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Cavex ScanSpray
Om de scanbaarheid van afdrukken te optimaliseren. De Cavex
ScanSpray bevat geen olie en is daarom geschikt voor alle soorten
afdrukmateriaal. Door toevoeging van titaniumdioxide zijn zelfs de
kleinste details duidelijk zichtbaar. Breng een dun laagje Cavex
ScanSpray aan op de afdruk voor een 100% accuraat digitaal model.

Kenmerken Cavex ScanSpray
• Genereert een supergedetailleerd
digitaal model van de afdruk.
• Geschikt voor alle soorten
afdrukmateriaal.
• Op poederbasis in plaats van oliebasis,
hierdoor heeft het geen invloed op de
oppervlakte van de afdruk.
• Inhoud van 200ml. voor ong. 200
applicaties.

Cavex ScanSpray is verkrijgbaar via alle Europese Cavex dealers.
Meer informatie over Cavex, de producten en distributeurs op www.cavex.nl.

CAVEXYOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN

www.cavex.nl

EDITO

Beste lezer,
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 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.
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”
gaat dan in “alle” EU-lidstaten onherroepelijk van
start. Om onze leden zo nauw en zo efficiënt mogelijk bij te staan zal UDB met de betrokken overheid samenwerken om deze materie zo precies
mogelijk uit de doeken te doen zodat wij onze leden
alle nodige hand- en spandiensten zouden kunnen 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 leden toe hoog te houden en te verbeteren daar waar
het nodig en mogelijk is.
Door voornoemde snelle evolutie in de regelgeving hebben wij ook meer en meer te maken met
de nood aan externe gespecialiseerde input en
bijstand waarvoor een financieel gezonde structuur

René Van Reeth, voorzitter

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.
Met deze visie in het achterhoofd voeren wij verregaande 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 stakeholders 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 overlegorgaan 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 “business model” met het oog op de snel evoluerende
metamorfose van onze sector, en ook over hoe we
als organisatie hierop dienen te anticiperen.
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Uw tijd is kostbaar

NobelProcera® Design Service voor abutments
Bespaar tijd door het ontwerpen van uw originele Nobel Biocare Titanium en Zirconium abutments
uit te besteden. Verzend het fysieke model of upload uw scanfile, creëer uw casus online en doe
beroep op ons ervaren team van CAD ontwerpers. Binnen 24 uur wordt het ontwerp ter goedkeuring
opgestuurd. Alle NobelProcera abutments zijn te verkrijgen, inclusief de ASC (Angulated Screw
Channel) optie op de conische connectie.
De Design Service is beschikbaar voor zowel NobelProcera 1G als 2G, de ondersteunde
scanners van 3Shape®, iTero® en 3M™ True Definition.

li jk
Makke
o nl i n e
en
b e s te l l

Originele producten van de hoogste kwaliteit voor uw klanten.
Meer info via 02/467.41.90 of op
nobelbiocare.com/nobelproceraservices
GMT 51535 © Nobel Biocare Benelux, 2018. 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.

EDITO

Dit is “a never ending story” want ook een koepelorganisatie dient zich elke dag opnieuw de vraag te
stellen of ze goed bezig is en wat er dient bijgestuurd
te worden. “Change will never go away !!!” Het is
daarom ook een absolute must voor onze vereniging om verder te professionaliseren in alle mogelijke betrokken domeinen, en te proberen om zo
snel en zo efficiënt mogelijk op de steeds wijzigende
marktomgeving voorbereid te zijn.
UDB zal dus in de eerste plaats altijd alles blijven
doen om de belangen van haar leden te behartigen
maar dit neemt niet weg dat wij ons tevens maximaal
zullen inzetten voor ALLE REGULIERE spelers in de
sector, dit in het belang van een verantwoordelijk
partnerschap in de gezondheidszorg en in het
belang van het tandheelkundig deel van de volksgezondheid.

Trouwe leden en een effectief UDB-team zijn voor
dit alles onontbeerlijk, ik ben hen dan ook uiterst
dankbaar voor hun inbreng en hun vertrouwen in
onze vereniging.
René Van Reeth
Voorzitter

WEBSITE:
www.udb.be
Heeft u al een login?
Vraag deze aan op het UDB secretariaat.

Overlijden
Arnold Kerckaert
Op 23 februari verloor UDB een trouw lid en oud-bestuurslid.
Arnold was een gedreven dentaaltechnicus en was naast een succesvol laboratoriumhouder eveneens oprichter van de toeleveringfirma’s Kerckaert & Laboror.
De liefde voor zijn beroep heeft hij bovendien bewezen door gedurende veel jaren
dentaaltechniek te onderwijzen aan het Vormingsinstituut te Brugge. Wij zullen hem
steeds blijven herinneren als de vlotte sympathieke collega en vriend die hij was.
De bestuursraad biedt Olga en haar kinderen Karin, Katrien en Carl haar oprechte
deelneming aan en wenst hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.
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Volledige prothese vervaardigd met de M4 Wet Heavy Metal frees unit

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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Leuven, eeuwenoud,
maar toch springlevend.
Voor onze Jaarlijkse Statutaire Algemene Ledenvergadering van vrijdag 6 maart streken
we dit jaar neer in het hartje van Leuven. We vonden er een unieke locatie in het
“Martin’s Klooster” idyllisch gelegen op het einde van een charmante kasseistraat
midden in het historische centrum van Leuven. De geschiedenis van het hotel is
een mooie illustratie van het rijke Leuvense verleden.
We ontvingen onze leden met hun partners om
18u30 met broodjes en koffie. Om 19uur namen
de partners dan deel aan een cocktailworkshop
en de leden startten met het statutaire gedeelte
van de avond.

