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Al deze oplossingen zorgen voor gebruiksvriendelijke workfl ows en kunnen eenvoudig worden toegepast bij 
diverse orthodontische-, restauratieve- en implantaatbehandelingen. Neem voor meer informatie contact 
op met het deskundige team van de Straumann Group.

De 3Shape Trios biedt een uitstekende 
hanteerbaarheid en nauwkeurigheid 
van beelden, met als bijkomend 
voordeel dat de tint van de tanden en 
de kaakbewegingen kunnen worden 
gemeten en geregistreerd voor een 
uitgebreide beoordeling van de patiënt 
en een verbeterde diagnostiek.

De hoogwaardige Medit scanners
hebben een kleine tip voor 
wendbaarheid en meer comfort 
voor de patiënt. De beeldregistratie 
is geoptimaliseerd met levendige 
kleurenscans en een eenvoudige 
eenknopsbediening.

De comfortabele Virtuo Vivo-scanner is 
een klein en licht handstuk (slechts 130 
g) dat ergonomisch is ontworpen voor 
een penachtige grip en ongeëvenaard 
comfort voor de patiënt. Virtuo Vivo™ 
vereist geen gebruik van poeder, 
waardoor het scanproces naadloos 
verloopt.

Voor meer informatie over intra-orale scanners en digitale oplossingen kunt u terecht op:
straumann.be/io-scanners

De hoogwaardige Medit scannersDe comfortabele Virtuo Vivo-scanner is De 3Shape Trios biedt een uitstekende Virtuo Vivo-scannerVirtuo Vivo-scanner

Uitzonderlijke patiëntenzorg
De Straumann Group biedt een compleet portfolio van digitale 
oplossingen ter ondersteuning van de levering van uitzonderlijke 
patiëntenzorg. Tot de geavanceerde technologieën die beschikbaar 
zijn, behoren de toonaangevende intra-orale scanners 3Shape Trios, 
verschillende Medit types en Straumann Virtuo Vivo.

Adv_A4_IO-scanners.indd   1 19-08-2022   17:12
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Beste collega’s,

Eindelijk was ze daar, de zon! Ze heeft deze zomer 
alles gegeven en hopelijk kon u er optimaal van 
genieten of moeten we zeggen ontwijken door 
de extreme hitte! Helaas was er ook veel leed in 
de wereld door bosbranden, oorlogen en zelfs 
overstromingen. De meteorologen zijn het eens 
over het feit dat onze weerpatronen aan het 
veranderen zijn onder invloed van de opwarming 
van de aarde.  We moeten ons nú aanpassen aan 
een veel warmere wereld!  

Ook voor een aantal leden werd het even warm na 
ontvangst van een aangetekend schrijven van het 
FAGG.  De beroepsvereniging is in constant overleg 
met het FAGG. Dit om de registratie op het online 
platform voor onze leden zo goed en haalbaar 
mogelijk te laten verlopen. De digitale registratie is 
eveneens verbonden aan de MDR verordening en 
daarom moeten er bepaalde invullingen gebeuren 
die reflecteren hierop. Dit is voor elk bedrijf echter 
anders en elk dentaaltechnisch bedrijf moet zijn 
verantwoordelijkheid hierin nemen en tijd maken 
om dit in orde te brengen. UDB kan begeleiden 
door het verstrekken van de nodig informatie, 
maar de uitvoering is individueel.

Het FAGG heeft ook de inspanning gedaan om elk 
dentaaltechnisch bedrijf waarvan de registratie nog 
niet voltooid was, een persoonlijk schrijven te sturen 
met een referentienummer. Dit referentienummer 
is voor iedereen anders en bij vragen gebruiken ze 
dit om snel tot een advies/oplossing te komen (zie 
mail ‘FAGG aangetekende zending’ van maandag 
8 augustus). We waarderen de goede contacten 

met het FAGG, omdat dit enkel in het voordeel is 
van onze leden, om hen blijvend te helpen. Heeft u 
nog vragen hierover, contacteer dan het FAGG via: 
notifications.meddev@fagg-afmps.be en vermeld 
zeker uw referentienummer! Gelieve deze gegevens 
zorgvuldig te noteren, u zult deze zeker nog nodig 
hebben.

Dentex opent opnieuw de deuren zodat u de 
meest innovatieve technieken en producten kunt 
ontdekken van 29 september tot en met 1 oktober. 
Dentex is een 3-daags event in Brussels Expo dat 
de voltallige dentale sector bij elkaar brengt. Het is 
een uniek nationaal platform waarbij de focus op 
informatie, interactie en netwerking ligt. Zeker de 
moeite waard om een bezoek te brengen. 
U kunt inschrijven via Registratie | dentex

Het fenomeen arbeidskrapte in onze sector hakt 
stevig in op de dentaaltechnische bedrijven. We 
dienen af te rekenen met een chronisch tekort 
aan goed opgeleide dentaaltechnici en bovendien 
is het aantal afgestudeerden in de verschillende 
scholen schrijnend laag.

In een poging het tij te keren heeft UDB een 
project uitgewerkt om ons vakgebied sterk onder 
het daglicht te brengen. Ondertussen draait 
onze communicatiemolen volop om jongeren 
naar de scholen te lokken om dit veelzijdige 
beroep in de mondzorg aan te leren. Samen 
met een communicatie agentschap proberen 
we de dentaaltechniek in de breedste zin van 

E D I T O

Participeren
om te kunnen groeien
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het woord te promoten zoals : studies/opleiding, 
toekomstmogelijkheden, job inhoud, enz…De 
promotieflyer is ook digitaal verzonden aan 4 
Vlaamse kabinetten, Onderwijs Vlaanderen, VBT en 
VVT, VDAB, Unizo, onze sponsors, de scholen enz…
 De UDB leden hebben eveneens allemaal een 
envelop ontvangen met een aantal flyers en we 
hopen dat we op uw medewerking hebben kunnen 
rekenen om deze te verspreiden. 
Vele beekjes maken grote stromen!

