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Beste lezer,

In de eerste editie van Be Dental van dit jaar 
schreven we dat 2021, ook nog grotendeels 
zoals 2020, een covid-19 jaar zou worden.  
Er is echter ondertussen wel het enorme 
verschil dat de vaccinatiecampagne ons 
zou moeten toelaten om langzaam naar een 
normaler leven terug te keren. Ondertus-
sen draait de vaccinatiecampagne op volle 
toeren dankzij de tijdige leveringen van de 
hoognodige vaccins.  

In de huidige omstandigheden zou dit ons 
moeten toelaten om tegen 1 september een 
volledige heropstart van onze economie te 
garanderen. Dit als de bevoorrading van de 
vaccins, zoals beloofd, wordt nagekomen 
natuurlijk! De overheid heeft ondertussen ook 
een effectief en gedetailleerd exit plan op-
gesteld. Dit met zeer concrete data voor een 
aantal versoepelingen tijdens de komende 
zomermaanden. Dit plan, ons aangeboden 
door Unizo, kunt u in deze editie terugvinden. 
Het is te hopen dat we de draak het mes op 
de keel kunnen blijven zetten en dat het geen 
‘Alice in Wonderland’ scenario is.  

Daarmee bedoelen we uiteraard niet dat we 
zomaar meteen alle sanitaire maatregelen 
over boord kunnen kieperen. Het exit plan 
legt zeer duidelijk een aantal criteria vast 
opdat de weg en de terugkeer naar een ‘nor-
maal’ leven zou kunnen slagen. Draai en keer 
het bovendien zoals men wil maar vaccinatie 
is de enige uitweg om uit dit coronamoeras 
te ontsnappen. Hoogstwaarschijnlijk zal dit 
nog dienen ondersteunt te worden met een 
derde vaccinatieprik tegen einde 2021 begin 

2022 en zullen we net zoals voor de klassieke 
wintergriep een jaarlijkse prik dienen te gaan 
halen bij de huisarts. 

Onze sector weet zoals geen ander om 
blijvend om te gaan met strikte protocollen 
en daarvoor de nodige maatregelen aan te 
houden en te respecteren. Als actieve en 
geprivilegieerde partner/leverancier van de 
tandarts waken onze dentaaltechnische 
laboratoria over hygiëne en kwaliteit opdat 
de tandarts aan zijn patiënt de nodige pro-
thetische mondzorg continu kan garanderen.  
Deze geboden zekerheid van onze den-
taaltechnici wordt door de tandarts uiterst 
gewaardeerd en is uitermate van belang voor 
de volksgezondheid. De ‘supplementaire’ 
beschermingsmaatregelen ten overstaan 
van al onze medewerkers, tandartsen en 
patiënten blijven onverminderd vandaag van 
toepassing opdat elke werkopdracht volgens 
een strikt veiligheidsprotocol kan worden 
uitgevoerd. Covid-19 is helemaal geen griepje 
maar een ‘gewetenloze niets-ontziende killer’ 
die meedogenloos blijft toeslaan. Laat ons 
daarom samen zeer waakzaam blijven opdat 
we dit virus definitief kunnen overwinnen 
en een terugkeer naar het normale leven en 
werk kunnen bewerkstelligen. 

Ondertussen is de klok voorbij 26 mei getikt, 
de dag dat MDR in de EU officieel en definitief 
van start is gegaan. Onder impuls van enkele 
collega’s namelijk: H.Wahlen, Koen Camer-
lynk en P. Ghysens die noch tijd noch moeite 
gespaard hebben om op de bres te staan 
voor de aanbreng van het STRUKTUR/MDR 

E D I T O
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project. Het is een gigantische opdracht 
maar we hebben het volste vertrouwen dat 
dit een enorme meerwaarde aan de betrok-
ken leden zal bezorgen. Bij deze een dank-
woord voor hun geleverde inspanningen.  
De datum van 26 mei is trouwens voor alle 
dentaaltechnische bedrijven de verplich-
ting om zich in regel te stellen met de EU-
wetgeving. Deze geldt zowel voor bedrijven 
met werknemers als voor eenmanszaken.  
Voor de dentaaltechnische sector zal dit 
een nieuwe situatie en uitdaging creëren die 
wij als norm hoog in het vaandel dienen te 
dragen, waar op de eerste plaats de tandarts 
als zowel de patiënt met vertrouwen de door 
ons geleverde prothetische producten alle 
kwaliteitsuitdagingen zal kunnen doorstaan. 

September is niet meer veraf. Hopelijk kun-
nen we in de volgende derde editie van Be 
Dental verder opbeurend coronanieuws 
brengen en hebben we dit ‘venijn’ volledig 
onder controle. Naast de volgehouden 
sanitaire maatregelen blijven: testen, venti-
leren en vaccineren de sleutelacties in onze 
laboratoria om onheil te voorkomen. Veel 
goede moed, hou het vooral voorzichtig en 
een gezonde aangename onvergetelijke 
zomer 2021 !! 
 

René Van Reeth

Voorzitter

E D I T O

3

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

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

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

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

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

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

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

E D I T O

Beste lezer, 
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MDR,
een nieuwe realiteit
26 Mei, het leek een dag als een ander, 
ware het niet dat het D-Day MDR 
(Medical Device Regulation)  was.  

Het leek een “fait divers”, maar de dentale be-
drijven die meestappen in de begeleiding van de 
beroepsvereniging UDB weten beter: MDR is niet 
alleen heel veel werk, het is ook heel ingrijpend.  
Stellen dat dit de sector zal veranderen is niet 
eens overdreven, want MDR legt alle actoren een 
keurslijf op met als doel een geborgde kwaliteit.  
En neen, de dentale wereld ontspringt deze keer 
de dans niet. 

Het is een spijtig gegeven dat nog teveel collega’s 
de ernst van de situatie blijven ontkennen. Maar 
nog verontrustender is dat geen van de tand-
artsen die we aangesproken hebben nog maar 
gehoord hebben van de MDR, laat staan weten 
wat het inhoudt en dit zou toch raadzaam zijn.
Zo is de tandarts, de dag van vandaag,  verplicht 
om met een door het FAGG geregistreerd den-
taaltechnisch bedrijf te werken d.w.z. dat er enkel 
CE-gekeurde producten mogen gebruikt worden.  
Dat zijn basisregels waar men best niet tegen 
zondigt.

De dentaaltechnische bedrijven moeten voldoen 
aan alle eisen gesteld in de MDR. Daar valt onder 
andere te lezen dat wij hulpmiddelen naar maat 
vervaardigen volgens het voorschrift van de (tand)
arts. Zonder een voorschrift conform de wet mag 
een dentaaltechnisch bedrijf niet aan een werk 
beginnen. Eigenlijk de logica zelf… Het is tekenend 
voor de sector dat dit nog een issue is.

Uw dentaaltechnisch bedrijf moet een compleet 
kwaliteitssysteem opzetten wat impliceert dat ook 
het administratieve werk enorm toeneemt. Of we 
het nu leuk vinden of niet, maar deze kosten zullen 
in de prijssetting meegenomen worden. Geen 
enkel dentaaltechnisch bedrijf heeft een marge 
die dit kan incasseren.   Mensen die grondstoffen 
of afgewerkte producten importeren van buiten 
de EU moeten aan dezelfde normen voldoen.  Het 
is de invoerder die aansprakelijk is bij problemen, 
zover zijn middelen reiken natuurlijk.

Een belangrijke wake-up call gaat naar tandartsen 
die “chair-side” productie doen.  Indien deze prak-
tijken zelf 3D printen  of een eigen dentaaltech-
nicus in dienst hebben, zijn ook zij fabrikant van 
medische hulpmiddelen naar maat, net als een 
dentaaltechnisch bedrijf.  Het ligt voor de hand dat 
ze ook in regel moeten zijn met de MDR wetgeving. 

De MDR is in de ganse medische wereld van 
toepassing en  we kunnen daar niet blij genoeg 
om zijn! Wat vandaag de evidente realiteit is in de 
voeding, zal morgen ‘gewoon’ zijn in de medische 
wereld.  We zitten midden in een verandering,  
met mensen die het voortouw nemen en de Don 
Quichote’s van deze wereld die de verloren strijd 
zullen blijven voeren. 

Vijfenvijftig Belgische dentale bedrijven volgen het 
begeleidingstraject om samen het enorme werk 
te verzetten om finaal een erkenning te krijgen. 
De uitdagingen zijn enorm, in tijd, in mankracht, in 
kennis en inzicht, maar ook omdat vastgeroeste 
gewoontes in deze sector plots niet meer kunnen 
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binnen de MDR.  Alsof de uitdaging voor de zaak-
voerders nog niet groot genoeg is.  Wat deze groep 
bedrijven gemeen hebben is de overtuiging dat 
onze sector dergelijke professionaliteit vereist, dat 
als wij erin slagen onze bedrijven op die leest te 
zetten, onze dienstverlening er zal op verbeteren, 
dat wij verbeteren.  Ja het zal duurder worden, 
maar als wij beter presteren is dat alleen maar in 
het voordeel van de tandarts en onze finale pati-
ent en daar doen we het voor. 

Dentaaltechnische bedrijven moeten de afweging 
maken waar ze over een paar jaar willen staan. 
Maar ook de tandarts moet dat doen want hij moet 
kiezen tussen zijn lokale dentaaltechnisch bedrijf 
vandaag steunen of morgen overgeleverd zijn aan 
de grootindustrie.  Vandaag de prijs betalen en de 
vertrouwde partner behouden, of morgen de prijs 
betalen aan de grootindustrie. 

Veel andere legale opties zijn er niet.

Namens de Werkgroep MDR,  Koen Camerlynck
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Registratieverplichtingen 
voor fabrikanten van  
hulpmiddelen naar maat
Kennisgevingen van het in de handel brengen via het FAGG-webportaal

Geachte mevrouw, Geachte heer,  

De Europese Verordening (EU) 2017/745 betref-
fende medische hulpmiddelen is sinds 26 mei 
2021 van kracht. Deze verordening is recht-
streeks toepasbaar op naar maat gemaakte 
hulpmiddelen.