Om 20u30 vonden leden, partners en sponsors
elkaar terug op de receptie met walking dinner.
We genoten er van culinair hoogstaande gerechtjes en de sfeer was, zeker met de “Corona-elleboog groet”, uitstekend!

Voorzitter René Van Reeth verwelkomde de UDB
leden, secretaris Alain Van Rossem verzorgde de
naamafroeping en penningmeester Norbert Van
Ooteghem gaf een duidelijk overzicht van het kasverslag 2019 en het voorstel van budget 2020.
Commissaris Luc Guldentops gaf hierna ontlasting en groen licht na voorafgaande controle van
de boekhouding.

Een avond als deze geeft dentaaltechnici de kans
om vruchtbare contacten te leggen met collega’s
en toeleveranciers. Iedereen genoot er zichtbaar
van, en rond middernacht was de rust in het hotel
weergekeerd.

René gaf in zijn jaarlijks woordje een overzicht
van de realisaties in 2019 en besprak wat er voor
2020 op de planning staat. De aanwezige leden
brachten hierna hun stem uit over het beheer van
de financiën, de nieuwe “VZW statuten” en de
herverkiezing voor twee jaar van René Van Reeth
en Sven Tirions. Voor de andere bestuursleden
wordt in 2021 gekozen.

Meerdere leden bleven overnachten en zagen
elkaar de dag nadien terug bij een stevig ontbijt,
waarna iedereen op eigen initiatief de kans had om
Leuven te verkennen.
We danken de aanwezige leden en sponsors voor
het investeren van hun tijd in onze beroepsverenging en benadrukken nogmaals het belang van sociaal contact met collega’s en industrie. Eveneens
een dikke ‘merci’ aan het personeel van Martin’s
Klooster voor een uitstekende service!
We laten verder de foto’s spreken….
M.J.
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DENTAL PRODUCTS

www.improdent.be

Beselarestraat 273A, BE-8980 Zonnebeke
T. 057 46 95 14 • info@improdent.be

Waarom kiezen voor Optiloc?
9 Zonder torque-holte: het abutment kan dus
probleemloos rein worden gehouden
9 Bolvormig design: werkt zelfrichtend, hierdorr
klikt de prothese automatisch op zijn plaats

1. Ideale afmetingen

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

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

9 1 schroevendraaier: onafhankelijk van het
implantaat, steeds dezelfde schroevendraaier

OPEN SYSTEEM zonder betalende
2. Ultieme
van drukknop
updates
ofcombinatie
licentiekosten
abutment & bolattachement

De Optiloc®-matrix laat geringe bewegingen van de prothese
toe zonder deze los te maken. In tegenstelling tot bolsystemen
gaat Optiloc® gelijkmatig terug naar de basispositie.

by Dental Direkt

3. Uiterst flexibel

Innovatieve
intra orale scanner

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

C
w

5000

Extreem hoge resolutie
10
JAAR kleuren
Heldere
GARANTIE

Zeer nauwkeurig

4. Het
perfecte
Kleine
scantipoppervlak

2000

1000

Indrukwekkende snelheid
Microhardness

De oppervlaktekwaliteit van de Optiloc®-abutments
vormt een nieuwe maatstaf. De optimale hardheid en
wrijvingseigenschappen verminderen slijtage vanContacteer
het
ons
abutment en de retentie-insert.
voor meer informatie &

0.00

HOOGSTE
PRECISIE dankzij
2 hoge resolutie
camera’s
TiN

ZrN

TiCN

ADLC: HV 3000 - 5000

HD

3000

TiCN: HV 3000 +-500

Volledig open

4000

ZrN: HV 2800 +-300

STL

Lichtgewicht (276g)

TiN: HV 2300 +-300

Poederloos

Optiloc ® ADLC surface

Coefficient of friction compared
with steel
0.6
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0.5

4000

3000

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

prijzen

WWW.IMPRODENT.BE
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Optiloc ® ADLC surface
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TiCN

ADLC:
< 0.1

TiCN

TiCN: 0.3

ZrN

0.1
ZrN: 0.5

0.00

0.2

TiN: H0.6

TiCN: HV 3000 +-500

TiN

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

ADLC: HV 3000 - 5000

ZrN: HV 2800 +-300

1000

TiN: HV 2300 +-300

2000

Optiloc® ADLC surface

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

DENTAL PRODUCTS Contacteer ons voor meer informatie & prijzen
of bestel online op www.improdent.be
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Coefficient of friction compared
with steel
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Optiloc® ADLC surface
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IN PERFECTE VITA-KLEUREN!
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#VITAAMBRIA
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gingifast
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GINGIFAST ELASTIC, een natuurlijke esthetiek.

G
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www.zhermack.com
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Het belang van
een beroepsverenging
Het is belangrijk dat op Vlaams en Belgisch beleidsniveau niet enkel óver maar ook mét de
dentaaltechnici wordt gesproken. Een degelijke beroepsvereniging die de dentaaltechnicus
vertegenwoordigt en die kan spreken vanuit de opleiding en de ervaring uit het werkveld van
haar leden, is duidelijk het best geplaatst om dit gesprek aan te gaan om gezamenlijke standpunten over te brengen en te duiden.
Naast vertegenwoordiging en belangenbehartiging van de dentaaltechnici op beleidsniveau
heeft UDB eveneens nauwe banden opgebouwd
met verwante beroepsverenigingen, zowel op
nationaal als op internationaal niveau. UDB is
ervan overtuigd dat een goede samenwerking
en communicatie op dit vlak bijdraagt tot een
goede en stevige positie van de dentaaltechnicus in België en in Europa, want zoals u wel weet,
moet onze sector ook voldoen aan de Europese
regelgeving!
Onze vereniging streeft er eveneens naar om de
onderlinge dialoog tussen dentaaltechnische laboratoria te bevorderen, omdat we van mening
zijn dat een goede samenwerking essentieel is
voor het bevorderen van een kwalitatieve, professionele sector.
De dentaaltechnische sector is sinds een aantal
jaren voortdurend in beweging. Dit stelt UDB dan
ook voortdurend voor nieuwe uitdagingen die haar
verplichten om blijvend te anticiperen op gebied van
beleidskeuzes en ontwikkelingen. Recente voorbeelden: GDPR, BeTransparent, FAGG registratie, Medical
Devices Regulation.