Als beroepsvereniging zijn we de laatste jaren 
enorm gegroeid in het aanbieden van voordelen 
verbonden aan een lidmaatschap. Het is duidelijk 
dat onze doelstelling is om een  service organisatie 

te zijn, want hierdoor vinden dentaaltechnische 
bedrijven ons en kiezen ervoor om zich aan te 
sluiten.  Wij reiken het u aan en het is aan u om 
mee te participeren zodat u kan verder groeien als 
dentaaltechnisch bedrijf. 

Veel leesgenot!

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, 

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

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.

CAVEXYOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN
www.cavex.nl

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.

ad ScanSpray A4 NL.indd   1 2/13/2020   3:12:13 PM

René Van Reeth, voorzitter
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De UDB werkgroep ‘Redesign’ 
heeft in samenwerking met het 
conceptteam ‘Waar is Waldo’ 
een mooie campagne opgezet 
‘WORD EEN TTT’er’ (zie ook foto cover)!  

Dit om ons beroep een boost te geven, zodat de 
jongeren interesse krijgen om de opleiding te volgen.  
De UDB leden ontvingen flyers om te verspreiden aan 
iedereen die interesse heeft/zou kunnen hebben.  
De flyers zijn eveneens digitaal doorgestuurd aan 
de tandartsverenigingen, scholen, overheid, VDAB, 
politiek en sponsors. De krant Het Laatste Nieuws 
heeft een artikel gepubliceerd en ATV bracht een 
bezoek aan Stella Maris (KNMC) in Merksem.

Bedankt aan de WG Redesign voor het initiatief 
en ondersteuning van ‘Waar is Waldo’ en bedankt 
aan onze leden en alle anderen om de flyers te 
verspreiden. We hopen u in de volgende editie nog 
meer positieve informatie te kunnen bezorgen.

EFFORT IS THE BEST INDICATOR OF INTEREST

Welke 
school 

kies jij?

      

         

          

          

   

        

       

      TTT  

KNMC 
(Stella Maris Instituut)

Hoofdstedelijk 
instituut 
anneessens-funck

VESALIUS INSTITUUT

SYNTRA 
(DUAAL LEREN)

 

  2  

+32 3  2  30

  3   

+32 2 10 0  0

 1  

+32  0  0

  

+32 11 30 32 32 

Meer info op TTT-OPLEIDINGEN.BE

BRUSSEL

west-vlaanderen

Limburg

ANTWERPEN
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De brand, de puzzel en de vijver: 
het tekort op de arbeidsmarkt
door de ogen van arbeidseconoom Stijn Baert

De war on talent wordt er steeds meer eentje op leven en dood.  Wij legden ons oor 
te luisteren bij econoom, arbeidsmarktdeskundige en Professor UGent Stijn Baert en 
vroegen hem om de problematiek met wetenschappelijke cijfers te onderbouwen.  Zo kan 
je op de eerstvolgende buurtbarbeque  eindelijk in discussie gaan met die ene militant die 
zelfs het zwakste activeringsbeleid des duivels vindt.

Professor, de arbeidsmarkt staat 
in brand. Hoe erg is het precies 
gesteld? Zijn er slechts een paar 
kamerplanten in de fik geschoten, 
of zit er zo onderhand geen zuurstof 
meer in de lucht?
Stijn Baert:: ‘De situatie is echt wel ernstig.  Kijk 
bijvoorbeeld naar de job-vacature-ratio.   Die 
geeft het aantal niet-ingevulde vacatures weer 
als een percentage van het totaal aantal jobs.  In 
ons land lag die in het vierde kwartaal van 2021 op 
4,7%.  Dat betekent dat ongeveer 1 op de 20 jobs 
in België niet ingevuld geraakt.  In de Europese 
Unie doet enkel Tsjechië slechter, met 4,9%.  En 
opvallend: als we ook de gewesten meenemen in 
die analyse, merken we dat het in Vlaanderen nÓg 
slechter gesteld is, met maar liefst 5,4 openstaande 
vacatures per 100 jobs.  Het is natuurlijk altijd wel 
wat problematisch om landen te vergelijken met 
regio’s, maar toch: het illustreert hoe groot het 
probleem bij ons is.’

Geen personeel vinden is natuurlijk 
niet leuk voor ondernemers. Maar al 
die openstaande vacatures moeten 
toch ook een maatschappelijke 
impact hebben?
Stijn Baert: ‘Vacatures zijn kansen.  Kansen 
voor gezinnen om vooruit te raken.  Kansen om 
onze staatskas eindelijk wat meer op orde te 

krijgen.  Kansen om de werkzaamheidsgraad op te 
krikken.  In dat opzicht zitten we met een record 
aantal kansen, want nog nooit waren er zoveel 
openstaande vacatures.  Alleen lijken we op dit 
moment naar een recordaantal gemiste kansen te 
gaan.  Vorig jaar nog hebben we aan de UGent een 
top tien gemaakt van vacatures die het moeilijkst in 
te vullen waren.  

“WE GAAN VAN EEN RECORDAANTAL 
VACATURES NAAR EEN RECORDAANTAL 
GEMISTE KANSEN”

Daaruit bleek nog maar eens hoe onmogelijk het 
is nieuwe werknemers te vinden:  voor de minst 
populaire job – hoofdverpleegkundige -  was het 
aantal openstaande vacatures maar liefst vijf 
keer zo hoog als het aantal mensen dat nog maar 
overwoog om die job uit te oefenen.  Dan is het 
natuurlijk bijzonder moeilijk om als werkgever de 
puzzel te kunnen leggen.’

Die mismatch tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt is iets 
wat je wel vaker hoort. Waarom is het 
eigenlijk zo moeilijk om de noden van 
werkgevers en werknemers op elkaar 
af te stemmen?
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Omnigrip Mini Screwdriver 
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*25% smaller screw channel diameter 
area compared to angulated screw 
channel for conical connection
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Stijn Baert: ‘Voor die mismatch bestaan er drie 
verklaringen.  Ten eerste hebben sollicitanten 
soms niet het juiste opleidingsniveau voor een 
bepaalde functie. Het kan ten tweede, ook gaan 
over ervaring en vaardigheden.  Wanneer een 
potentiële werknemer bijvoorbeeld moet kunnen 
werken met een bepaald type graafmachine vallen 
de sollicitanten die daar geen ervaring mee hebben 
al meteen af.  Maar het gaat ook om het willen 
uitvoeren van bepaalde functies.  Voor maar liefst 
een derde van de vacatures op de website van de 
VDAB is geen opleiding of ervaring vereist.’

