitoefenen op de kleur waarneming, daarom bieden wij u onze kleurringen niet alleen
voor de bovenkaak aan, maar ook voor de onderkaak en de zijdelingse elementen aan.
One-to-one functie: doordat het materiaal van de kleurring en de zirkonium kroon identiek zijn, komt het zirkonium werkstuk
1:1 overeen met de natuurlijke tandkleur van de patiënt, indien de kleur juist bepaald is.

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

PRODUCTINFO
Straumann

Ready for
the future?
Act digital!
Download de SoundWaveArt-app &
start de Augmented Reality beelden!
• Download de SoundWaveArt-app via de Appstore | Android.
• Open de app en scan de beelden die zijn voorzien van een icoontje.
• De Augmented Reality gaat van start!

Generation Red
3Shape Lab Scanner
• 20% meer snelheid
• Nog accurater
• Maximale efficiëntie

Profiteer van ons introductieaanbod tot € 2.000,-*
De nieuwe generatie Red 3Shape lab scanner is geoptimaliseerd voor snelheid en productiviteit.
Ontdek met de SoundWaveArt-app de voordelen van deze scanner. Voor zowel kleinere als fullservice
laboratoria zijn deze scanners een aanwinst.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw laboratorium en profiteren van ons introductieaanbod? Vult u dan zeker het formulier in op: www.straumann.be/uw-lab-digitaal.
Uiteraard kunt u ook voor vragen m.b.t. lopende acties met
onze lokale vertegenwoordigers in gesprek gaan: surf naar
https://www.ivoclarvivadent.nl/nl/verkoop of bel naar 023 529 37 91.
* Actie is geldig t.e.m. december 2020
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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

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

UDB-LIDMAATSCHAP

Wat zijn de voordelen
als UDB-lid?
Het aanleveren van goede, correcte en betrouwbare informatie naar onze leden toe is een van
onze hoofdtaken. Daarvoor hebben we ons ‘UDBNieuws’ 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, uiteraard steeds met de UDB-kernwaarden collegialiteit,
vertrouwen, openheid en betrokkenheid in het
achterhoofd.
Kleinere dentaallabo’s hebben meestal de middelen 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 zakenpartners tot een hoger niveau optillen.
UDB is de enige wettelijk erkende beroepsvereniging 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 gezondheidsdiensten en de tandprothese
• de onderwijsinstanties en opleidingscentra
• de ministeriële instanties en consumentenorganisaties

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
Ledenplaatje
“UDB erkend
lid Erked
2021 -Lid 2019Tanden 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
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ADMINISTRATIE

Lidmaatschap UDB 2021
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:
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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

man

man

vrouw

vrouw

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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SPONSORS

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!

Colofon

ARSEUS LAB
BREDENT
CAVEX
DENTAURUM
DENTSPLY SIRONA
G.C. BENELUX
IMPRODENT
IVOCLAR VIVADENT
KERCKAERT-LABOROR

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

KULZER
KURARAY
NOBEL BIOCARE
SOCIAAL FONDS DENTAALTECHNIEK
STRAUMANN
VITA ZAHNFABRIK
ZHERMACK
ZIRKONZAHN

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.

11.09.2020 VAN 17.00U TOT 18.00U.:
ZOHO LIVE-DEMONSTRATIE IN HET FRANS
INHOUD: DE NIEUWE TITA AN BASES VAN ZIRKONZAHN
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IMPLANTAATPROTHETIEK – ALLE IMPLANTAATCOMPONENTEN VAN ÉÉN PRODUCENT
TOT 30 JAAR GARANTIE

*EEN G
RO
A A N CO OT BEREIK
MPONE
NTEN

*NIEUW! TITANIUM BASES K85, TITANIUM BASES K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC),
MULTI UNIT ABUTMENT 17°, ZZ-LOC

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
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Bestel nu op:
store.nobelbiocare.com

Universal
Base

Maak kennis met ons nieuwste familielid. Nu
beschikbaar voor Conische Connectie, Externe hex,
Tri-channel en Multi-unit Abutment.
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.
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