De verordening wijzigt onder meer de defini-
tie van een naar maat gemaakt hulpmiddel en 
voorziet de verplichte certificering door een 
aangemelde instantie voor “naar maat gemaakte 

implanteerbare hulpmiddelen van klasse III”. De 
wetstekst voorziet eveneens de opstelling van 
eenverklaring  die ter beschikking van de patiënt 
of gebruiker moet worden gesteld.

Dit betekent dat notificaties die conform aan 
Richtlijn 93/42/EEG zijn gedaan, niet langer 
geldig zijn en als ingetrokken worden be-
schouwd. Om naar maat gemaakte medische 
hulpmiddelen in de handel te kunnen brengen, 
moeten in België gevestigde fabrikanten voortaan 
voldoen aan de bepalingen van de verordening, 
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alsook aan de verplichtingen inzake de registratie 
van activiteiten en hulpmiddelen.
Overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 22 
december 2020 moeten de fabrikanten of de 
gemachtigden van de fabrikanten van hulpmid-
delen naar maat, gevestigd in België, de volgende 
informatie meedelen via het FAGG-webportaal 
(uiterlijk op de dag dat de hulpmiddelen in de 
handel worden gebracht):

1.    Zijn naam of handelsnaam en zijn woonplaats 
of statutaire zetel en, indien verschillend, de 
plaats waar de activiteiten worden uitgeoe-
fend;

2.    De klasse van de in de handel gebrachte 
hulpmiddelen;

3.    De beschrijving van de hulpmiddelen;
4.    De nomenclatuurcode (zie artikel 26 van 

Verordening 2017/745);
5.    Het conformiteitscertificaat, indien van 

toepassing;
6.    De gebruiksaanwijzing, indien van toepassing;
7.    De conformiteitsverklaring

Voor meer informatie kan u de website van het 
FAGG raadplegen alsook de website van de Eu-
ropese Commissie waar u specifieke gidsen over 
medische hulpmiddelen kan vinden, waaronder 
het document “Questions and Answers on 
Custom-Made Devices”.

Hoe krijg ik als fabrikant of gemach-
tigde van een fabrikant van naar maat 
gemaakte hulpmiddelen toegang tot 
het webportaal? 

Om toegang te krijgen tot het webportaal moet 
de onderneming beschikken over een hoofdtoe-
gangsbeheerder (HTB). De HTB kan aangeduid 
worden met behulp van CSAM. De HTB kan de 
gebruikers aanduiden die toegang zullen hebben 
tot de FAGG-toepassingen. 
Deze hele procedure wordt in deze handleiding 
beschreven.

Hoe gebruik je het webportaal als  
fabrikant of gemachtigde van een fa-
brikant van naar maat gemaakte hulp-
middelen?

Kennisgevingen van productie van hulpmiddelen 
naar maat worden gedaan via het FAGG-webpor-
taal via de module “mijn hulpmiddelen”.
Om toegang te krijgen tot deze module moet de 
onderneming eerst haar activiteiten (“fabrikant 
van hulpmiddelen naar maat” of “gemachtigde”) 
melden in de module “mijn activiteiten”. 
Een gedetailleerde presentatie van de hele  
procedure vindt u in deze presentatie.  

Contact
Technische problemen (webportaal): 
support.portal@fagg-afmps.be 
Algemene vragen over het gebruik van het 
webportaal: 
notifications.meddev@fagg-afmps.be 
Vragen over de nieuwe voorschriften van de 
verordening: recast.meddev@fagg-afmps.be 

federaal agentschap 
voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Galileelaan 5/03  |  1120 BRUSSEL
T + 32 2 528 40 00
Het FAGG op Facebook, Twitter en LinkedIn
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het (pre)molaar gebied. Nadat u een order aangemaakt heeft 
geeft het Automate platform u binnen een paar minuten een 
ontwerpvoorstel. U betaalt alleen voor de designs die u  
goedkeurt en downloadt.

Prijzen vanaf € 1,59 per ontwerp. 
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10% korting.

AI-designs voor uw volledig anatomische kronen. 
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Digitale dentaaltechniek 
zorgt voor uitbreiding 
van mogelijkheden 
op het gebied van uitneembare 
prothetische voorzieningen

Nieuwe generatie polymeren
De opmars van digitaal werken in de tandtech-
niek gaat sneller dan ooit. Momenteel wordt in 
de digitale tandtechnische wereld de toon gezet 
door de toepassing van software programma’s die 
gebouwd zijn voor het designen van uitneembare 
prothetische voorzieningen. De materialen die we 
daarvoor kunnen gebruiken zijn natuurlijk PMMA 
maar ook nieuwe polymeren zoals Pekkton, PEEK 
en Polyoxymethyleen hebben hun intrede gedaan. 
Ze worden geleverd in pucs/blokken/schijven die 
in onze freesmachines gefreesd worden. 

Goedegebuure tandtechniek investeerde eind 
2019 in nieuwe software (frame en full denture) 
en scanners van 3Shape en schafte daarbij ook de 
PM7 freesmachine van Ivoclar aan. Een forse in-
vestering in tijd en in geld maar dat bleek meer dan 
de moeite waard. Het gebruik van deze soft- en 
hard- ware biedt ons de kansen die we zelf kunnen 
creëren en verder ontwikkelen. 

Lock down 03 2020
Vlak voor de eerste Covid lock down ontdekte ik 
een polymeer met de naam Polyoxymethyleen 
– afgekort POM. Polyoxymethyleen is rond 1960 
ontwikkeld door de firma Dupont en wordt in de 
industrie toegepast voor onderdelen in machines 
als vervanging van metaal. Het bijzondere van dit 
materiaal is dat het niet oxideert en dat er geen 
olie of kogellagers nodig zijn voor een soepele 
mechanische beweegbaarheid. 

POM - nieuwkomer
Polyoxymethyleen wordt op de markt gebracht 
onder de merknaam Zirlux Acetal en is zoals 
gezegd een polymeer. Sinds het materiaal middels 
CADCAM systemen ook in de tandtechniek ver-
werkt kan worden is het een interessante nieuwko-
mer in de dentale branche. Poly-Oxy-Methyleen – 
POM – met de merknaam Zirlux Acetal dus, is een 
nieuw materiaal met prettige eigenschappen en 
lijkt veelbelovend. De mogelijkheden voor tand-
arts, tandtechnicus en patiënt liggen met name 
op het gebied van uitneembare voorzieningen. 
Er kunnen mooie hybride voorzieningen mee ge-
maakt worden die tussen de metalen frame pro-
these en de partiële traditionele PMMA prothese 
en splint in liggen en biedt tal van mogelijkheden 
op dit gebied waaronder de POM mini’s. 

We hebben er niet alleen hele mooie frames mee 
gemaakt maar ook uplay frames, splints en allerlei 
hybride tussenvormen die je zonder dit mooie 
materiaal niet voor mogelijk had gehouden.  

POM voordelen
De materiaaleigenschappen van POM die van 
belang zijn voor de tandtechniek en de tandheel-
kunde zijn:
• Hoge buigsterkte van 90 MPa
• Biocompatibel materiaal (wordt beschouwd als 

hypoallergeen)
• Hoge weerstand tegen materiaalmoeheid
• Hoge kleur- en vormstabiliteit

3Shape Automate is een design platform gestuurd door AI 
technologie. Automate ontwerpt al uw solitaire kronen voor 
het (pre)molaar gebied. Nadat u een order aangemaakt heeft 
geeft het Automate platform u binnen een paar minuten een 
ontwerpvoorstel. U betaalt alleen voor de designs die u  
goedkeurt en downloadt.

Prijzen vanaf € 1,59 per ontwerp. 
3Shape LabCare klanten ontvangen 
10% korting.

AI-designs voor uw volledig anatomische kronen. 
Probeer het nu gratis uit en ga voor meer informatie naar 
3Shape.com/automate

Automate is nu beschikbaar voor alle Labs in de Benelux. 
3shape.com/automate

© 3Shape A/S, 2021. The 3Shape name and logo and/or other trademarks mentioned herein  
are trademarks of 3Shape A/S, registered in US and other countries. All rights reserved.
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• Lage frictie
• Lage vochtabsorptie
• Het materiaal is thermoplastisch vervormbaar 

(235°C)
• Licht in gewicht

Het verwerkingsproces in het  
tandtechnisch lab
De tandtechnicus ontvangt van de tandarts een 
mondscan of afdrukken. De afdrukken worden 
uitgegoten in stone gips en omgevormd tot gips 
modellen. De modellen en vervolgens de maxima-
le occlusie (of Centrale Relatie) worden gescand 
en gedigitaliseerd. De mondscans zijn uiteraard al 
digitaal met de occlusie in MO of CR.
De tandtechnicus gebruikt een designprogramma 
dat gemaakt is voor frame techniek (van 3Shape) 
om het gewenste werkstuk te ontwerpen, waarna 
dat design kan worden gefreesd. Hierna volgt nog 
een nabehandeling, afhankelijk van het type werk-
stuk dat gemaakt moet worden.

POM mogelijkheden
De tandtechnische producten die met POM ge-
maakt kunnen worden zijn
• Frame in boven- en onderkaak
• Individueel anker voor kunststof prothese
• Versterkingsraster voor VP, VP op implantaten 

of kunststof PP
• Langdurig tijdelijke voorzieningen voor kroon en 

brugwerk 
• Try-in voor gebitsslijtage
• Uitneembare voorzieningen voor Oligondontie 

patiënten 
• Stabilisatie splint
• Uplay frame
• POM mini’s (kleine uitneembare voorzieningen)
• Snap-on teeth (uitneembare prothetische 

voorziening voor bijvoorbeeld de bijzondere 
tandheelkunde)

• Hybride cross over vorm van partiele prothese 
en splint/uplay/Dahl voorziening

POM beperkingen
• Nieuw materiaal in de tandtechniek. Er is nog 

niet veel ervaring mee.
• Ankers en verbindingen hebben meer volume 

nodig dan bij metalen frames
• Niet reparabel(!) of uit te breiden
• Verkrijgbaar in een gelimiteerd aantal tandkleu-

ren A1, A2, A 3,5, B1, G2 bleach, roze en transpa-
rant. 