En toch zitten we met zoveel 
langdurige werklozen. Hoe kan dat?
Stijn Baert: ‘Er zijn niet veel  werkzoekenden in 
ons land.  Maar de werkzoekenden die er zijn, zijn 
vaak langdurig werkloos.  Dat is vooral in Brussel en 
Wallonië het geval, waar hun aandeel tegen de 60% 
aanschurkt.  Terwijl er op hetzelfde moment wel 
al die vacatures zijn die geen ervaring of diploma 
vereisen.  Dus daar zit wel een probleem met het 
activeringsbeleid.’

‘MEN ZEGT ALTIJD DAT ONZE SLECHTE 
INACTIVITEITSCIJFERS TE WIJTEN ZIJN 
AAN BRUSSEL EN WALLONIE.  QUOD 
NON.  OOK IN VLAANDEREN ZITTEN WE 
AAN 19,2%.

Welke maatregelen moeten 
volgens jou genomen worden opdat 
werkgevers hun persoonspuzzel 
makkelijker zouden kunnen leggen?
Stijn Baert: ‘Ik denk dat we veel dingen kunnen 
doen, vooral op het vlak van opleiding en activering.  
Wat opleiding betreft, moeten we volgens mij het 
voorbeeld van de Scandinavische landen volgen en 
inzetten op levenslang leren.  Daartoe moeten we 
ook de sectorverkokering aanpakken: vandaag willen 
veel werkgevers hun medewerkers namelijk niet 
opleiden uit vrees dat dat ook hun concurrenten ten 
goede zal komen.  Die mentaliteit moet er uit.

‘WERKEN MOET MEER LONEN.  
ALLE POLITICI WETEN DAT, MAAR 
SLECHTS WEINIGEN DURVEN DAAR 
CONSEQUENTIES AAN KOPPELEN.’

En de beslissingsmacht omtrent het opleiden van 
werknemers moet overgeheveld worden van de 
federale naar de Vlaamse overheid.  In Vlaanderen 
zitten we namelijk met werkzoekenden die andere 
noden hebben dan die in Brussel of Wallonië.  
Ook op het vlak van activering mag Vlaanderen 
best wel wat meer in de pap te brokkelen hebben.  
Daarnaast moeten de werkloosheidsuitkeringen 
dwingender en transparanter worden en moet 
werken  fundamenteel aantrekkelijker gemaakt 
worden.’

‘Werken moet aantrekkelijker’. Tijd 
om het grote aantal inactieven aan te 
pakken?
Stijn Baert: ‘Inderdaad.  Om je een idee te geven: 
in 2021 waren 74,1% van alle 25- tot 64-jarigen in 
België aan het werk, 4,1% was werkzoekend en 
21,8% was inactief.  Die 4,1% werkzoekenden, da’s 
niet zo abnormaal – ook al zitten in dat percentage 
zoals gezegd veel langdurig werkzoekenden.  Het is 
echter dat ongelooflijk hoge percentage van 21,8% 
dat van belang is. Dáár zit het grote verschil met 
het buitenland.  Slechts 4 van de 27 EU-landen 
doen het op dat vlak slechter dan ons land.  Zelfs in 
Frankrijk zijn er minder inactieven dan in België!

‘DE POORTEN NAAR DE LANGDURIGE 
ZIEKTEVERZEKERING EN HET 
VERVROEGD PENSIOEN ZIJN BLIJVEN 
OPENSTAAN.  DIE MOET DE FEDERALE 
OVERHEID SLUITEN.’
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Bovendien zegt men vaak: ‘Dat is een probleem 
van Brussel en Wallonië.” Quod non.  Ook in 
Vlaanderen ligt het inactiviteitspercentage met 
19,2% betrekklijk hoog.  De vijver van onze actieve 
bevolking is gewoon te klein.’

Waarom doet België het op dat 
vlak zoveel slechter dan de rest van 
Europa?
Stijn Baert: ‘Als je in de cijfers duikt, zie je dat er 
traditioneel veel meer vrouwen inactief zijn dan 
mannen.  Toch is dat Europees beschouwd niet 
abnormaal.  Het probleem ligt bij de mannen: enkel 
Kroatië en Italië tellen meer inactieve mannen dan 
ons land.  Bovendien ligt ook de inactiviteit onder 
niet-EU-migranten ongelooflijk hoog.  Meer dan 
44% van hen die op arbeidsleeftijd is, heeft geen 
job en zoekt ook niet naar werk.  Dat percentage 
is vooral schokkend als je weet dat het EU-
gemiddelde maar op 29% ligt.’

Hoe krijgen we dat Belgische 
inactiviteitspercentage naar 
beneden?
Stijn Baert: ‘Als we willen dat de vijver van de 
actieve bevolking groter wordt, moeten we 
de poorten richting inactiviteit sluiten.  We 
hebben dat in Vlaanderen gedaan via de 
werkloosheidsuitkering, die activerend is geworden.  
De poorten naar de langdurige ziekteverzekering 
en het vervroegd pensioen zijn daartentegen 

veel meer blijven openstaan.  Wat de langdurige 
ziekteverzekering betreft worden er nu stappen 
gezet door de federale overheid.  Ik hoop dat 
die stappen goed genoeg zullen zijn.  Voor alle 
duidelijkheid: de bedoeling is niet om de cijfers 
naar nul procent te brengen.  Mensen kiezen er ook 
niet voor om ziek te worden.  Maar als we zo goed 
mogelijk zorg willen dragen voor wie écht ziek is, 
dan moet onze sociale zekerheid voldoende sterke 
schouders kennen.  Dat betekent dat wie geen 
toegang tot het systeem zou mogen hebben er ook 
geen toegang toe heeft en dat wie klaar is om terug 
aan het werk te gaan ook daadwerkelijk geactiveerd 
wordt.  Maar dat zijn vooral maatregelen die het 
federale niveau moet nemen.’