Vanuit deze vaststelling en de nood aan een erkend
en adequaat beroepsprofiel, is UDB uitgegroeid tot
een professionele beroepsvereniging die alles in het
werk stelt om haar leden te adviseren, te informeren
en bij te staan. Wij zijn dan ook overtuigd van het
belang om een stem te verzekeren op het beleidsniveau zodat wij door het bundelen van onze krachten
meer invloed kunnen uitoefenen op de beleidsbeslissingen. Als beroepsvereniging willen we daarom
prioriteit geven aan voornoemde belangenbehartiging en vertegenwoordiging van de sector bij de
overheid en bij het brede middenveld.
In het kader van een nog sterkere professionalisering
stellen we ons verder als opdracht initiatieven te
nemen om de kwaliteit van ons beroep te blijven
bewaken en te blijven verbeteren. Onze visie en
kernopdrachten voor de toekomst werden besproken op de aftrap van het “Redesign 2.0” project en
de uitwerking hiervan is in handen van de speciaal
hiervoor opgerichte werkgroep.

2020 wordt het jaar van engagement!

Graag geven wij jullie nog mee
dat ons ledenaantal in 2019
een groei van 30% kende!
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KONTROLLIERT. GEPRÜFT. ZUVERLÄSSIG.

Entfernt wissenschaftlich erwiesen Verschmutzungen wie
Bearbeitungsrückstände, Fette und Öle bis im Nanobereich
(s. REM Bilder)
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Van MDD naar MDR
(Medical Devices Regulations)
Vanaf 25 mei 2020 moeten alle medische hulpmiddelen die in Europa op de markt
worden gebracht aan de Europese Medical Devices Regulation voldoen, ook medische
hulpmiddelen die al jaren op de markt zijn. Hierin zullen strengere regels gelden voor de
veiligheid en traceerbaarheid van medische hulpmiddelen.
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen
in de MDR?
Hieronder zijn kort de 10 grootste wijzigingen
opgenomen:
1. Nog meer focus op veiligheid
Er ligt meer nadruk op veiligheid van het product en eisen om veiligheid te waarborgen in de
gehele keten. Het woord “veiligheid” verschijnt
290 keer in de MDR. De MDD gebruikt het
slechts 40 keer.
2. Meer regels en eisen
De nieuwe verordening is vier keer langer en
bevat vijf extra bijlagen dan zijn voorganger, de
Medical Device Directive (MDD). De MDR bevat
concretere eisen. Daarnaast zijn veel adviezen
uit de huidige MEDDEV’s opgenomen als eisen.

3. Bredere scope, fabrikanten van niet-medische apparaten worden fabrikant medische
apparatuur.
De komst van de MDR kan betekenen dat de
organisatie ineens gezien wordt als fabrikant
van een medical device terwijl de organisatie
dit voorheen niet was. De definitie van medisch
hulpmiddel is uitgebreid tot niet-medische en
cosmetische apparaten die niet eerder zijn
gereguleerd. Deze vallen straks wel onder de
MDR. Enkele voorbeelden zijn fabrikanten van
apparaten voor het reinigen, desinfecteren of
steriliseren van medische apparaten, contactlenzen, liposuctie-apparatuur of epilatie-lasers.
4. Striktere classificatie eisen
Herclassificatie van veel medische hulpmiddelen naar een hogere risicoklasse en een nieuwe
classificatie voor herbruikbare chirurgische
apparaten waarvoor een aangemelde instantie
nodig is. Dit heeft tot gevolg dat er voor huidige
medische apparaten ineens andere eisen gaan
gelden!
5. Algemene veiligheids- en prestatie
vereisten zijn gewijzigd
De meeste oudere medische apparaten die
CE-markering hebben vanuit MDD komen te
vervallen. Bestaande medical devices moeten
opnieuw worden gecertificeerd volgens de
nieuwe voorschriften. De oude CE is dus geen
garantie voor de toekomst!
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ZEER ESTHETISCH
1
IPS e.max Scientific Report Vol. 03/2001 – 2017
Foto van Dr. Lucio A. Quevedo Hernández / Ramón A. Sánchez Hernández, Mexiko
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• Indrukwekkende esthetiek
• Efficiënt vervaardigde monolithische restauraties
• Klinisch bewezen sinds 2005 met 96,2% overlevingspercentage1

www.ivoclarvivadent.com

www.ivoclarvivadent.nl

Manufacturer, Sales & Distribution:

Representative Office Benelux:

Ivoclar Vivadent AG

Ivoclar Vivadent B.V.

Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

De Fruittuinen 32 | 2132 NZ Hoofddorp | The Netherlands
Tel. +31 23 529 37 91 | Fax +31 23 555 45 04
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6. Striktere eisen voor documentatie en
etikettering
De nieuwe regels vereisen dat de meeste bedrijven klinische gegevens, technische documentatie en etikettering bijwerken. De nieuwe Verordening stelt zwaardere eisen aan de bewijslast en
documentatie die een fabrikant moet aanleveren, voordat hij een medisch hulpmiddel op
de Europese markt mag brengen. Dit geldt ook
voor de OEM-ers, importeurs en distributeurs
waarvan de fabrikant gebruik maakt.
7. Strikere eisen voor traceerbaarheid in de
gehele keten
Unieke apparaatidentificatie (UDI) wordt geïmplementeerd om apparaten te helpen volgen in
de supply chain van de marktdeelnemer en is
verplicht op alle labels.
9. Striktere eisen voor het QMS voor fabrikant
maar ook voor OEM-er, importeurs en
distributeurs.
Niet alleen de eisen voor het kwaliteitssysteem
(QMS) voor de fabrikant zijn concreter geworden. Ook voor de OEM-ers, importeurs en
distributeurs geldt, dat ze moeten aantonen te
beschikken over een goedwerkend kwaliteitssysteem conform de MDR.
10.Verzwaring van de eisen die aan klinische
data en PMS worden gesteld
Fabrikanten zullen meer diepgaande klinische
gegevens moeten genereren en verstrekken om
de veiligheid en prestatieclaims te bewijzen, inclusief strengere equivalentiecriteria. Er zal strenger
worden toegezien op de uitvoering van PMS.

11. Alle informatie t.a.v. incidenten in relatie
met medical devices worden inzichtelijk
op een portaal
Fabrikanten moeten alle incidenten, verwondingen en sterfgevallen melden op een EU-portaal
dat relevante gegevens centraliseert, zodat
patiënten toegang hebben tot meer veiligheidsgerelateerde informatie.

De overgang van MDD naar MDR
Alle medische hulpmiddelen zullen vanaf 2020
moeten voldoen aan de nieuwe eisen en aangemeld moeten worden in de Europese databank
Eudamed om verkocht te kunnen worden. Kortom
er zijn veel wijzigingen welke geïmplanteerd moeten worden. Geadviseerd wordt om een impactanalyse uit te voeren op de huidige portefeuilles
van de gefabriceerde medical devices om aan de
gewijzigde eisen te voldoen. Een start kan gemaakt
worden door:
• Stap 1: Bepaal de nieuwe risico classificatie op
de huidige producten
• Stap 2: Breng de Essential Requirements in
kaart voor alle huidige producten
Pas de huidige risico-analyse en de instruction
of use hierop op aan.
• Stap 3: Pas het huidige kwaliteitssysteem aan
met alle nieuwe eisen die gesteld worden.
Voordat er een medisch hulpmiddel op de Europese markt wordt gebracht moeten fabrikanten
technische documentatie overleggen waaruit blijkt
dat ze voldoen aan de relevante wetgeving. Vanaf
25 mei 2020 moeten alle medische hulpmiddelen die in Europa op de markt worden gebracht
aan nieuwe regels voldoen. Namelijk de Europese
Medical Device Regulation (MDR).

Indien u specifieke vragen heeft, aarzel niet contact op te nemen met het FAGG op het nummer
02 528 40 00 met de vraag naar de divisie medische hulpmiddelen of een e-mail te sturen naar :
meddev@fagg.be “.
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Het gebruik van camera’s
binnen uw onderneming.
Wat u moet weten
Ondernemingen maken steeds meer gebruik van
camera’s om bezoekers te identificeren, bedrijfslokalen te beveiligen en werknemers te controleren.
Voor een videoparlofoon of een camera die louter
dient om de persoon die aanbelt te identificeren,
gelden de algemene regels van de GDPR. Wanneer u
een bewakingscamera installeert aan de ingang van
uw gebouw, moet u ook de specifieke bepalingen
van de (vernieuwde) Belgische camerawet naleven.
Voor camera’s op de werkvloer gelden bovendien
de regels van de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 68.

Het heimelijk gebruik van een bewakingscamera is
verboden. U moet betrokkenen informeren over
de camerabewaking met een reglementair voorgeschreven pictogram. Dit bevat de standaardbepaling “Camerabewaking - Wet van 21 maart 2007” en
daarnaast ook de identiteit van uw onderneming en
uw contactgegevens. Betrokkenen die het pictogram
passeren, stemmen toe met de camerabewaking.

De niet-naleving van deze wetgeving kan aanleiding
geven tot boetes. In Oostenrijk werd de uitbater
van een sportcafé beboet omdat de bewakingscamera aan de ingang van zijn zaak onvoldoende was
aangeduid en ook een groot deel van de openbare
weg filmde.

U mag in principe enkel op uw eigen terrein filmen –
het filmen van aangrenzende gebouwen of de openbare weg moet tot een minimum worden beperkt.
De bewakingscamera wordt dus bij voorkeur aan de
ingang van uw gebouw en niet aan een ingangspoort
opgehangen.

Wat u moet doen

U kan het beeldmateriaal tot maximum 1 maand
bewaren tenzij u dit langer nodig hebt als bewijsmateriaal van een concreet misdrijf of schadegeval
of voor het identificeren van een potentiële dader,
slachtoffer of getuige.

Sinds 25 mei 2018 geldt de verplichting om uw
bewakingscamera aan te geven bij de politiediensten
vooraleer u deze in gebruik neemt. Deze aangifte
gebeurt via een webapplicatie van de FOD Binnenlandse Zaken. Dit geldt ook voor ondernemingen die
hun bewakingscamera voor 25 mei 2018 hebben
gemeld bij de Privacycommissie - deze verplichting
en het openbaar register werden afgeschaft. Deze
ondernemingen moeten aan de nieuwe verplichting
voldoen tegen 25 mei 2020.
U moet ook een “register van beeldverwerkingsactiviteiten” aanleggen. De inhoud van dit register
overlapt grotendeels met dat van het register van
verwerkingsactiviteiten maar omvat ook andere
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informatie zoals het type camera en de specifieke
locatie ervan. Een pragmatische aanpak bestaat erin
om de informatie op te nemen in een apart luik “beveiliging” van uw register van verwerkingsactiviteiten.