• Is niet röntgen traceerbaar 
• Heeft een opake kleur

Frame of hybride partiele prothese
POM-frames kunnen in de bovenkaak, mits er in 
de occlusie voldoende ruimte is voor de ankers, 
eigenlijk altijd worden toegepast. Ankers worden 
iets groter uitgevoerd dan de ankers van metalen 
frames. Als er in de occlusie ruimte voor is dan kán 
er occlusale afsteuning gemaakt worden maar 
echt nodig is het niet. 

Een POM-frame kan ook in de onderkaak gemaakt 
worden, maar wordt uitgevoerd met een wat dik-
kere linguale POM-plaat en niet met een linguale 
bar. Daarom lijkt een POM-frame qua vorm en 
uitvoering onder meer op een partiële kunststof 
prothese dan op een klassiek metalen frame met 
linguale bar.

Het grote voordeel van een POM-frame is, dat het 
metaalvrij, hypoallergeen, minder opvallend in de 
esthetische zone (tandkleurig), antagonist- en 
pijlervriendelijk, vederlicht, sterk, flexibel, geen 
metaalsmaak afgeeft, hygiënisch, en voordeliger 
dan metalen frame is. Door deze eigenschap-
pen bieden we de patiënt een zeer comfortabele 
voorziening aan .

Ik verwacht zelf dat een partiele prothese gemaakt 
van polyoxymethyleen gecombineerd met roze of 
dentine kleurige PMMA de nieuwe hybride partiele 
prothese vorm zal worden en een groot deel van 
de metalen frames van de markt zal verdrijven. 
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POM splint
De splint die gemaakt is van Polyoxymethyleen 
kan zeer dun uitgevoerd worden (0.7 mm) zonder 
dat breuk optreedt, is hygiënisch, neemt praktisch 
geen vocht op, is zeer slijtvast. Is in tandkleur te ver-
vaardigen, heeft een geweldige pasvorm en heeft 
een uitstekende retentie door zijn lichte flexibiliteit 
(zeker bij gebruik van een mondscanner).

Out of the box
Recent is in het bekende Nederlandse magazine 

TandartsPraktijk een artikel verschenen waarbij 
POM is toegepast als vervangend telescoopframe 
op titaniumkappen. Je kunt met het toepassen van 
POM supergoed ‘out of the box’ denken en werken. 
Het hangt helemaal van je eigen creativiteit af wat je 
er mee, kan en dúrft te maken. Wij hebben al eens 
een 12 delige telescoopbrug die de patiënt al 20 jaar 
droeg, welke regelmatig brak, vervangen en in POM 
gemaakt. Het is esthetisch echt niet zo fraai (heel 
opaak, in dit geval A3,5), maar wel oersterk. Je helpt 
de patiënt er enorm mee!

Casus 1: Bij deze casus vroeg de klant ons om twee 
metalen frames te maken en daar een ontwerp voor te 
tekenen. Er zou bij deze frames, doordat het schakel-
frames zijn, relatief veel frame metaal in de esthetische 
zone zichtbaar worden.

We hebben in overleg met de klant en patiënt in dit geval 
gekozen om tand kleurig POM te gebruiken. De pasvorm 
van beide voorzieningen is prachtig. De mond foto’s 
(met de telefoon gemaakt) geven u een indruk van het 
esthetische resultaat

POM frame in boven en onderkaak
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Zirlux Acetal is een semi-fl exibele, 
tandkleurige hypo-allergene oplossing, 
ideaal voor het vervaardigen van 
metaalvrij framewerk, beetplaten en 
voorlopige bruggen.

A1 A2 A3,5

B1 G2 P1

Voor meer info: Tel. 0800 30 500
sales@arseus-lab.be
www.arseus-lab.eu
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Conclusie: Samenwerking tandarts-
tandtechnicus = informatie uitwis-
selen
Als je met POM werkt, leer je er elke dag opnieuw 
van. Meestal zijn de resultaten goed en soms valt 
het tegen. Tandarts en tandtechnicus moeten 
goed met elkaar communiceren over het toepas-
sen van dit nieuwe materiaal zodat er steeds over 
en weer leermomenten ontstaan en de toepas-
singen steeds meer uitkristalliseren. Soms valt het 
resultaat tegen – wij zijn er bijvoorbeeld achter ge-
komen dat je niet een POM voorziening moet willen 
maken die immediaat geplaatst wordt. Maar aan 
de andere kant maak je heel veel mensen gelukkig 
met zo’n POM voorziening.

Ervaring opbouwen met vallen en opstaan; maar dan 
wél met heel veel successen op de weg die je af legt 

Auteur : CV Paul Goedegebuure
Paul Goedegebuure is tandtechnicus en is eigenaar 
-directeur van Goedegebuure Tandtechniek. Paul 
is breed geïnteresseerd in de tandheelkunde en 
tandtechniek. Hij is organisator en initiatiefnemer 
van de driedaagse nascholingscursus ‘Tandheel-
kunde up to date’ in Maastricht. Tevens organiseert 
hij tandheelkundige nascholing onder de naam 
‘College door Collega’s’ in Ede.

Interesse in Zirlux Acetal?
Neem dan contact op met Marie-Claire Bossaer  
via telefoon 0478/26.97.90  
of per mail marie-claire.bossaer@arseus-lab.be.

Zirlux Acetal is een product van Henry Schein en  
wordt verdeeld door Arseus Lab NV.

Casus 2: Deze patiënt werd behandeld op een CBT 
vanwege extreme kokhals problematiek

We hebben uit PolyOxyMethyleen (POM) een voor-
ziening gefreesd die mooi stabiel in de mond zit en 
palatinaal prachtig aansluit.

Het grote voordeel van een voorziening als deze is dat 

het vederlicht aan voelt en een súper dunne palatinale 
plaat heeft die heel gemakkelijk door de tandarts in te 
korten is. De dikte van de plaat is slechts 0.7 mm. En 
toch is het een sterke voorziening.

De behandelaar berichtte ons enkele weken nadat de 
partiele prothese geplaatst was dat de patiënt de voor-
ziening goed kan verdragen en 99% van de tijd draagt.

Zirlux Acetal is een semi-fl exibele, 
tandkleurige hypo-allergene oplossing, 
ideaal voor het vervaardigen van 
metaalvrij framewerk, beetplaten en 
voorlopige bruggen.

A1 A2 A3,5

B1 G2 P1

Voor meer info: Tel. 0800 30 500
sales@arseus-lab.be
www.arseus-lab.eu
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Voorspelbare esthetiek en  
functionaliteit in de prothetiek
Voor voorspelbare esthetiek en functionaliteit in de prothetiek heeft men naast tandtechni-
sche ervaring een prothesetand nodig die ontwikkeld werd op basis van de correcte esthe-
tische- & functionele regels. Vitapan Excell is een dergelijke prothesetand die zich onder-
scheidt door zijn natuurlijke morfologie. Oppervlaktestructuur, lengte- & breedteverhouding 
en incisale rand oriënteren zich consequent aan het voorbeeld van de natuur. Daarnaast 
zorgt zijn bijzondere opbouw voor een natuurlijke interactie met het licht. Tandtechnicus 
Darius Northey (Buderim, Australië) toont in het volgende casusverslag hoe hij deze nieuwe 
prothesetand succesvol heeft kunnen toepassen bij een implantaatgedragen prothese 

1. Klinische uitgangssituatie
Een 78-jarige patiënte was ontevreden met de 
stabiliteit waarmee de prothese in haar onder-
kaak lag. De kunststoftanden waren sterk ver-
sleten, verkleurd en zeer mat. Na advies koos de 
patiënte voor twee implantaten in de onderkaak 
voor meer stabiliteit en werd zij doorverwezen 
naar een kaakchirurg. Na een ingroeiperiode van 
drie maanden waren de implantaten in de incisale 
regio van de onderkaak osseogeïntegreerd. In het 
begin wenste de patiënte geen totale prothese in 
de bovenkaak, hoewel de middellijn extreem naar 
rechts verschoven was en functionele nadelen te 
verwachten waren op grond van de versleten en 
irreguliere occlusie. Ze was bang dat haar gewen-
de optiek door een nieuwe prothese zou veran-
deren. Na uitgebreid advies koos ze tenslotte 
toch voor een nieuwe prothese.

2. Eerste stappen naar de rehabilitatie
De rehabilitatie in de onderkaak begon met 
een anatomische alginaatafdruk. Om zich in de 
zin van de ‘copy denture’-techniek te kunnen 
oriënteren aan de oude bovenkaakprothese, 
werd deze gedupliceerd met kneedsilicone en 
gereproduceerd met een koudpolymerisaat 
voor prothesebasissen. Voor de onderkaak werd 
een individuele afdruklepel vervaardigd, een 
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mucodynamische afdruk in meerdere stappen 
uitgevoerd en werden daarmee de afdrukkapjes 
gefixeerd. Aan de hand van het model werd een 
eenvoudige stegconstructie vervaardigd en met 
kunststof aan de attachementen gefixeerd. Een 
waswal werd over de steg in de onderkaak gecre-
eerd en platen voor de gezichtsboogregistratie 

werden hierop en op de bovenkaak gepositio-
neerd. Laterotrusie, protrusie en centriek werden 
geregistreerd en gefixeerd. Het duplicaat werd in 
het opstellingsbereik successievelijk verwijderd 
om eerst de Vitapan Excell-fronttand en vervol-
gens de Vitapan Lingoform-molaren te positio-
neren en proefsgewijs te plaatsen.

3. Vervaardiging van de prothese  
en afwerking
Na een complete functionele en esthetische 
pas werd in de bovenkaak een mucodynami-
sche afdruk met wasopstelling op gedupliceerde 
basis gemaakt. De beet werd geregistreerd met 
silicone. In de bovenkaak werd een definitief 
model vervaardigd en gearticuleerd overeen-
komstig de verticale dimensie. De bovenkaak- en 
onderkaakopstelling werden in cuvetten ingebed, 
uitgekookt en met warm-polymerisaat in ver-
schillende gingivakleuren geperst. Na de poly-
merisatie werden beide werkstukken opnieuw 
gearticuleerd en werd een occlusiecontrole 
uitgevoerd. De prothesen werden met fijne 
hardmetaalfrezen en rubber polijsters afgewerkt. 
Het uiteindelijke polijsten werd uitgevoerd met 
puimsteen, polijstpasta en polijstschijven. De 
patiënte was erg tevreden met het functionele en 
esthetische resultaat. Dankzij de natuurlijke mor-
fologie, driedimensionale anatomisch opbouw 
en gedetailleerde oppervlaktestructuur oogt de 
prothese met Vitapan Excell zeer natuurlijk.