En verder?
Stijn Baert: ‘Werken moet meer lonen.  Daar zijn 
zowat alle politieke partijen het over eens.  Het 
probleem is dat slechts weinig partijen daar ook 
een consequentie aan durven koppelen.  Want 
wie de lasten op arbeid wil verlagen, zal het tekort 
aan inkomsten op een andere manier moeten 
compenseren.  En net daar knelt het schoentje.’

Bron: ZO Unizo Antwerpen -  tekst : Lucas Medaer
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Voor meer informatie of een demo in uw praktijk, neem contact op met:
Daniel Herpigny
Sales Manager Lab & Digital Solutions
daniel.herpigny@gc.dental
+32 475 79 84 05

GC Europe NV - Benelux Sales Department - Interleuvenlaan 33 - 3001 Leuven - België |  info.benelux@gc.dental | https://europe.gc.dental

Initial™ LiSi Block 
Initial™ IQ ONE SQIN

Handmatig polijsten
Frezen, polijsten en plaatsen
De restauratie kan gemakkelijk gepolijst worden 
direct na het frezen met standaard silicone wielen. 
In minder dan 10 minuten bereikt u een superieure 
glans.

Polijsten of opschilderen? De keuze is aan u!

Karakterisering 
met Lustre 
Pastes ONE

Micro-layering met Lustre 
Pastes ONE 

en SQIN keramiek

Frezen, opschilderen, plaatsen.
Met GC Initial IQ ONE SQIN – het opschilderbare keramische systeem voor 
kleur- en vormrestauraties – kunt u snel en eenvoudig even hoogstaande 
esthetische resultaten bereiken als met conventioneel gelaagde restauraties, 
zij het met een aanzienlijke tijdwinst. 
Hoe werkt het? U kiest ...

Karaterisering met  
Initial IQ ONE SQIN

Schilder techniek
Voor al uw monolithisch posterieur werk zorgt de Initial 
Lustre Pastes ONE, de unieke 3D-opschilderbare kera-
miek van GC voor fluorescentie, onovertroffen vitaliteit 
en een natuurlijk ogend glazuur ... gewoon schilderen 
en klaar!

Micro-layering techniek
Voor verfijnde esthetische casussen in het anterieure ge-
bied worden de Lustre Pastes ONE en de SQIN-keramiek 
gecombineerd, waardoor unieke toepassings- en model-
leringseigenschappen worden verkregen die het mogelijk 
maken om het oppervlak te textureren met zelfglanzende 
eigenschappen na het keramisch opbakken.



13

I N F O R M A T I E

Generatie Z
De millenials zijn ondertussen zo goed als allemaal aan het werk, en de volgende generatie 
maakt al haar opwachting op de werkvloer. Generatie Z, ook wel de Zoomers genoemd, is 
geboren tussen 1996 en 2010. Wat typeert deze jongeren? En hoe kan je hen als werkgever 
verleiden?

Tot welke generatie behoor jij?
Grofweg onderscheiden we na WOII de volgende 
generaties:
• Babyboomers: geboren tussen 1945 en 1960
• Generatie X: geboren tussen 1961 en 1980
• Millennials: geboren tussen 1981 en 1995
• Generatie Z: geboren tussen 1996 en 2010

Uiteraard zijn er binnen een generatie veel 
onderlinge verschillen en is de jonge generatie 
Z zich nog volop aan het vormen. Toch is het 
interessant om als werkgever rekening te houden 
met wat hen typeert om in de ‘war on talent’ jong 
potentieel aan te trekken en te behouden.

Ongeduldige digital natives
Generatie Z is opgegroeid in het digitale tijdperk. 
Ze worden al van kleins af gebombardeerd met 
informatie via allerlei kanalen. Ze appen, snappen, 
checken Instagram, luisteren naar muziek en 
maken huiswerk tegelijkertijd. 
Spotify, Netflix, Deliveroo… De wereld is voor de 
jongeren ‘on-demand’ op hun smartphone en dus 
moeten werkgevers dat ook zijn in hun ogen.
Tip voor werkgevers: zorg ervoor dat 
je makkelijk online te bereiken bent. Hou 
je communicatiekanalen laagdrempelig 
en eenvoudig, en vermijd lange 
sollicitatieprocedures.

Op zoek naar zekerheid
Generatie Z is opgegroeid in tijden van grote 
onzekerheid. De bankencrisis van 2008, de 
klimaatcrisis, terrorisme, de coronapandemie... 
Financiële stabiliteit is voor hen belangrijker dan 
voor de millennials, die in tijden van oneindige 

mogelijkheden opgroeiden, en vooral op zoek zijn 
naar zingeving en alles uit hun leven willen halen.
Voor de Zoomers is dé droomjob die hen 100% 
voldoening brengt, minder belangrijk. Zij willen in 
de eerste plaats een stabiele financiële toekomst, 
want ze weten dat ze het materieel wellicht niet zo 
goed meer gaan hebben als hun ouders.
Als dat niet kan bij een werkgever, dan beginnen ze 
zelf wel hun eigen bedrijf.
Tip voor werkgevers: een vast contract en goede 
arbeidsvoorwaarden zijn een manier om gen Z aan 
te trekken.