Wanneer u camera’s installeert op de werkvloer
moeten uw werknemers hierover worden ingelicht
en geconsulteerd (via de ondernemingsraad, het
comité voor preventie en bescherming op het werk
of de vakbondsafvaardiging). Indien de camerabewaking als doel heeft om werknemers te controleren
mag dit niet op permanente basis en mogen beslissingen over, en beoordelingen van werknemers niet
uitsluitend gebaseerd zijn op dit beeldmateriaal.

Ledenkatern

Ledenkatern
Ledenkatern
Ledenkatern
Ledenkatern
Ledenkatern
Ledenkatern
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Inhoudstafel

Ledenkatern

Inhoud
Dimona-verplichting voor kleine statuten vanaf 2020

L1

Nieuwe fiscale bedragen 2020

L2

Preventie loont: een zieke werknemer kost u meer dan u denkt

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.
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GDPR Datalekken: tips en tricks
Wat u moet weten
Wanneer een onderneming in het nieuws verschijnt
omwille van een schending van de GDPR is dat niet
zelden te wijten aan een datalek. Naast de commerciële gevolgen en het risico op significante geldboetes, is zo’n datalek dus ook bijzonder schadelijk
voor de reputatie van een onderneming.
De GDPR omvat verschillende verplichtingen in
verband met datalekken. Die verplichtingen beginnen bij het nemen van beveiligingsmaatregelen
om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van persoonsgegevens te waarborgen.
Men spreekt van een datalek op het ogenblik
dat er zich, per ongeluk of te kwader trouw, een
inbreuk voordoet op:
• de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens: i.e.
wanneer er een ongeoorloofde toegang is geweest tot de data, bijvoorbeeld door een hacker;
• de beschikbaarheid van persoonsgegevens: i.e.
wanneer een onderneming niet langer controle
over of toegang tot de data heeft, bijvoorbeeld
omdat het IT systeem waarin de gegevens zijn
opgeslagen (al dan niet tijdelijk) faalt;
• de integriteit van persoonsgegevens: i.e. wanneer de data zijn aangetast, bijvoorbeeld door
een foutieve wijziging.

een risico inhoudt voor de betrokkenen. Als het
datalek een hoog risico inhoudt voor de betrokkenen, moet het ook onverwijld aan deze betrokkenen worden gemeld. Bij wijze van voorbeeld,
wanneer een bedrijfslaptop met HR gegevens die
beveiligd is tegen ongeoorloofde toegang, gestolen
wordt, lijkt het onwaarschijnlijk dat een melding nodig is. Wordt de laptop echter gestolen terwijl die
niet beveiligd is en dus toegang tot bijvoorbeeld financiële informatie van werknemers mogelijk is, zal
een melding aan de toezichthoudende autoriteit
en de betrokkenen wellicht wel nodig zijn.
Ook verwerkers hebben verplichtingen wanneer
er zich een datalek voordoet. Verwerkers moeten
datalekken melden aan de verwerkingsverantwoordelijken van zodra zij daar kennis van hebben.
Ze moeten de verwerkingsverantwoordelijken ook
bijstaan bij het vervullen van hun verplichtingen
inzake datalekken.

Wanneer een van deze inbreuken zich voordoet,
hebben verwerkingsverantwoordelijken de verplichting om het datalek te documenteren in een
intern register. Zij moeten het datalek binnen de
72 uur melden aan de toezichthoudende autoriteit, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek
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kulzer.nl/delara
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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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Wat u moet doen
Als onderneming moet u ervoor zorgen dat u een
beleid uitwerkt inzake beveiliging en datalekken:
• Breng per verwerkingsactiviteit en per datasysteem in kaart welke datalekken zich kunnen
voordoen. Verlies daarbij de minder voor de
hand liggende situaties niet uit het oog, zoals
documenten die voor afvalophaling buiten worden gezet of documenten die per post worden
verstuurd maar verloren gaan of geopend terug
worden gestuurd.
• Werk niet alleen een beveiligingsbeleid uit om te
voorkomen dat datalekken zich voordoen, maar
neem ook maatregelen om deze incidenten te
kunnen detecteren en te remediëren wanneer
zij zich voordoen. Dit betekent onder meer dat
medewerkers moeten worden getraind op het
identificeren van datalekken. Weten uw medewerkers dat het versturen van een e-mail met
gegevens naar de verkeerde persoon en het
verlies van een bedrijfslaptop datalekken zijn?
Herbekijk het beveiligingsbeleid van tijd tot tijd
(zeker wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan), en pas het indien nodig aan.

• Werk interne procedures uit zodat snel en correct kan worden gehandeld wanneer er zich
een datalek voordoet. Deze procedures moeten aangeven waar datalekken intern moeten
worden gemeld, wie het datalek zal analyseren
en desgevallend zal melden aan de toezichthoudende autoriteit en de betrokkenen of de
verwerkingsverantwoordelijke, enz.
• Zorg voor duidelijke afspraken tussen verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers aan de
ene kant, en/of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken aan de andere kant. Zo kan de
verwerker bijvoorbeeld beter geplaatst zijn dan
de verwerkingsverantwoordelijke om een datalek
te melden aan de betrokkenen. Omdat ondernemingen snel moeten schakelen wanneer er
zich een datalek voordoet, moet de kwalificatie
van de partijen als verwerker of (gezamenlijke)
verwerkingsverantwoordelijke duidelijk zijn vóór
het datalek plaatsvindt.

Bron: Nieuwsbrief Contrast Law
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FURBO

THE LIMTLESS FLASK

NOW INJECT COMPOSITE IS MUCH EASIER!
The height of your master
model is not a problem!