Voor meer informatie, contacteer 
Daniel Herpigny, Sales Manager Lab & Digital 
Solutions bij GC Benelux 
via daniel.herpigny@gc.dental 
of +32 475 79 84 05.

Bron: ZWL Zahntechnik Wirtschaft Labor 2/2018, OEMUS 
MEDIA AG, Duitsland
VITA® en andere vermelde VITA-producten zijn geregistreer-
de warenmerken van VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. 
KG, Bad Säckingen, Duitsland.

I N F O R M A T I E
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Met complete CAD/CAM-
ondersteuning vervaardigde, 
volledige prothesen 
voor boven- en onderkaak

Met deze bijdrage demonstreren de auteurs 
een mogelijke werkwijze voor de CAD/CAM-
ondersteunde vervaardiging van een comple-
te BK-OK-prothese. Met het nieuwe Florence 
Totalprox® Denture System heeft Zirkonzahn 
een eigen methode voor de efficiënte vervaar-
diging van complete prothesen ontwikkeld. 
Het systeem omvat een nieuwe software, 
materialen, een nieuwe methode voor boenen 
en kleven en de bijbehorende programma’s 
voor verdere scholing. Naargelang de gekozen 
werkwijze kunnen patiënten daarmee binnen 
twee sessies van een hoogwaardige complete 
prothese worden voorzien. In dit geval werden 
de complete prothesen aan de hand van digi-
tale patiëntgegevens aangemaakt en vervol-
gens via gefreesde modellen en een speciale 
transfermal gecontroleerd in de gelijkgescha-
kelde fysieke articulator.

In de praktijk kwam zich een oudere patiënt aan-
bieden. De tandeloze kaken van de patandtiënt 
waren bij aanvang van de behandeling elk van een 
complete, op het tand vlees gedragen prothese 
voorzien, die echter functioneel en esthetisch niet 
bevredigend was. Nadat de behandelaar het geval 
grondig onderzocht had, gaf hij de opdracht tot 
twee nieuwe complete prothesen. Deze dienden 
in ons tandheelkundige laboratorium geheel CAD/
CAM-ondersteund geproduceerd te worden. Om 

Alejandro Vazquez, Tijuana/Mexico, Giovanni Natile, Samuele Zanini, 
Andrea Scarpi en Federico Presicci, allen uit Gais/Zuid-Tirol/Italië

Voor het eerst gepubliceerd in Dental Dialogue Germany 11/20, blz. 68-81, 
‘Komplett CAD/CAM-gestützt gefertigte OK- und UK-Totalprothesen 

Totalprothetik digital, aber präzise!’

dit mogelijk te maken, werd voor de digitale aanmaak 
van de complete prothesen de software Zirkon-
zahn.Modifier gebruikt. Als basis hiervoor dienden 
gedigitaliseerde gegevens (tandeloze kaken, gedra-
gen complete prothesen als situatiemodellen) die 
ook informatie bij de als situatiemodellen) die ook 
informatie bij de geïmporteerde opnamen van de 
patiënt die hem met zijn oude prothesen toonden 
en die in de Zirkonzahn-software met de scans van 
de modellen vergeleken werden (afb. 1 tot 6). Zo 
konden ideale digitale planningsgegevens voor de 
virtuele vormgeving van de complete prothesen 
gegenereerd worden. De tanden voor de nieuwe 
set-up stamden uit de virtuele tandbibliotheek 
Zirkonzahn Heroes Collection. Aldaar zijn ze als wor-
teltanden opgeslagen, waardoor hun tandassen bij 
de opstelling zeer goed herkenbaar zijn en mede in 
de anatomisch correcte oriëntatie konden worden 
opgenomen (afb. 9 tot 16). De weergegeven wortels 
maakten later ook een hoogst na tuurlijke vormge-
ving van de gingiva mogelijk, daar deze, zoals in het 
natuurlijke voorbeeld, de tandwortels en alveolae 
volgt (afb. 17). Met de hulpniveaus en de opstelhulp 
van de virtuele articulator PS1 konden functionele 
parameters zoals de middellijn, het occlusieniveau, 
steunzones en nog veel meer reeds bij de set up 
juist ingesteld worden. Na de modellering van het 
tandvleesgedeelte werd het design in de software 
gesplitst in twee delen, de prothesebasis en de pro-
thesetanden (afb. 18 tot 20).
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1-6: Projectaanmaak van de complete prothesen in Zirkonzahn.Archiv. Aldaar worden ze als Prettau Bridge aangemaakt en worden 
de ingescande kaken alsmede foto’s van de patiënt in de software Zirkonzahn.Scan geïmporteerd en de gegevens samengevoegd.

1-6: Projectaanmaak van de complete prothesen in Zirkonzahn.Archiv. Aldaar worden ze als Prettau Bridge aangemaakt en worden 
de ingescande kaken alsmede foto’s van de patiënt in de software Zirkonzahn.Scan geïmporteerd en de gegevens samengevoegd.
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9-16: Opstelling van de tanden (natuurlijke tandenset uit de Zirkonzahn-tandbibliotheek Heroes Collection, tandvorm ‘Aida’). De moge-
lijkheid om de worteldelen van de bibliotheektanden weer te geven, maakt een opstelling mogelijk die anatomisch aannemelijk is …
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Frezen van de prothesedelen
Zoals reeds beschreven was de digitale wasopstelling 
met behulp van de software verdeeld in de bestand-
delen van een complete prothese: enerzijds de pro-
thesebasis, die een zuigeffect vertoont en in dit geval 
voor de latere bevestiging van de tanden voorzien 
werd van stiften, en anderzijds 14 individuele kronen 
per kaak. Intussen maakt de workflow het eveneens 
mogelijk, de prothesebanen met  alveolaire uitsparin-

gen te frezen en de tanden erop te lijmen.
Op basis van deze constructie kon ertoe worden 
overgegaan, deze overeenkomstige CAD-model-
leringen naar de CAM-software door te sturen en 
ze daarin voor te bereiden op de productie in het 
Zirkonzahn-freestoestel (bijvoorbeeld M4 Wet 
Heavy Metal). Dat betekent: de ruwe stukken en ma-
terialen uitkiezen, toewijzen, de constructies in de 
ruwe stukken nestelen enzovoorts (afb. 21 tot 26).

17: … en de natuurconforme modellering 
van het tandvleesgedeelte in de CAD-software.

18-20: De gemodelleerde prothesen worden in de software 
gescheiden in een protheselichaam en afzonderlijke tanden, om 
zo voor de desbetreffende ruwe materiaaldelen aparte produc-
tiecommando’s naar de CAM-software te kunnen sturen. Naar 
keuze kunnen de tanden individueel of samenhangend als brug 
berekend worden.
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21-26: Overdracht van de individuele tanden en de prothesebases naar de nestingsoftware. Aldaar  worden de te frezen structuren 
in het ruwe stuk geplaatst en worden de CNC-freesbanen berekend.

De constructies werden in de twee Zirkonzahn-
kunststoffen gerealiseerd: Denture Gingiva voor het 
tandvleesgedeelte en Abro® voor de prothesetan-
den (afb. 27 tot 31).

Na het freesproces waren de rode en witte structu-
ren gereed om uit te werken en voor te bereiden op 
de verlijming. Op het verlijmen van de kronen op de 
stiften met Polibond volgde later nog een individu-

> VERVOLG op pagina 28
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Cursusoverzicht
ARSEUS LAB

Inschrijven kan via www.arseus-lab.be , via marketing@arseus-lab.eu of via +32 (0)56 629 585.

Titel Cursusleider Locatie Datum Duur

VITA Prothetiek: van conventioneel 
tot volledig digitaal: Gysi-opstelling 
voor beginners  

Tineke Germs Almere Vrijdag 3 september 2021 8:30-17 uur

De nieuwe giettechniek Peter  
van der Pal

Almere Maandag 13 september 2021 9:30-17 uur

VITA prothetiek: van conventioneel 
tot volledig digitaal: Digitale Gysi/
Gerberopstelling

Henk-Jan 
 van den Heuvel

Almere vrijdag 17 september 2021 9-17 uur

Acetal frame met 3Shape Marie-Claire  
Bossaer en 
Dante Baakman

Almere donderdag 30 september 
2021

9-17 uur

VITA prothetiek: van conventioneel 
tot volledig digitaal: Digitale Gysi/
Gerberopstelling

Henk-Jan  
van den Heuvel

Waregem vrijdag 1 oktober 2021 9-17 uur

3Shape Digital Denture course Germen  
Versteeg

Almere donderdag 7 oktober en 
vrijdag 8 oktober 2021

Dag 1: 10-
17u

Dag 2: 9-17u

De nieuwe giettechniek Peter  
van der Pal

Waregem Dinsdag 12 oktober 2021 9:30 -17 uur

Beheers de Single Central met de 
One Bake + -methode en MATISSE, 
de Shade Matching Software

Marat Awdaljan Almere donderdag 14 oktober en 
vrijdag 15 oktober 2021

9-18:30 uur

VITA Prothetiek: van conventioneel 
tot volledig digitaal: Gysi-opstelling 
voor beginners  

Tineke Germs Waregem Vrijdag 5 november 2021 8:30 - 17 
uur

VITA prothetiek: van conventioneel 
tot volledig digitaal: Digitale Gysi/
Gerberopstelling

Henk-Jan  
van den Heuvel

Almere vrijdag 12 november 2021 9-17 uur

Acetal frame met 3Shape Marie-Claire  
Bossaer en  
Raphaël Oth

Waregem vrijdag 19 november 2021 9-17 uur

De nieuwe giettechniek Peter  
van der Pal

Almere Maandag 22 november 2021 9:30-17 uur
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Inhoudstafel

Inhoud

Aanvullende stagebonus van € 1.000 indien u een jongere  
opleidt in het Vlaams Gewest L1

Verlenging van de economische steunmaatregelen 
tot 30 september 2021 L2

Bestuursraad 20 oktober 2020 L3

Ledenkatern
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Inhoudstafel

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.