Drang naar eigenheid
De Zoomers hebben een sterk uitgesproken 
mening. Hun ouders hebben hen geleerd om 
zelfstandig na te denken en hun eigen opinie te 
vormen. Ze zijn het ook gewoon om via het internet 
onbeperkte toegang te hebben tot informatie en 
gebruiken die info om tot inzichten te komen.
Die eigen mening delen ze gretig met de wereld via 
sociale media. Ze willen laten zien dat ze uniek zijn 
en zoeken naar erkenning. In het online universum 
vliegen de likes hen om de oren, dus ze zijn het 
gewoon om waardering te krijgen.
In vergelijking met de millennials is generatie Z 
competitief ingesteld. Ze hebben duidelijke targets 
nodig die ze individueel kunnen behalen, terwijl bij 
millennials eerder de focus ligt op samen doelen 
bereiken. Zoomers willen hun eigen lot bepalen en 
niet op anderen vertrouwen voor hun succes. 
Tip voor werkgevers: zorg ervoor dat je bedrijf 
een duidelijke profilering en authentieke uitstraling Voor meer informatie of een demo in uw praktijk, neem contact op met:

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

GC Europe NV - Benelux Sales Department - Interleuvenlaan 33 - 3001 Leuven - België |  info.benelux@gc.dental | https://europe.gc.dental
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Voor al uw monolithisch posterieur werk zorgt de Initial 
Lustre Pastes ONE, de unieke 3D-opschilderbare kera-
miek van GC voor fluorescentie, onovertroffen vitaliteit 
en een natuurlijk ogend glazuur ... gewoon schilderen 
en klaar!

Micro-layering techniek
Voor verfijnde esthetische casussen in het anterieure ge-
bied worden de Lustre Pastes ONE en de SQIN-keramiek 
gecombineerd, waardoor unieke toepassings- en model-
leringseigenschappen worden verkregen die het mogelijk 
maken om het oppervlak te textureren met zelfglanzende 
eigenschappen na het keramisch opbakken.
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heeft. Ook jij moet als bedrijf passen bij het 
‘unieke’ imago van de jongeren. Geef regelmatig 
positieve feedback en zorg voor duidelijke doelen 
die ze kunnen halen. Waak er ook over dat de 
samenwerking met andere collega’s vlot verloopt.

Persoonlijk contact
Hoewel Zoomers heel goed met technologie 
kunnen omgaan, hebben ze ook nog nood aan 
persoonlijk contact. Enkel maar thuiswerken zien 
ze niet zitten.
Tip voor werkgevers: zorg ervoor dat je een 
goede regeling hebt voor jonge medewerkers 
zodat ze hybride kunnen werken én kunnen 
netwerken op kantoor met andere collega’s.
Zet ook je eigen werknemers in binnen je 
aanwervingsstrategie, bijvoorbeeld door hen 
jonge mensen te laten zoeken in hun eigen 
kennissenkring of te laten praten met jonge 
kandidaten op jobbeurzen. Die persoonlijke 
connectie is voor generatie Z belangrijk bij hun 
keuze voor een werkgever.

Diversiteit en duurzaamheid
Voor Zoomers is diversiteit de normaalste zaak van 
de wereld. Het is een generatie die diversiteit in de 
armen sluit en niet oordeelt op basis van religie, 
geaardheid of ras. Een bedrijf dat dit wel doet, 

overweegt gen Z niet als werkgever.
Zoomers zijn meer politiek geëngageerd dan 
de millennials en erg begaan met issues als 
klimaatverandering en gendergelijkheid. En ze 
verwachten van hun werkgever hetzelfde.

Tip voor werkgevers: laat je normen en waarden 
duidelijk naar voor komen in je employer branding. 
Pak uit met je duurzame initiatieven en zorg voor 
inclusieve communicatie.

Ondernemend
Generatie Z is opgegroeid in een wereld van 
YouTube-tutorials en DIY-filmpjes. Ze leren 
zichzelf makkelijk dingen aan, en een hoger 
diploma is voor hen niet meer de enige weg om 
competenties te verwerven. Ze zijn ook niet bang 
om hun ideeën na te jagen en om zelf successen 
te behalen. Ze beseffen dat je miljonair kan 
worden met de juiste app of het goede idee. 
Tip voor werkgevers: geef jonge mensen genoeg 
ruimte om hun eigen projecten uit te werken. 
Geef hen het gevoel dat ze hun ei kwijt kunnen 
binnen je bedrijf. Kijk bij de aanwerving ook niet 
enkel naar hun diploma, maar focus tijdens het 
sollicitatieproces vooral op hun competenties.

Bron: VDAB - Diederik Van Vlem
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Overlijden
Leo Fornoville 
is niet meer onder ons
Op 21 juni 2022 is op  95 jarige leeftijd de zaakvoerder van 
bvba Laboleen rustig ingeslapen. Hij was tandtechnieker 
in hart en nieren en stond mee aan de doopvont  van de 
contactclub Antwerpen. 

Nog steeds dankbaar dat hij mijn mentor is geweest 
en mij steunde bij allerlei projecten! Rust in vrede Leo.

Luc Guldentops

Namens voorzitter, bestuur en leden UDB, 
onze oprechte deelneming aan familie en vrienden.
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Het Mini-Max-principe: 
wanneer rentabiliteit 
gecombineerd wordt met 
esthetiek
GC Initial™ IQ ONE SQIN penseel- en micro-layeringsysteem: 
een nieuw level op het gebied van volledig keramische restauraties

Door MDT Andreas Pilch, Duitsland

Het doel van volledig keramische restauraties 
is om een natuurlijke imitatie van mooie 
tanden te produceren. Tegelijkertijd 
moeten tandtechnici het hoofd bieden 
aan de economische uitdagingen waarmee 
het tandtechnisch laboratorium wordt 
geconfronteerd. Een evenwichtsoefening 
die tegenwoordig met moderne keramiek 
en tandheelkundige finesse kan worden 
beheerst. De auteur beschrijft zijn werk met 
het GC Initial™ IQ ONE SQIN-systeem voor 
het penselen en micro-layeren van keramiek. 
Daardoor kan het Mini-Max-principe in de 
praktijk worden gebracht in het laboratorium 
en wordt met minder inspanning een 
maximale esthetiek bereikt.