H= 60mm

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
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Opleidingscentrum
dentaaltechniek
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 gevestigd.
• Centrale ligging, gemakkelijk bereikbaar aan open 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 permanente bijscholing van de dentaaltechnicus.
• Breed cursusaanbod in eigen land
• Laag instapgevoel in samenwerking met het

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, werknemers, 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
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Sociaal Fonds voor
de Dentaaltechniek
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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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Een complete oplossing die prachtige translucentie
met uitzonderlijke buigsterkte combineert.
De natuurlijk ogende translucentie maakt het
daardoor een goed alternatief voor glaskeramiek,
zonder verlies van sterkte en duurzaamheid. Deze
blank heeft een sterkte van 1200 MPa.

Meer weten over Zirlux?
Ga naar onze website www.arseus-lab.eu
of contacteer ons via:

zirlux@zirlux.be
BE: 0800 30 500
NL: 036 521 8330
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Zirkonzahn

En u, hoe kiest u
uw CAD / CAM?
Als u een dentaaltechnicus bent die
geïnteresseerd is in nieuwe CAD/CAM
systemen, is dit artikel iets voor u!
Prijs en technische details zijn de meest opvallende variabelen 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 laboratorium 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 allround ondersteuning.
Allround ondersteuning voor alle technische, tandheelkundige technologien en trainingsbehoeften
• In-house team met jarenlange ervaring in de sector
• Ondersteuning voor technische/informatica op machines, 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 worden 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 herstellen. 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 Zirkonzahn Schule”) aan, om hen meest effectief gebruik te
laten maken van de apparatuur en materialen. De trainingen van de Zirkonzahn School vinden plaats in Zuid-Tirol,
het thuisland van Zirkonzahn , er wordt rekening gehouden 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!
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3M™ Impregum™ Super Quick
Polyether Afdrukmateriaal

In 2 minuten elk
detail vastleggen?
Ja, het is mogelijk.
Het

Ideaal voor kleinere cases met super
snelle uitharding in 2 minuten.

De nieuwe chemische samenstelling
combineert de precisie van polyether
met de snelheid van VPS materiaal.

Significante verbetering in smaak en
minder tijd in de mond zorgen voor
een betere ervaring voor de patiënt.
3M.nl/ImpregumSQ
3M.be/ImpregumSQ

PRODUCTINFO

CAVEX

Cavex Set Up Wax
zo voorspelbaar!
Het maken van een prothesemodel is een kunst. Het komt aan op het talent en de vaardigheden van de tandtechnicus, de samenwerking met de tandarts en de bijzondere
eigenschappen van de Cavex Set Up Wax:
• Geschikt voor volledige en partiële protheses
• Geringe krimpspanning en dimensionele stabiliteit
• Goede plasticiteit en elasticiteit
• Verkrijgbaar als soft, regular en hard
De voorspelbaarheid
van Cavex Set Up Wax

Een prothese die mooi is
en ook perfect past

Paraf nes, micro-wassen, natuurlijke wassen en
pigmenten die zo gecombineerd zijn dat de smeltpunten niet ver uit elkaar liggen; het recept voor
een goede modelleerwas. Het proces van smelten
en verharden verloopt daardoor gelijkmatig en
voorspelbaar. Omstandigheden en persoonlijke
voorkeuren kunnen verschillen, daarom kunt u
kiezen uit Soft, Regular en Hard. De verwerking is
hetzelfde, maar smeltpunt en eindhardheid variëren. Dankzij z’n ideale consistentie wordt deze
was tevens vaak gebruikt bij beetregistratie door
de tandarts.

Esthetiek en technische perfectie dienen samen
te gaan. Om mooi te kunnen modelleren en de
elementen te kunnen corrigeren, blijft de was in
handen van de tandtechnicus voldoende lang
plastisch. Bovendien behoudt het z’n dimensionele stabiliteit en de elasticiteit maakt de was tevens
heel geschikt voor partiële protheses.
Cavex Set Up Wax laat zich mooi glad afwerken. De
kleur is heel natuurlijk, evenals de vormvastheid in
de mond. Na uitharding zijn de elementen grondig
ge xeerd. Het eindresultaat is exact gelijk aan het
model.
Wilt u Cavex Set Up Wax zelf een keer
proberen, stuurt u dan een e-mail naar
dental@cavex.nl met uw verzoek en uw
gegevens.
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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.

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.

3 UNIEKE workflows
Hybrid scan
Smart scan
Occlusion scan

Volledige
exocad-integratie
en open STl-export
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Snelheid en kwaliteit
Touch screen
Geautomatiseerde Z-as
Full arch scan in 22 sec

Constante
nauwkeurigheid
4 μm nauwkeurigheid
volgens ISO 12836
Full HD 5 MP camera

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

Cad/Cam & Implant Specialist
Verantwoordelijke Milling Centre
daniel.herpigny@gc.dental
+32 475 79 84 05

GC Europe NV - Interleuvenlaan 33 - 3001 Leuven - België • +32 16 74 18 60 • info.benelux@gc.dental • www.benelux.gceurope.com

ALS 2 van GC
Aadva Lab Scanner met uniek intuïtieve scanflow
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STRAUMANN

Straumann: 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.

P20+

P40+

De P20+, is optioneel voorzien van een cartridgesysteem. Hierdoor is het printen van kroon- en
brugwerk, modellen en guides vereenvoudigd.
Daarnaast beschikt de P20+ over een 7 inch
lcd-scherm voor meer gebruiksgemak én is heel
eenvoudig opdrachten via de cloud service te versturen. De hardware en vloeistoffen zijn volledig
door Straumann gevalideerd.

Naast bovenvermelde eigenschappen biedt de
P40 door de dubbele bouwplaat nog meer productiemogelijkheden.