Ledenkatern

22
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  Syndicale premie
  Vorming en opleiding

W I J  I N V E S T E R E N  I N  J O UW  T O E K O M S T !

Sociaal Fonds voor de Dentaaltechniek
J. B. Pittoorsstraat 78-80
2110 Wijnegem
Tel.:  03 354 58 76
Fax:  03 354 58 77
secretariaat@sfd-fsd.be
www.sfd-fsd.be

Samen sterk in 
dentaaltechnisch 
werk!

Sociaal Fonds voor
de Dentaaltechniek
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alisering van het tandvleesgedeelte met dienover-
eenkomstige Gingiva-Composites (Zirkonzahn).

Overzetten van de virtuele naar de 
analoge articulator
Aangezien wegens de geheel digitale workflow in het 
laboratorium uitsluitend digitale gegevens bij de mo-
dellen en hun articulatorpositie beschikbaar waren, 
werden in het freestoestel (M4 Wet Heavy Metal) 
een BK- en OK-model alsook bijbehorende mallen 
voor hun positionering in de laboratoriumarticulator 

27-31: Frezen van de tandstructuren en prothesebases uit de speciaal voor de vervaardiging van complete prothesen geoptimali-
seerde kunststoffen Abro® en Denture Gingiva met het freestoestel M4 Wet Heavy Metal.

gefreesd. De voorwaarde daarvoor vormen verschil-
lende softwarefuncties en dienovereenkomstige 
CAD/CAM-materialen: De softwaremodule CAD/
CAM Model Maker en fysieke model blanks voor 
de modelproductie (afb. 32 tot 35), de software 
Zirkonzahn.Scan en de JawPositioner, een mal die 
dient om de bovenkaak in de fysieke articulator te 
positioneren (afb. 36 tot 39) alsook de software 
Zirkonzahn.Modellier en het transparante beeldma-
teriaal Therapon Transpa (afb. 40 tot 43).

32-35: Pas nadat de prothesen ontworpen en gefreesd waren, werden in dit geval de analoge modellen vervaardigd. De digitale workflow 
maakt dit mogelijk. Hiervoor staan de softwaremodule CAD/CAM Model Maker en de speciale ronde materiaalplaat ter beschikking.

< VERVOLG van pagina 23
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36-39: Om het analoge bovenkaakmodel in de fysieke articulator over te zetten, werd een positioneermal uit het ruwe kunststofstuk 
JawPositioner gefreesd. Deze kan in een speciale transfertafel geklikt worden, zodat het BK-model gereed is om zoals gewoonlijk 
gearticuleerd te worden.

40-43: Op grond van de nieuw gedefinieerde beetpositie werd de beet gecontroleerd met behulp van een met CAD/CAM onder-
steuning vervaardigde beetregistratie, dan wel een basisplaat uit Therapon Transpa. Deze basisplaat stelt ons in staat, de opstel-
ling in de mond van de patiënt te controleren en middels deze mal het onderkaakmodel overeenkomstig de daadwerkelijke beet 
individueel voor de patiënt te articuleren.
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44-48: De uitgewerkte prothesetanden werden vastgekleefd 
(Polibond, Zirkonzahn) aan de eveneens met CAD/CAM-on-
dersteuning ontworpen en vervaardigde boven- en onderkaak-
prothesebases. Met Gingiva-Composites (Zirkonzahn) werd 
het tandvleesgedeelte nog esthetisch geïndividualiseerd.
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praktijk verstuurd en aldaar ingezet. De prothesen 
overtuigden op het gebied van functie en esthetiek 
en verleenden de patiënt weer meer levenskwaliteit 
(afb. 50 en 51).

Wat is er nieuw?
Florence Totalprox® Denture System: het sys-
teem voor de effectieve productie van complete 
prothesen bestaat uit een speciale software 
met intelligente positieautomatismen, virtueel 
bolsegment, geoptimaliseerde kunststoffen en 
een nieuwe vorm van boenen en lassen van de 
kunststoffen.

Zirkonzahn.Modifier: de bètasoftware dient voor 
het uitwerken van complexe gevallen zoals de 
individuele vormgeving van complete prothesen 
voor patiënten en steekt tjokvol tools en func-
ties die de software Zirkonzahn.Modellier ideaal 
vervolledigen.

JawPositioner: dit speciale, gifgroene ruwe 
kunststofstuk werd ontwikkeld voor de door CAD/
CAM ondersteunde vervaardiging van positi-
oneermallen. De mallen dienen dan voor de 
exacte overdracht van de model-/mondsituatie 
naar de fysieke articulator (PS1).

49-51: In de mond van de patiënt was op functioneel en esthe-
tisch gebied een uitstekend resultaat te zien.

Met deze hulpmiddelen kon de modelsituatie exact 
in de fysieke articulator PS1 worden overgezet en 
konden daarin de middels CAD/CAM-ondersteu-
ning vervaardigde en nu ook esthetisch afgewerkte 
prothesen gecontroleerd worden (afb. 44 tot 48). 
Na controle van de afgewerkte complete prothe-
sen (afb. 49) werden de voorzieningen naar de 
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Samuele Zanini behaalde in 2015 aan het IPSIA Enrico Fermi institute in 
Verona (Italië) een diploma in tandtechnologie. Van 2015 tot 2016 werkte hij 
als tandtechnicus in het laboratorium Iattarelli in Verona.

IIn 2016 stapte hij over naar Zirkonzahn. In het tandlaboratorium Steger in 
Bruneck (Zuid-Tirol, Italië) geeft hij naast zijn activiteiten als tandtechnicus 
cursussen in de Zirkonzahn-school („Die Zirkonzahn Schule“) en voordrach-
ten als spreker op tandtechnische congressen. Hij is gespecialiseerd op het 
gebied van CAD/CAM en digitale technologieën.

Giovanni Natile was in 2014 laboratoriumhoofd in het laboratorium 
Grupo Senis in Valencia (Spanje). Van 2015 tot 2017 was hij in het tandlabo-
ratorium Steger in Bruneck (Zuid-Tirol, Italië) actief. In 2018 werkte hij samen 
met Dr. Alberto Vericat in Valencia en het Institut Valenciano de Implantología 
en gaf hij als extern docent cursussen bij Zirkonzahn.

Productlijst
Product    Naam     Firma

Simultaan freestoestel met 5+1 assen M4 Wet Heavy Metal   Zirkonzahn

Adhesief bevestigingssysteem  Polibond     Zirkonzahn

Beigekleurig ruw kunststofstuk  Model Blank    Zirkonzahn

Groene transfermal   JawPositioner    Zirkonzahn

Ruw kunststofstuk hoog vermogen  Abro®     Zirkonzahn

Lichthardende afdekkunststoffen  Gingiva-Composites Tissue  Zirkonzahn

Ruw prothesekunststofstuk  Denture Gingiva    Zirkonzahn

Transparant ruw kunststofstuk  Therapon Transpa   Zirkonzahn

Software     Zirkonzahn.Archiv    Zirkonzahn

Software     Zirkonzahn.Modifier   Zirkonzahn

Software     Zirkonzahn.Nesting   Zirkonzahn

Software     Zirkonzahn.Scan    Zirkonzahn

Virtuele en fysieke articulator  Articulator PS1    Zirkonzahn

Softwaremodules    CAD/CAM Model Maker   Zirkonzahn

Softwaremodules    Tandbibliotheek Heroes Collection  Zirkonzahn

Contact
Dentallabor Steger
Giuseppe-Verdi-Straße 18
9031 Bruneck/Zuid-Tirol (Italië)
info@labor-steger.com

Beeldbron
© Giovanni Natile, Samuele Zanini, Andrea Scarpi, 
Federico Presicci en Alejandro Vazquez

Info
Cursussen bij de productie van complete prothesen 
met het nieuwe Florence Totalprox® Denture System 
van Zirkonzahn worden vanaf 2021 aangeboden.

Indices
•  Digitale complete prothese  •  Positioneermal
•  Virtuele articulator  •  Virtuele set-up  •  Individu- 
aliseren  •  Frezen  •  Functionele parameters   
•  Nesting  •  Virtuele wax-up
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APEX  –  T +32 (0)2 376 71 26  –  F +32 (0)2 376 71 62  –  apex@apexdental.be  –  www.apexdental.be

Zirkonzahn Worldwide  –  T +39 0474 066 680  –  info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

NIEUW!
ZIRKONOFEN TURBO
SNELHEID BOVEN ELKE VERWACHTING

- Ronde sinter-kamer met ruimte voor tot 120 zirkonium elementen 
of 3 “full-arch” bruggen

- Ultra snelle sintering in slechts 1.5 uur dat brengt de totale tijd van frezen, 
sinteren en afglanzen in 2 uur en 40 minuten!

- Onafhankelijke temperatuur calibratie

- Automatische koeling door middel van het volledig geautomatiseerde 
sinter platform

- Bak herstel functie in geval van een stroom storing

- Groot aantal pre-set programma’s perfect afgestemd op elk van 
Zirkonzahn’s zirkonium

- Downloaden van uploads via LAN of WIFI

- Samenstellen van individuele sinter-programma’s met de nieuwe software

- High resolution 7inch kleuren touch screen en status display doormiddel 
van LED verlichting

- 81 %
TIJD

- 73 %
ELEKTRISCHE ENERGIE

120
ZIRKONIUM ELEMENTEN 

SLECHTS 1.5
UUR 

VIDEOVIDEO
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ivoclarvivadent.nl
Making People Smile

ZirCAD®

Cement

Gemakkelijk en 
economisch  
zirkonium  
cementeren

–  Eenvoudig en snel verwijderen van 
overtollig cement in de gelfase via de 
optionele tack-curefunctie

–  Betrouwbare manier van cementeren

–  Economische cementatie van het  
vooraanstaande merk dat u vertrouwt.
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ivoclarvivadent.nl
Making People Smile

ZirCAD®

Cement

Gemakkelijk en 
economisch  
zirkonium  
cementeren

–  Eenvoudig en snel verwijderen van 
overtollig cement in de gelfase via de 
optionele tack-curefunctie

–  Betrouwbare manier van cementeren

–  Economische cementatie van het  
vooraanstaande merk dat u vertrouwt.