Observeren, creëren, opzetten, beproeven ... de 
weg naar bekwaamheid is lang voor tandtechnici. 
Er is geduld en doorzettingsvermogen 
voor nodig. Vooral bij de vervaardiging van 
keramische restauraties zijn talloze kleine 
subtiliteiten bepalend voor het resultaat. De 
vorm, kleur en textuur van de restauratie, 
functionele parameters, framematerialen, 
krimpeigenschappen van het keramiek, wat 
allemaal moet worden beheerst. Het doel is 
een restauratie te leveren met een natuurlijk 
en esthetisch totaalbeeld. Indrukwekkend is 
hier het feit hoe intensief de tandtechniek zich 
al decennia bezighoudt met de imitatie van 

natuurlijke tanden. Keramische fineertechnieken 
die bijna tot in perfectie zijn gerijpt, maken een 
maximale esthetiek mogelijk. Niettemin zijn 
de kosten en inspanningen voor het maximaal 
haalbare resultaat hoog. Om aan de economische 
eisen van de dagelijkse laboratoriumroutine te 
voldoen, zijn concepten en materialen (d.w.z. 
lithiumdisilicaat en zirkoniumoxide) ontwikkeld 
waarmee monolithische restauraties kunnen 
worden vervaardigd. De maatstaf voor het 
esthetische resultaat - vooral in het anterieure 
gebied - is echter de traditionele gelaagde kroon. 
Een moderne, alternatieve productiewijze voor 
volledig keramische restauraties is micro-layering.

Het Mini-Max-principe in volledig keramische 
restauraties
Met een minimum aan middelen moet het 
gestelde doel worden gehaald - zo kan het 
‘Mini-Max-principe’ in één zin worden verklaard. 
Vertaald naar de tandtechniek betekent dit: 
het maximaal haalbare resultaat bereiken met 
de meest beheersbare inspanning. Terwijl 
bijvoorbeeld voor posterieure kronen de 
weg met minimale inspanning de volledige 
monolithische uitvoering is, bereikt dit systeem 
vaak zijn esthetische grenzen in het gebied van 
de anterieure tanden. Het alternatief is dan 
micro-layering. Bij deze procesmethode wordt 
het volledig anatomische keramische framewerk 
(geperst, geslepen of gefreesd) aan de vestibulaire 
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zijde iets verkleind en worden aan het eind de 
lichtoptische eigenschappen van de natuurlijke 
tanden nagebootst door middel van een dunne 
laag fineerkeramiek. Het procédé kan wonderwel 
worden gecombineerd met de penseeltechniek 
om het laatste beetje naturel te bereiken. Het 
GC Initial™ IQ ONE SQIN penseel- en micro-
layeringconcept staat voor een goed doordacht 
systeem met op elkaar afgestemde producten. De 
complexiteit van de lichtoptische eigenschappen 
van natuurlijke tanden kan met betrekkelijk weinig 
moeite worden bereikt. De procedure is efficiënt. 
Tegelijkertijd zijn er veel onzekere variabelen bij 
volledig keramische restauraties (bijv. de invloed 
van de framekleur, de krimp bij het sinteren, het 
layeringconcept, enz.

Eerste voorbeeld: GC Initial™ IQ ONE SQIN 
penseel- en micro-layeringconcept 

Maar is het maximale resultaat (ijkpunt is de 
conventioneel gelaagde kroon) haalbaar met dit 
efficiënte systeem voor vestibulair gereduceerde 
monolieten? Een antwoord op deze vraag vinden 
is het doel van dit eerste voorbeeld. Om een 
evaluatiestandaard te verkrijgen, zouden zes 
kronen (tanden 13 tot 23) eerst in conventionele 
sintertechnologie op vuurvaste stompen 
(Cosmotech Vest, GC) met gelaagde keramiek 
(Initial MC, GC) worden omgezet (afb. 1). Dit is 
de esthetische maatstaf voor de uitvoering van 
dezelfde kronen met het GC Initial™ IQ ONE SQIN 
penseel- en micro-layeringconcept.

Het complete GC Initial™ IQ ONE SQIN penseel- 
en micro-layersysteem bestaat uit drie op elkaar 
afgestemde keramische materialen:

GC Initial IQ Lustre Pastes ONE
Deze 3D-keramiekverven worden gebruikt voor 
de inwendige en uitwendige karakterisering van 
de framewerken, en ook voor het hechtbakken 
(nodig voor SQIN). Er wordt een diepgaande 
lichtdynamiek (3D-effect) bereikt. Lustre 
Pastes ONE – een nadere ontwikkeling 
van de populaire Lustre Pastes NF – zijn 
gebruiksklare keramische massa’s op basis van 
veldspaat. Het mengsel van fijne keramische 
deeltjes zorgt voor de kleurintensiteit van de 
driedimensionale verf en voor een levensechte 
translucentie en fluorescentie (afb. 2), bijv. voor 
monolithische restauraties.

I N F O R M A T I E

Afb. 1: op vuurvaste stompen gelaagde kronen 
(sintertechnologie) (GC Initial MC) als een hoge benchmark 
en basis voor evaluatie.

Afb. 2: weergave van de fluorescentie van GC Initial IQ Lustre 
Pastes ONE.

GC Initial IQ SQIN
Deze micro-layeringkeramiek wordt gebruikt 
om morfologie en oppervlaktetextuur te 
creëren. Er wordt een driedimensionale 
oppervlaktetextuur met natuurlijke glans 
(zelfglanzend) verkregen. Met de SQIN-
keramiek kan een levensechte esthetiek 
worden bereikt binnen een laag die slechts 0,2 
- 0,6 mm dik is. Het uitgebalanceerde mengsel 
van keramiek op basis van veldspaat zorgt voor 
een driedimensionaal effect: kleur, diepte en 
natuurlijke translucentie. Bovendien biedt de 
speciale Form & Texture-vloeistof speciale 
verwerkings- en modelleringseigenschappen 
om een geïndividualiseerde oppervlaktetextuur 
te creëren.
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GC Initial Spectrum Stains
Met deze universele 2D-verven worden 
individuele interne en externe karakteristieke 
eigenschappen gerealiseerd. Met hun 
onbeperkte verscheidenheid aan kleurnuances 
wordt werkelijk met elke situatie rekening 
gehouden. 