P30+
Door de grotere printhoogte van de P30+ (110 mm
versus 90 mm van de P20+) kunnen hogere werkstukken worden gemaakt. Het lcd-scherm van 10
inch biedt meer informatie. Daarnaast beschikt de
P30+ over:

P cure en P wash
Door gebruik te maken van Straumann’s P cure
en P wash verzekert u zich van meer gemak en
kwaliteit gedurende het gehele printproces tot het
optimale eindresultaat.

Meer informatie?
Wilt u de mogelijkheden voor uw laboratorium
bespreken? Neemt u zeker contact op met
Account Manager Cedric Coppens
op +32 (0)499 93 46 04.

• een automatische deur voor een
makkelijker en snellere werkwijze
• een reservoirverwarming
• standaard een force feedback functie
voor een nauwkeuriger eindresultaat.
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Digitalisering
biedt kansen
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.

Lab scanners

3D-printer

Freesmachine

Consumables

Oplossingen voor uw laboratorium

Ons team
Daan Broekx

Sales Manager Lab
Benelux
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Cedric Coppens

Account Manager Lab

Elvedin Lonic

1st Level Support

Youri van Miegroet

1st Level Support | Field
Trainer

Koen van Roij

1st Level Support
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VITA-ZAHNFABRIK

VITA AMBRIA: het eerste
perskeramiek in perfecte
VITA-kleuren!
Een perfect geperste kleur! Gewoonweg briljant. Dat is VITA AMBRIA!
Eenvoudig en probleemloos glaskeramiek persen.

Het kan ook anders
De nieuwste generatie laagsmeltend perskeramiek
uit zirkoniumversterkt lithiumdisilicaat voldoet aan
alle verwachtingen.
Accepteert u niet langer slechte persresultaten, een
grijze ondertoon of problemen met de pasvorm?
Probeer dan met VITA AMBRIA perfectie te bereiken,
want het persen van glaskeramiek kan ook anders.

Altijd een perfect resultaat!
De reactielaag van de inbedmassa werd sterk gereduceerd, wat voor gladde oppervlakken, messcherpe randen en een perfecte pasvorm zorgt.
Door het innovatieve concept biedt VITA AMBRIA
niet alleen uitstekende mechanische eigenschappen maar ook een indrukwekkende esthetiek.
Dankzij onze jarenlange ervaring met kleuren kunnen
u en uw klanten zich steeds aan een perfect resultaat verwachten.
Voorkom onvolmaaktheden en probeer nu het
nieuwste perskeramiek uit. VITA is de perfecte keuze
voor elke situatie, elke tandtechnicus en elk lab.

Meer informatie?
Kijk op https://www.vita-zahnfabrik.com/AMBRIA
voor meer informatie.
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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!

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

•
•
•
•

PrograMill Platform: nieuw PM3 en PM5 - Systeemoplossingen voor hoge precisie en effciëntie
Naast de PrograMill PM7 bieden wij nu ook de PM3 en PM5 freesmachines aan, die bestemd zijn voor gebruik in kleine en middelgrote
tandheelkundige laboratoria alsook grotere laboratoria.
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Tijdsbesparend tot wel 50% vergeleken met de conventionele productie methodes
Zeer hoge breukweerstand
High impact materiaal (discs)
Grotere procesveiligheid, voorspelbare en reproduceerbare resultaten
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materialen, gecombineerd met goed ontworpen productiestrategieën en het hypermoderne
PrograMill platform van freesapparatuur, met
o.a. de PrograMill PM7, zorgen voor voorspelbare
n
en consistente resultaten.
Materialen
• SR Vivodent CAD
• SR Vivodent CAD Multi
• IvoBase CAD
Indicaties
• Volledige protheses in één tandenboog
(boven- of onder)
• Volledige protheses (boven en onder)
• Volledige prothesen (boven of onder)
• Immediaat volledige prothesen
(boven en onder)
Voordelen
• Tijdsbesparend tot wel 50% vergeleken met
de conventionele productie methodes
• Zeer hoge breukweerstand
• High impact materiaal (discs)
• Grotere procesveiligheid, voorspelbare en
reproduceerbare resultaten

Ontdek de voordelen van Ivoclar Digital
Dental Expo, hal
8, stand#B139
of neem
contact
met ons op.
tijdens
de Dental Expo,
hal 8,
stand#B139
of neem contact met ons op.
ing Representative
OfficeVivadent BV Sales & Marketing
Ivoclar
1 | info.nl@ivoclarvivadent.com
Representative Offi ce
www.ivoclarvivadent.nl | T: 023 52 93 791
info.nl@ivoclarvivadent.com

Beide freesmachines zijn in staat om een verscheidenheid aan tandheelkundige materialen zowel nat als droog te verwerken en zijn
geschikt voor een breedspectrum aan indicaties. De PrograMill PM3 en PM5 gebruikt u voor het frezen van CAD/CAM discs en blokken
uit glaskeramiek, zirkoniumoxide, PMMA, CoCr, titanium, was en composiet. Het combineert industriële kenmerken (nulpunt-spansysteem,
frezen met 5 assen, directe bediening via een geïntegreerde pc met touchscreen) met een modern design, geïntegreerd in een gevalideerde
workflow.
Kenmerken:
• Volautomatisch machinebeheer en discwisselaar
• Hybride werking: automatische wissel tussen droog en nat frezen
• Automatische drogen van nat naar droog frezen
• Intuïtieve bediening met touchscreen
• Automatische zelfreinigende functie (Active Air Suction)
Materialen

Indicaties

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

IPS e.max CAD
IPS e.max ZirCAD
IPS e.max ZirCAD Prime
IPS Empress CAD
Telio CAD
Tetric CAD
Colado CAD CoCr4
Colado CAD Ti5
SR Vivodent CAD
IvoBase CAD
ProArt CAD