P R O D U C T I N F O

Initial IQ ONE SQIN van GC
Opschilderbaar keramisch systeem 
voor kleur- en vormrestauraties

Een nieuw en efficiënt concept voor 
monolitische en buccaal gereduceer-
de werkstukken - maximale esthe-
tiek in één microlaag!

Met GC Initial IQ ONE SQIN kunt u snel en een-
voudig even hoogstaande esthetische resulta-
ten bereiken dan met conventioneel gelaagde 
restauraties, maar met een aanzienlijke tijdwinst. 
Het systeem bestaat uit 3 pijlers:

  GC Initial IQ Lustre Pastes ONE
De meest veelzijdige opschilderbare keramiek voor 
externe inkleuring en interne karakterisering van sub-
structuren. Bij gebruik in combinatie met SQIN, dient 
het ook als connectielaag bij het opbakken.
• Gebruiksklare consistentie
• Verhoogde fluorescentie
• Kleurdiepte met 3D-effect

  GC Initial IQ SQIN
Vervolmaakt de finale contouren van uw restau-
raties en zorgt voor een ongeëvenaarde vitaliteit, 
textuur en natuurlijke glans.
• Moeiteloos aanbrengen van vorm en  

oppervlakte textuur 
• Zelfglanzend effect
• Oppervlaktestructuur met 3D-effect

  GC Initial Spectrum Stains
Fijne poederdeeltjes voor extra individuele effecten.
• Onbeperkt aantal kleurnuances
• Kan gecombineerd worden met Lustre Pastes 

ONE of SQIN.

GC

Belangrijkste kenmerken

  Esthetisch - Schoonheid van binnenuit
• Maximale esthetiek in één microlaag
• Natuurlijke fluorescentie
• Esthetiek in rood en wit

  Praktisch - Gebruiksvriendelijk en tijd-
besparend
• De vormgeving en fijngevoelige textuur in de natte 

fase blijven behouden bij het opbakken 
• Initial Lustre Pastes ONE dient ook als connectie-

laag bij het opbakken
• Zelfglanzende eigenschappen
• Prachtig geglazuurde afwerking na één enkele 

bakcyclus

  Veelzijdig - Eén enkel systeem ...
• ... voor zowel microlayering als schildertechnieken
• ... voor anterieure en posterieure restauraties
• ... voor al uw volkeramische Zr- en LDS-realisaties



Tandtechnici die alleen het beste willen.

ceraMotion®LiSi 
Onafgewerkt

Afgewerkt met  
ceraMotion® One Touch

ceraMotion®LiSi 
Onafgewerkt

Afgewerkt met  
ceraMotion

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

Het ideale perskeramiek systeem met lithium disilicaat.

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

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

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

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

BE_NL_0119_cM_LiSi_A4.indd   1 14.02.19   09:55
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Gemakkelijk en economisch 
zirkonium cementeren

Ivoclar Vivadent 

ZirCAD Cement van Ivoclar Vivadent is speciaal 
ontworpen op basis van feedback van tandheel-
kundige professionals. Het cement biedt een 
perfecte balans tussen productbetrouwbaarheid 
en gebruikersgemak. Het harsgemodificeerd 
glasionomeercement zorgt voor zeer sterke en 
volkeramische restauraties die nu nóg eenvoudi-
ger te plaatsen zijn.

Eenvoudig
ZirCAD Cement biedt een snelle en gemakkelijke 
schoonmaak in de gelfase. Het cement vloeit 
gemakkelijk en stopt bij de rand. Zowel voor en-
keltands restauraties als voor kronen en bruggen 
heeft u na het aanbrengen van het bevestigings-
materiaal voldoende tijd. Indien u dit wenst, kan 
de reinigingstijd worden versneld via de optionele 
tack-curefunctie.

Betrouwbaar
In vergelijking met andere cementen heeft Zir-
CAD Cement een constant hoge fluorideafgifte. 
Zodra de restauratie is gecementeerd, zorgt dit 
voor meer zekerheid. 
De laagdikte van het cement staat garant voor 
een precieze randpasvorm, terwijl het cement 
zijn vocht- en zuurbestendigheid behoudt.

ZirCAD® Cement is een nieuw hoogwaardig harsgemodificeerd glasionomeercement. 
Het cement is ontwikkeld voor dagelijks gebruik en is bedoeld voor restauraties van 
zirkoniumoxide. Dankzij de eenvoudige en snelle reiniging kan de behandelaar  
optimale cementeerresultaten behalen.

Economisch 
De gebruiksvriendelijke Automix-spuit zorgt voor 
eenvoudige en zeer nauwkeurige doseringen. Het 
aanbrengen van ZirCAD Cement in de geprepa-
reerde restauratie maakt de noodzaak van een 
extra applicator of mengapparaat overbodig. Bij 
gebruik van ZirCAD Cement is een primer of con-
ditioner niet nodig. Het gaat hier om een econo-
mische cementatie van het vooraanstaande merk 
dat u vertrouwt: Ivoclar Vivadent.

Vraag nu een gratis demo aan in uw praktijk!

Ivoclar Vivadent BV
Marketing and Sales Support Office
De Fruittuinen 32 | 2132 NZ Hoofddorp The Netherlands
Tel: +31-235293791 | info.nl@ivoclarvivadent.com 
www.ivoclarvivadent.nl
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+32 57 46 95 14 • info@improdent.be 

D4K Pro
Maak kennis met de D4K Pro, de 4K-desktop 3D-printer met de 
hoogste resoluti e. De D4K Pro van EnvisionTEC heeft  de snelste 
printsnelheid voor een standaard DLP-printer en levert uiterst 
nauwkeurige onderdelen met de fi jnst mogelijke details. De D4K 
Pro is gebouwd op een industriële 4K DLP-projector die jarenlang 
stabiele prestati es garandeert. 

De D4K Pro is ontworpen voor elke type prakti jk en is de nieuwste 
oplossing in de branche voor alle toepassingen: van modellen tot 
volledige protheses.

Toonaangevende 
tandheelkundige portefeuille 
EnvisionTEC printers kunnen meerdere materialen verwerken op dezelfde machine en 
leveren de ulti eme fl exibiliteit van 3D-printen. De D4K kan een grote verscheidenheid aan 
werkstukken printen, allemaal met hetzelfde printplatf orm, snel en goedkoop.

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE

Systeemeigenschappen
 Materiaalopti es voor alle toepassingen beschikbaar

 Intelligente procescontrole voor minimale trekkrachten

 Mogelijkheden voor bedienen van op afstand

 Industriële UV LED-projector voor betrouwbaarheid en consistenti e

 Ontworpen om 24/7 te draaien in een producti eomgeving

 Materiaalwissel kan snel en eenvoudig in enkele minuten

 Inclusief gebruiksvriendelijke Envision One RP-soft ware voor een snelle en 
eenvoudige voorbereiding van werkstukken, het genereren van automati sche 
ondersteuning en een volledig geïntegreerde ‘Mesh Healing’-tool. 
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D4K Pro
Maak kennis met de D4K Pro, de 4K-desktop 3D-printer met de 
hoogste resoluti e. De D4K Pro van EnvisionTEC heeft  de snelste 
printsnelheid voor een standaard DLP-printer en levert uiterst 
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stabiele prestati es garandeert. 
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oplossing in de branche voor alle toepassingen: van modellen tot 
volledige protheses.

Toonaangevende 
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werkstukken printen, allemaal met hetzelfde printplatf orm, snel en goedkoop.
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P R O D U C T I N F O

Kulzer

Venus Pearl/Diamond ONE
De oplossing voor de meerderheid  
van de dagelijkse restauraties.

Door de verbluffende kleuradaptatie van de kleur 
ONE worden restauraties onzichtbaar en als het 
ware in de omringende dentitie opgenomen. ONE 
Shade bespaart veel tijd omdat er geen kleur-
bepaling nodig is. Gebaseerd op de ervaring en 
knowhow van Kulzer in moderne composieten, 
hebben Venus Diamond en Venus Pearl ONE 
Shade het grote voordeel dat ze worden geïnte-
greerd in een familie van composieten die al meer 
dan 10 jaar wetenschappelijk zijn geëvalueerd 
en gedocumenteerd in tal van klinische studies. 
Venus Diamond en Venus Pearl worden door 
tandartsen over de hele wereld gewaardeerd om 
de efficiënte verwerking, sterkte en esthetische 
mogelijkheden. 

Daarnaast bevatten onze Venus Pearl en Diamond 
composieten géén BPA-gerelateerde mono-
meren.

Wilt u Venus Pearl 
vrijblijvend proberen 
bestel dan nu uw 
GRATIS SAMPLE*  
Venus Pearl ONE via:
www.kulzer.nl/one-sample

*Maximaal één sample per praktijk. Zolang de voorraad strekt. Deze actie loopt t/m 30 september 2021.

Met Venus Diamond ONE gevulde occlusale caviteiten 
in prothese elementen in de kleuren B1, A2 en C4



5 + 14 = 19 nieuwe kleuren 
nu beschikbaar in het 

Initial LiSi Press gamma

Benieuwd naar de nieuwe kleuren?  Vraag uw sample aan* en ontvang 2 nieuwe kleuren 
naar keuze (twv € 167,28) en de nieuwe kleurenkaart. (*1 sample per labo - actie geldig tot 30/6/21)

Neem hiervoor contact op met Daniel Herpigny via daniel.herpigny@gc.dental.

GC Europe NV - Benelux Sales Department • Researchpark Haasrode • Interleuvenlaan 33 • B-3001 Leuven  
+32 16 74 18 60 • info.benelux@gc.dental • www.benelux.gceurope.com

Hiermee is het mogelijk, binnen het kleuraanbod, zonder enige beperking het ganse Vita* bereik te 
persen. (*Vita is geen handelsmerk van GC)

Betrouwbaarheid, vrije keuze en esthetiek gaan hand in hand.