In onze vergelijkende casus werden zes anterieure 
kronen uitgevoerd met het GC Initial™ IQ ONE 
SQIN penseel- en micro-layeringsysteem en 
werden er twee afwerkingsmethodes gekozen:

• 1e kwadrant: minimaal gereduceerd frame, 
gepenseeld met Lustre Pastes ONE / Spectrum 
Stains en daarna gefineerd met SQIN

• 2e kwadrant: monolithisch, gepenseeld met 
Lustre Pastes ONE / Spectrum Stains

Het creëren van de basis
De keuze van het framemateriaal is een essentieel 
aspect voor het resultaat. De beslissing hangt 
af van verschillende factoren. Als de restauratie 
bijvoorbeeld op conventionele wijze in de mond 
moet worden gecementeerd, kan zirkoniumoxide 
het juiste materiaal zijn. In dit geval werden de 
kronen gemaakt van lithiumdisilicaatkeramiek 
(Initial LiSi Press, GC) met de perstechniek. Initial 
LiSi Press biedt een breed gamma van ingots 
met natuurlijke translucentie. Voor dit voorbeeld 
werd onze ‘favoriete’ ingot met een gemiddelde 
translucentie (MT) gebruikt.

In het 1e kwadrant werd de volledig anatomische 
wax-up buccaal met ongeveer 0,5 mm 

gereduceerd om ruimte te creëren voor de 
verblending. In het 2e kwadrant, werd de wax-up 
volledig anatomisch geperst (afb. 3). De wax-up 
werd ingebed om volledig keramische (GC Initial 
LiSi Press MT-ingot, kleur A2) kronen te persen. 
De precieze pasvorm die gebruikelijk is voor 
perskeramiek zorgt voor een soepele workflow. Na 
het slijpen van de onderdelen, waren de kronen 
klaar voor afwerking.

Afwerking met de penseeltechniek 
(monolithisch)
De monolithische kronen in het 2e kwadrant 
werden voltooid met de penseeltechniek. Met 
de Lustre Pastes ONE kunnen – in combinatie 
met de Spectrum Stains of op zichzelf – de kleur, 
helderheid, grijswaarde en oppervlaktetextuur 
worden aangepast. De keramische oppervlakken 
kunnen sensationeel gemakkelijk worden 
gekarakteriseerd met de 3D-verven. De esthetiek 

Afb. 3: a) Volledig anatomische wax-up.

Afb. 3: b) De volledig anatomische wax-up was in het 1e 
kwadrant licht buccaal gereduceerd.

Afb. 3: c) Geperste kronen (GC Initial LiSi Press MT) op het 
model.
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van de natuurlijk ogende glazuurmassa’s is 
opmerkelijk. Zonder enige layering worden de 
kronen monolithisch afgewerkt (afb. 4).

Afwerking met de micro-layeringtechniek
(micro-buccaal gereduceerde monolieten)
De Lustre Pastes ONE werden ook gebruikt 
voor de buccaal gereduceerde kronen in het 
1e kwadrant. Hier komt hun sterkte  als een 
interne verf goed naar voren. De kronen worden 
intensiever gekarakteriseerd met de Lustre Pastes 
ONE ter voorbereiding van de fineer en vervolgens 
gebakken. Dit hechtbakken geeft de structuur een 
complexe diepte en maakt het tot de optimale 
basis voor het micro-layeringprincipe. De SQIN-
keramiek maakt een kleureffect vol dynamiek 
mogelijk bij een geringe laagdikte. Onder meer 
dankzij de geringe dikte van de keramische laag is 
de krimp van het keramiek uiterst gering tot niet 
aanwezig. Dit maakt het systeem beheersbaar 
en reproduceerbaar. Vermeldenswaardig is 
ook de speciale mengvloeistof (Form & Texture 
liquid) met een ingenieuze eigenschap: wanneer 
deze met de keramiek wordt gemengd, kan 
deze letterlijk worden gemodelleerd. Er kan 
bijna als een soepele zachte was een natuurlijke 
oppervlaktetextuur worden gecreëerd. We 
blazen de restauratie als het ware leven in met 
een penseel. Delicaat en tegelijk pittig intens - zo 
kunnen de SQIN-massa’s worden aangebracht 
en verwerkt. De ervaring leert dat er bij het 
aanbrengen van lagen texturen in de oppervlakken 
tijdens het layeren mooiere resultaten 
worden verkregen dan wanneer roterende 
gereedschappen worden gebruikt. Als de texturen 

worden ‘ingebakken’, vermengen de massa’s zich, 
waardoor een natuurlijke structuur ontstaat. Na 
het bakken werd de glansgraad alleen bijgesteld 
door handmatig polijsten. Door de kronen 
voorzichtig ‘over te trekken’ met de rubberen 
polijstmachine, krijgen de verhoogde gebieden 
een iets gladder oppervlak. Het spel van convexe 
en concave oppervlakken, dat met het blote oog 
nauwelijks zichtbaar is, zorgt voor de uitstekende 
natuurlijke look. Tenslotte werd de polijstborstel 
met diamanten polijstpasta gebruikt. Een paar 
minuten later was het resultaat bereikt. 

Evaluatie van het resultaat
Dit proefstuk is gemaakt met de bedoeling 
een antwoord te geven op de vraag of met het 
GC Initial™ IQ ONE SQIN penseel- en micro-
layeringsysteem met minimale inspanning een 
maximaal resultaat kan worden bereikt. Het 
antwoord is duidelijk te zien op de foto’s of door 
de juxtapositie van de gelaagde kronen (zie 
afb. 1) bij de monolithische of micro-buccaal 
gereduceerde restauraties. De resultaten 
van het penseel- en micro-layeringsysteem 
kunnen de hoge lat evenaren van ‘op vuurvaste 
stompen gelayerde kronen’ (afb. 5 en 6). Met 
tandheelkundige ervaring, het nodige gevoel 
voor esthetiek en het vereiste ruimtelijk denken, 
kunnen uitstekende resultaten worden bereikt. 
De vele parameters die bij de conventionele 
layeringtechniek het eindresultaat bepalen, 
worden tot een minimum beperkt. En de tijd die 
nodig is voor de implementatie is aanzienlijk lager 
dan bij layering.