IVOCLAR-VIVADENT

Inlays, onlays, veneers
Partiële kronen, kronen
Bruggen
Hybride bruggen
Digitale complete prothese

VOORDELEN

PrograMill Platform:
nieuw PM3 en PM5.
Systeemoplossingen voor
hoge precisie en effciëntie
•
•
•
•
•

Hoge precisie en korte freestijden
Betrouwbare en consistente resultaten
Eenvoudige bediening, vergelijkbaar met een smartphone of tablet
Geïntegreerde CNC-pc met 10,1” touchscreen in hoge resolutie
High-end technology

Ontdek de voordelen van Ivoclar Digital tijdens de Dental Expo, hal 8, stand#B139 of neem contact met ons op.
Ivoclar Vivadent BV Sales & Marketing Representative Office
www.ivoclarvivadent.nl | T: 023 52 93 791 | info.nl@ivoclarvivadent.com

Naast de PrograMill PM7 bieden wij nu ook de PM3 en PM5 freesmachines aan, die bestemd zijn voor gebruik in kleine en middelgrote
tandheelkundige laboratoria alsook grotere laboratoria.
Beide freesmachines zijn in staat om een verscheidenheid aan tandheelkundige materialen zowel nat als droog te verwerken en zijn geschikt
voor een breedspectrum aan indicaties. De PrograMill PM3 en PM5 gebruikt u voor het frezen van CAD/CAM discs en blokken uit glaskeramiek,
zirkoniumoxide, PMMA, CoCr, titanium, was en composiet. Het combineert industriële kenmerken (nulpunt-spansysteem, frezen met 5 assen,
directe bediening via een geïntegreerde pc met touchscreen) met een
modern design, geïntegreerd in een gevalideerde workfl ow.
Kenmerken:
• Volautomatisch machinebeheer en discwisselaar
• Hybride werking: automatische wissel tussen droog en nat frezen
• Automatische drogen van nat naar droog frezen
• Intuïtieve bediening met touchscreen
• Automatische zelfreinigende functie
(Active Air Suction)
Materialen
• IPS e.max CAD
• IPS e.max ZirCAD
• IPS e.max ZirCAD Prime
• IPS Empress CAD
• Telio CAD
• Tetric CAD
• Colado CAD CoCr4
• Colado CAD Ti5
• SR Vivodent CAD
• IvoBase CAD
• ProArt CAD

Indicaties
• Inlays, onlays, veneers
• Partiële kronen, kronen
• Bruggen
• Hybride bruggen
• Digitale complete prothese

Voordelen
• Hoge precisie en korte freestijden
• Betrouwbare en consistente resultaten
• Eenvoudige bediening, vergelijkbaar met een smartphone of tablet
• Geïntegreerde CNC-pc met 10,1” touchscreen in hoge resolutie
• High-end technology
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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

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 Erkend 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 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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ADMINISTRATIE

UDB informatiefiche
Strikt vertrouwelijk
Onderstaande persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de optimale behartiging van de gezamenlijke
belangen van de leden van de beroepsvereniging. De wet van 08.12.1992 betreffende de beheersing van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking voorziet zowel het toegangsrecht tot de
gegevens als de verbetering ervan.
IDENTITEIT (handelsnaam van het bedrijf):
Maatschappelijke vorm:
Oprichtingsdatum in huidige maatschappelijke vorm:
Begindatum zelfstandige activiteit:
Adres van het bedrijf:

Adres van de maatschappelijke zetel:

E-mailadres:

Handelsregister:

Telefoon:

BTW nr. BE:

GSM:

RSZ nummer:

Website:

FAGG nr.:

Naam en privé adres van de bedrijfsleider en/of van alle vennoten:

Andere activiteiten van uw bedrijf en/of van de vennoten op tandheelkundig, dentaaltechnisch
of dentaalcommercieel gebied:

UDB lid:
sinds

geen lid vorig jaar

nog nooit lid geweest
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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

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

Een uitgave van
Unie van Dentaal Technische Bedrijven VZW
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
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KERCKAERT-LABOROR
KULZER
KURARAY
NOBEL BIOCARE
SOCIAAL FONDS DENTAALTECHNIEK
STRAUMANN
VITA ZAHNFABRIK
ZHERMACK
ZIRKONZAHN

Samenstelling:
L. Van den Berghe
M. Jacobs
A. Van Rossem
R. Van Reeth
Verantwoordelijke uitgever:
René Van Reeth
Middelmolenlaan 20
2100 Deurne
Eindredactie:
L. Van den Berghe
Adreswijzigingen:
Stuur ons uw adreswijziging.
Wij zorgen dat u het UDB-Nieuws blijft ontvangen.
Suggesties, opmerkingen en artikels worden
door de redactie met dank aanvaard.
Alle artikels worden gepubliceerd onder
de verantwoordelijkheid van de auteur(s).
De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud
van de advertenties.
Foto cover:
ZTM Haristos Girinis voor Dentaurum.

Scan hier om alle beschikbare
implantaatcomponenten te zien
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IMPLANTAATPROTHETIEK – ALLE IMPLANTAATCOMPONENTEN VAN ÉÉN PRODUCENT

NIE
30 JAARUW! TOT
GARANT
IE

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

GMT 61386 © 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 o el iocare ale o fice or current product a ortment and availa ilit

Surface chemistry cells can’t resist.
Maak kennis met Xeal en TiUltra - twee nieuwe baanbrekende abutment- en implantaatoppervlaktes gebaseerd op jarenlang onderzoek en expertise van het anodisatie-proces. Van het abutment tot de apex van het implantaat werd de topografie en oppervlaktechemie heruitgevonden
om de integratie van de harde en zachte weefsels op elk niveau te optimaliseren.
Het tijdperk van Mucointegration TM is nu gestart.

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