Het LiSi Press gamma is na de eerdere toevoeging van 5 nieuwe kleuren verder uitgebreid met 
14 extra kleuren:

Lage Translucentie
LT-C3 / LT-C4 / LT-D3 / LT-D4 

Medium Translucentie
MT-B0+ / MT-A3.5 / MT-A4 / MT-B3 / MT-B4 / MT-C3 / MT-C4 / MT-D3 / MT-D4

Hoge Translucentie
 HT-BLE+

MT-B0+

HT-BLE+

MT-A3.5 HT-BLE+ MT-B3 MT-B4 MT-C3 MT-C4 MT-D3 MT-D4

LT-C3 LT-C4 LT-D3 LT-D4

NIEUWE 

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

Straumann

Gratis N!CE Sample? 
Met het scannen van de QR code en het invullen van uw gege-
vens ontvangt u een gratis sample! Of neem contact op met  
Account Manager Cedric Coppens op +32 (0)499 93 46 04. 

5 + 14 = 19 nieuwe kleuren 
nu beschikbaar in het 

Initial LiSi Press gamma
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Neem hiervoor contact op met Daniel Herpigny via daniel.herpigny@gc.dental.

GC Europe NV - Benelux Sales Department • Researchpark Haasrode • Interleuvenlaan 33 • B-3001 Leuven  
+32 16 74 18 60 • info.benelux@gc.dental • www.benelux.gceurope.com

Hiermee is het mogelijk, binnen het kleuraanbod, zonder enige beperking het ganse Vita* bereik te 
persen. (*Vita is geen handelsmerk van GC)

Betrouwbaarheid, vrije keuze en esthetiek gaan hand in hand.

Het LiSi Press gamma is na de eerdere toevoeging van 5 nieuwe kleuren verder uitgebreid met 
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Medium Translucentie
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P R O D U C T I N F O

Wat is mucointegratie?

Nobel Biocare

Het belang van vaste gingiva rond het implantaat 
en de gunstige invloed hiervan op de gezondheid 
van de peri-implantaire weefsels wordt steeds 
meer onderkend. Het resultaat hiervan op de 
lange termijn geeft stabiliteit van het botniveau.
Het verbeterde oppervlak van de door Nobel 
Biocare geïntroduceerde titanium abutments 
(Xeal) is een glad, niet-poreus, geanodiseerd 
oppervlak met een nano-structuur. De opper-
vlaktechemie en topografie van dit oppervlak zijn 
speciaal ontworpen om een betrouwbare hech-
ting van de zachte weefsels te bereiken en dan 
in het bijzonder van het aanhechtingsepitheel. 
Daarnaast heeft Nobel Biocare een verbeterd 
implantaatoppervlak ontwikkeld (TiUltra). Dit 
ontstaat door het oppervlak te anodiseren met 
een specifieke elektrolytische oplossing. Deze 
oplossing verbetert de chemische samenstelling 
van de oxidelaag, waardoor de interactie tussen 
implantaatoppervlak en weefsel positief wordt 
beïnvloed direct na implanteren. Hierdoor wordt 
een snelle osseo-integratie bevorderd.

Het resultaat van deze nieuwe oppervlakken:
•  Een korte genezingsfase;
•  Snelle osseo-integratie;
•  Betere implantaatoverleving op lange termijn.

REF: Artikel Dent 20-02-2021 Tristan Staas

De afgelopen jaren is de focus in de orale implantologie langzaam maar zeker verscho-
ven van osseointegratie naar mucointegratie. Het belang van muco-integratie, de hech-
ting van zacht weefsel aan het abutment, mag niet worden onderschat. Het abutment 
moet daarom gezien worden als deel van het implantaat en niet als onderdeel van de 
restauratie. De kwaliteit en dimensie van de coronale afsluiting (coronal seal) blijkt zeer 
bepalend te zijn voor het succes en de prognose van de orale implantologie. 

Figuur 1 - Een stabiele gingiva 
rond het implantaat en onver-
stoorde aanhechting aan het 
abutment hebben een gun-
stige invloed op de gezond-
heid van de peri-implantaire 
weefsels en botstabiliteit.*

*Milleret V, et al. Clin Implant Dent 
Relat Res 2019;21:e15–e24.
*Hall J, et al. Clin Implant Dent 
Relat Res 2019;21:e55–e68.
*Hall J, et al. Clin Implant Dent 
Relat Res 2019;21:e55–e68.

Figuur 2 - Een gradueel multi-zone oppervlak van abutment 
tot de apex van het implantaat zorgt voor een optimale 
integratie op alle niveaus*, gebaseerd op een extensieve 
expertise van Nobel Biocare in anodisatie technologie.

Scanning electron microscopy images of di�erent zones.
* Milleret V, et al. Clin Implant Dent Relat Res 2019;21:e15–e24.

Figuur 2 - Een gradueel multi-zone oppervlak van abutment 
tot de apex van het implantaat zorgt voor een optimale 
integratie op alle niveaus*, gebaseerd op een extensieve 
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Speciale aanbieding P20+ 
Vanaf € 9.800*,-

Neem contact op met uw Account Manager Cédric Coppens 
voor onze verschillende pakketaanbiedingen met kortingen tot 
€ 10.000,- *. Cédric is te bereiken op +32 (0)499 93 46 04. 

SNELHEID
Dankzij gepatenteerde  
Force Feedback minder 

productietijd

PRECISIE
Volledig geïntegreerd 

in de gevalideerde 
workflow van CARES® 
en coDiagnostiX™ voor 

precieze resultaten

FLEXIBILITEIT 
Meerdere opties 

dankzij grote bouwplaat, 
open systeemtechnologie 

en materiaalkeuze

Een voorbeeld van het Splint Pakket à € 12.800,-
• 1 x P20+ met Force Feedback
• 1 x CARES Visual Splint Studio - 6 maanden proefversie
• 5 x KeySplint Soft 1kg
• 6 x COSMOS resins naar keuze 
* actie is geldig t.e.m. 31 augustus 2021

A0004.indd   1 20-5-2021   16:20:11
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P E R S B E R I C H T

Pers- en keramiekovens
Ivoclar Vivadent introduceert een nieuwe  
Programat-generatie met slimme functies

Ivoclar Vivadent

Ivoclar Vivadent is een van ‘s werelds toonaangevende 
leveranciers van geïntegreerde oplossingen voor hoogwaar-
dige tandheelkundige en tandtechnische toepassingen. De 
fabrikant biedt een uitgebreid assortiment producten en 
systemen voor tandartsen en tandtechnici. Opnieuw toont 
het zijn innovatieve kracht met de lancering van de nieuwe 
generatie Programat keramiek- en persovens. Niet alleen 
biedt de nieuwe generatie geoptimaliseerde infrarood-
technologie (IRT), volledig geautomatiseerde persfunctie 
(FPF) en Digital Shade Assistant (DSA), maar ook nieuwe 
softwareverbeteringen en slimme functies om het dage-
lijkse werk in het tandtechnisch laboratorium efficiënter te 
maken.

Modern, intuïtief, slim: de vernieuwingen van 
de Programat-serie maken indruk 
Meer comfort dan ooit tevoren voor werkzaamheden in 
tandtechnische laboratoria. Ook is de nieuwe generatie 
Programat pers- en keramiekovens voorzien van een 
gemoderniseerde look. De nieuwe kleur en design helpt de 
nieuwe Programat-generatie harmonieus op te gaan in het 
hedendaagse laboratorium. 
Bovendien is de coolingtray geoptimaliseerd voor meer 
ruimte en een betere koeling. Het bedieningspaneel heeft 
een vernieuwd toetsenpaneel. Om het gebruiksgemak bij 
dagelijkse toepassingen te garanderen is de grafische ge-
bruikersinterface (GUI) aangepast en verbeterd. Ook zorgen 
de bekende kleuren touchscreen display voor een snelle en 
eenvoudige bediening. Nieuwe symbolen en duidelijke pic-
togrammen maken een eenvoudige en intuïtieve bediening 
mogelijk, die de efficiëntie van het werkproces verhogen en 
de bediening van de oven vergemakkelijken.

Al meer dan 40 jaar loopt Ivoclar Vivadent voor op het gebied van innovatieve tandheelkundige ovens. 
Het succesverhaal van de Programat serie groeit – de tweede generatie is modern, intuïtief en slim 

Ontworpen om meer te doen dan “alleen” 
bakken: IoT-functie
De tweede generatie Programat serie is ontworpen om veel 
meer te doen dan persen en bakken. Ze functioneren als een 
slimme assistent voor tandtechnici. Bovendien bieden de 
nieuwe Programat-ovens extra voordelen, dankzij hun IoT-
functie (Internet of Things). Gebruikers kunnen het apparaat 
registreren in het klantenportaal van Ivoclar Vivadent en zich 
abonneren op een gratis “rapport”. Maandelijks ontvangen zij 
informatie over het gebruik van hun oven. Hiermee kunnen 
ze bijvoorbeeld de uptime en de werking van hun oven in 
het tandtechnisch laboratorium optimaliseren. Bovendien 
verschaft het rapport informatie over potentiële storingen. 
De onderhouds- en reparatiewerkzaamheden vergemakke-
lijken, waardoor de procesbetrouwbaarheid van de oven in 
het laboratorium wordt verbeterd.

Varianten van de nieuwe Programat serie
De Programat keramiekovens zijn slimme specialisten voor 
hoogwaardige bakresultaten en ze zullen verkrijgbaar zijn 
in drie versies: P710 G2, P510 G2 en P310 G2. De Programat 
persovens zijn betrouwbare partners voor slimme persbe-
werkingen en zullen in twee versies worden aangeboden: EP 
5010 G2 en EP 3010 G2.

Voor meer informatie en speciale acties ga naar onze 
website: www.ivoclarvivadent.nl

Ivoclar Vivadent BV - Marketing and Sales Support Office
De Fruittuinen 32 | 2132 NZ Hoofddorp The Netherlands
Tel: +31-235293791 | info.nl@ivoclarvivadent.com 
www.ivoclarvivadent.nl
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nobelbiocare.com/nobelprocera
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NobelProcera® Zirconia Implant Bridge

De nieuwe NobelProcera Zirconium implantaatbrug legt de brug
tussen tandarts en tandtechnieker door zijn restauratieve vrijheid.
De ASC-optie (Angulated screw channel tot 25°), is nu eveneens
mogelijk in combinatie met een Multi-unit abutment, waardoor de
brug tot 55° graden kan corrigeren. 

De zirconium brug is gemaakt uit Nacera® Pearl zirconia materiaal
voor een zeer natuurlijk ogende esthetiek. Ze is beschikbaar in 10
Vita tinten, gaande van 2 tot 14 elementen. 

Met deze nieuwe brug krijgt u Nobel Biocare’s hoogste
kwaliteitsstandaard in combinatie met een originele connectie
en optimale prothetische fle ibiliteit.

GMT 70755 - NobelProcera Zirconia Implant Bridge Lab - A4 - BENL.indd   1 14/10/2020   10:17:23
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P R O D U C T I N F O

Zirkonzahn Fresco Ceramics 
fineerkeramiek voor gingiva 
en incisaal.

Zirkonzahn

Vooral in het gebied van de gingiva hoeft de zirko-
nium onderstructuur niet ingekleurd re worden, 
maar de natuurlijke reproductie van de gingiva 
kan eenvoudig worden bereikt door de kerami-
sche pasta’s aan te brengen.

Met de nieuwe keramische pasta’s die speciaal voor uw toepassingsgebied zijn 
ontwikkeld, kunnen monolithische en licht gereduceerde zirkonium onderstruc-
turen in het tandvleesgebied snel en eenvoudig worden gefineerd met de Fresco 
Gingiva en in het gebied van de snijkant met het Fresco-glazuur. 

In vergelijking met conventioneel keramiek blijven 
de Fresco-pasta’s lang vochtig en kunnen ze 
meerdere uren gemodelleerd worden.

De consistentie van de pasta’s kan verder worden 
aangepast door de twee mengvloeistoffen, Fresco 
Liquid en Fresco Gel, toe te voegen afhankelijk van 
de gewenste werkwijze. 

Door de hoge primaire dichtheid hebben de 
pasta’s weinig krimp, daarom is een bakproces 
(Fresco-bakken) meestal voldoende om de tand-
vorm en het tandvlees na het eerste bakken te 
voltooien. Met deze bakmethode kunnen tege-
lijkertijd zirkonium-structuren van verschillende 
afmetingen worden gebakken. Zodoende hoeven 
geen parameters, zoals brandtijd en / of tempera-
tuur, te worden gewijzigd. Alleen parameters zoals 
oploop- en afkoelsnelheden worden aangepast. 
Aangezien deze waarden rechtstreeks verband 
houden met de grootte en massa van de zirkoni-
umstructuur die moet worden gefineerd.

Als er een correctief brand moet worden uitge-
voerd, kan dit met dezelfde parameters worden 
uitgevoerd. Dit betekent consistente bakresultaten 
met een zeer eenvoudig maar efficiënt bakproces.nobelbiocare.com/nobelprocera
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Het is NU tijd om na te denken,  
diep na te denken!

Vrienden, waarde Collega’s,

Met dit schrijven wil ik kort samenvatten aan welke 
Europese verplichtingen we  MOETEN voldoen en 
wat er staat te gebeuren als we hier géén gehoor 
aan geven (o.a. wet Medical Divices definitief van 
toepassing 26 mei 2021). UDB heeft voor iedereen 
deze materie professioneel voorbereid en alles 
ligt zomaar klaar voor iedereen, groot of klein, om 
te gebruiken en zo je bedrijf en dus ook jezelf in 
orde te stellen.  Dit kan echter enkel door lid te 
worden van UDB, wat je eigenlijk niets kost want 
het is volledig aftrekbaar van je belastingen! Tevens 
zal ik proberen om zo kort mogelijk de toegepaste 
strafmaten van de overheid te beschrijven. 

Deze brief somt summier de drie belangrijkste 
voorwaarden op waaraan je moet voldoen:
1. Registratie FAGG
 Dit is in feite een update van het registratienum-

mer van de Algemene Farmaceutische Inspec-
tie.  Dit nummer blijft geldig maar moet op een 
online platform digitaal terug worden aange-
vraagd!  Indien dit niet in orde is hangt er bij con-
trole een serieuze geldboete boven uw hoofd!  
Bij verdere niet conforme controles kunnen de 
deuren van het bedrijf in kwestie voor bepaalde 
tijd worden verzegeld zodat er géén professio-
nele activiteiten kunnen worden uitgeoefend!

2. Be Transparent/SUNSHINE ACT
 Alle producenten van Medische Hulpmiddelen, 

OOK van Medische Hulpmiddelen naar maat, 
tandprothesen dus ook, worden verplicht om 
alle giften (hoe klein ook) op een open publiek 
platform te vermelden met de namen van al uw 
klanten.  Het gaat om niet bedrijfsgerelateerde 
geschenken.  Het enige wat nog wettelijk gezien 

I N F O R M A T I E

mag gegeven worden zijn geschenken van 
geringe waarde die beroepsgerelateerd zijn. 
Wijn en pralines mogen dus niet meer gegeven 
worden! 

 Bij overtredingen wordt een rapport verstuurd 
en het parket op de hoogte gebracht! Dit is een 
officiële waarschuwing waarna bij een volgende 
inspectie met negatief resultaat er direct een 
proces-verbaal met minnelijke schikking volgt 
met een serieuze geldboete (wordt bepaald 
door de rechter en begint vanaf 8.000€)!

3. GDPR wetgeving 
 (nieuwe Europese wet op de privacy)
 UDB heeft hierover een sluitend dossier uitge-

werkt met een gespecialiseerd advocatenkan-
toor, SIRIUS.LEGAL, en dit ligt ter beschikking 
van UDB leden!  LET OP: enkel van UDB leden.  
Degene die probeert dit document te gebrui-
ken en géén lid is van UDB zal worden vervolgt 
door het advocatenkantoor!  Niet naleven van 
de GDPR wetgeving gaat gepaard met serieuze 
geldboetes!  Voor gewone inbreuken gaat dit 
over 2% van de laatste jaaromzet. Bij zware 
inbreuken  wordt dit 4% met een maximum van 
20 miljoen euro.

Het is niet de bedoeling om iedereen af te 
schrikken maar om iedereen bewust te maken 
dat het HOOG tijd is dat we samen aan één zeel 
trekken, ons te verenigen en om zo onze belan-
gen optimaal te verdedigen! 

Er is plaats voor iedereen binnen UDB!  
Deze brief is geschreven uit liefde voor het vak.

Voor UDB,  
Luc Guldentops, ex-secretaris
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Wat zijn de voordelen  
als UDB-lid?

Het aanleveren van goede, correcte en betrouw-
bare informatie naar onze leden toe is een van 
onze hoofdtaken. Daarvoor hebben we ons ‘UDB-
Nieuws’ met extra ledenkatern, onze website en 
geregeld ook onze digitale ‘Nieuwsflash’ waarmee 
we snel belangrijk nieuws kunnen verspreiden 
(bijvoorbeeld over veranderingen in het wetgevend 
kader waarbinnen we werken).

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

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

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

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

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

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

nisaties

UDB informeert
• Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en 

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

(Meddevs EU)

Voordelen van een UDB lidmaatschap:
Gratis
• Kunststof uithangbord “ UDB Erked Lid 2019- 

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

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

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

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

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

online software programma

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

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

Ledenplaatje “UDB erkend lid 2021  -
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Lidmaatschap UDB 2020
Strikt vertrouwelijk

Ondergetekende: 

Dentaal bedrijf:

Adres:

Aantal voltijdse medewerkers (FTE): 

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

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

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

 
Ondergetekende stort het bedrag van €  

op rekeningnummer BE36 7370 0472 7781  

van UDB, Middelmolenlaan 20 te 2100 Deurne  

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

Ter info:

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

• Het lidgeld is 100% fiscaal aftrekbaar

• BTW is volledig terug te vorderen

Datum: 

Handtekening:

A D M I N I S T R A T I E
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Lidmaatschap UDB 2021
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Lidmaatschap UDB 2020
Strikt vertrouwelijk

Ondergetekende: 

Dentaal bedrijf:

Adres:

Aantal voltijdse medewerkers (FTE): 

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

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

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

 
Ondergetekende stort het bedrag van €  

op rekeningnummer BE36 7370 0472 7781  

van UDB, Middelmolenlaan 20 te 2100 Deurne  

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

Ter info:

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

• Het lidgeld is 100% fiscaal aftrekbaar

• BTW is volledig terug te vorderen

Datum: 

Handtekening:

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

42

UDB informatiefiche 
Strikt vertrouwelijk

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

Aard van de werkzaamheden van het bedrijf

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

Kroon- en brugwerk

Skeletframes

Freeswerk

Combinatiewerk

Suprastr. op implant.

Orthodontie

Andere

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

   aantal voltijds aantal deeltijds totaal

   man         vrouw man           vrouw man           vrouw

Bedrijfsleider

Meewerkende echtgen.

Vennoten

Arbeiders

Bedienden

Techn. kaderleden

Leerlingen

Stagiairs

Totaal

Categorie  aantal werknemers

   man vrouw  totaal

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

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

3SHAPE
ARSEUS LAB
BREDENT
DENTAURUM
G.C. BENELUX
IMPRODENT
IVOCLAR VIVADENT

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

           UDB Dentaaltechniek

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

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

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

Verantwoordelijke uitgever:
René Van Reeth
Middelmolenlaan 20
2100 Deurne

Eindredactie:
L. Van den Berghe

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

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

S P O N S O R S

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

*NIEUW! TITANIUM BASES K85, TITANIUM BASES K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC), 
MULTI UNIT ABUTMENT 17°, ZZ LOC-CONNECTORS
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IMPLANTAATPROTHETIEK – ALLE IMPLANTAATCOMPONENTEN VAN ÉÉN PRODUCENT
TOT 30 JAAR GARANTIE

*EEN GROOT BEREIK AAN COMPONENTEN
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Feel the connection
Nobel Biocare introduceert de triovale 
conische connectie (TCC).
Dankzij deze triovale vorm schuiven 
de N1-abutments meteen in de juiste 
positie voor een sterke en hermetisch 
afgesloten pasvorm.

Nobel Biocare N1 files zijn voortaan 
ook beschikbaar in de Exocad 
software.

Connectie N1 Base

Meer info en cases met N1:

Triovale CC connectie 
N1 implantaat
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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 e act representation of the product. isclaimer: Some products may not be regulatory cleared released for sale in all mar ets. Please contact the local Nobel Biocare sales office for current 
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Reshaping
IMPLANTOLOGY
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