I N F O R M A T I E

Afb. 4: de kronen in het 2e kwadrant werden afgewerkt met 
de penseeltechniek. De licht gereduceerde kronen in het 1e 
kwadrant werden voorbereid voor het micro-layeren.

Afb. 5: a) Afgewerkte restauraties na handmatig polijsten.
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Patiëntcasus: complexiteit en eenvoud - 
‘De dubbele loterij’

In de dagelijkse laboratoriumpraktijk is het ‘Mini-
Max-principe’ een welkome oplossing om tegelijk 
aan strenge esthetische eisen en economische 
uitdagingen te voldoen. In het geval van deze 
patiënt (tandarts: Dr. Dana Adyani-Fard), moesten 
de tanden 11 en 21 worden voorzien van volledig 
keramische kronen (afb. 7 en 8). Het ontwerpen 
van twee kronen die naast elkaar staan op een 
bijna symmetrische manier kan – afhankelijk van 
de uitgangssituatie – een uitdaging vormen met 
een conventionele layeringtechniek. In dit geval 
werden de kronen op een reproduceerbare, 
eenvoudige manier gemaakt, met behulp van de 
micro-layeringtechniek.

Klinische voorbehandeling
De complexiteit van dit geval ligt in de positie 
van de tanden in het anterieure gebied. De 
patiënt consulteerde de praktijk na een anterieur 
trauma met ernstige dislocatie van tand 11 en 
glazuur-tandbeenbreuken op beide bovenste 
centrale tanden. Tand 11 in het bijzonder was 
enorm scheef. In de klinische voorbehandeling 
werd tand 11 geherpositioneerd en endodontisch 
behandeld. De tanden 21 en 11 werden aanvankelijk 
gerestaureerd met composiet (G-ænial A’CHORD, 
tint A2, GC). De volgende stap was het prepareren 
van de tanden voor de volledig keramische 
kronen. Er werden digitale afdrukken gemaakt 
en de gegevens werden doorgestuurd naar 
het laboratorium voor de vervaardiging van de 
restauraties.

Afb. 5: b) De kronen in het 1e kwadrant werden afgewerkt met 
de micro-layeringtechniek en de kronen in het 2e kwadrant 
met de penseeltechniek.

Afb. 6: ter vergelijking: de conventioneel gelaagde 
restauraties op vuurvaste stompen.

Afb. 7: situatie na het anterieure trauma. De patiënt wenste 
een esthetische verbetering van het anterieure gebit.

Afb. 8: situatie na klinische voorbehandeling en preparatie 
van gebitselementen 11 en 21.
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Micro-layeringtechniek voor volledig 
keramische restauraties
Om de kronen 11 en 21 zo symmetrisch en 
efficiënt mogelijk te kunnen vervaardigen, 
hebben wij gekozen voor microlayering volgens 
bovengenoemd systeem. In de eerste stap 
werd de basis van de initiële LiSi Press-kronen 
vervaardigd en buccaal gereduceerd (ongeveer 
0,4 mm) (afb. 9). Deze geringe laagdikte volstaat 
om levendige dynamische restauraties te 
realiseren met het GC Initial™ IQ ONE SQIN 
penseel- en micro-layeringsysteem.

Zoals hierboven beschreven, werden de 
buccaal verkleinde kronen geverfd en gebakken 
met de Lustre Pastes ONE en kregen kleur en 
basisfluorescentie door deze hechtbakcyclus 
(afb. 10). Nu werden de SQIN-massa’s in een 
minimale laag aangebracht en werden de kronen 
in hun vorm aangevuld. Terwijl het frame met 
de Lustre Pastes ONE de basiskleur illustreert, 
dienen alle andere massa’s om te accentueren 
en te spelen met translucentie, opalescentie, 
enz. Tegelijkertijd werd het penseel gebruikt 
om een oppervlaktetextuur te creëren (met 
de Form & Texture Liquid). Na het bakken werd 
het gewenste resultaat onthuld (afb. 11). Daarna 
volgde het handmatig polijsten. De kronen werden 
vervolgens naar de tandartspraktijk gestuurd en 
in de mond van de patiënt uitgeprobeerd (afb. 
12). De intaglio oppervlakken van de restauraties 
werden gedurende 20 seconden geëtst met 
HF, en vervolgens bewerkt met G-Multi PRIMER. 
G-Premio BOND werd op de tanden aangebracht 
volgens de gebruiksaanwijzing, na een selectief 
etsprotocol. Vervolgens werden de kronen gelijmd 
met een duaalhardende lijmcomposiet (G-CEM 
LinkForce™, GC), tint A2  (afb. 13 en 14).

I N F O R M A T I E

Afb. 9: monolithische keramische kronen, licht gereduceerd in 
het labiale gebied.

Afb. 10: basisstructuur geverfd met Lustre Pastes ONE.

Afb. 11: gefineerd met een microlaag SQIN-keramiek.

Afb.12: a) en b) De afgewerkte restauraties op het model 
– volledig keramische kronen vervaardigd met relatief 
weinig inspanning. Duidelijk zichtbaar is de levendige 
oppervlaktetextuur, die kon worden bereikt door modellering 
in de natte fase (Form & Texture Liquid).
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Resultaat
De wens van de patiënt om de esthetiek van het 
anterieure gebit te verbeteren, werd vervuld. 
Zonder compromissen te hoeven sluiten op het 
gebied van esthetiek en veiligheid, konden wij in 
het laboratorium met minder moeite natuurlijk 
ogende restauraties vervaardigen.

Afb. 13: uitproberen van de kronen in de mond.

Afb. 14: a) en b) Het resultaat enkele dagen na de definitieve 
cementering. De kronen passen op natuurlijke wijze in de 
tandregio. De stand van de tanden is in harmonie met de 
lippen en het profiel.

Samenvatting
Het doel van een esthetisch geïndiceerde 
restauratie is een natuurlijk ogend resultaat 
in harmonie met het gezicht en de mond, 
vergelijkbaar met een boeket dat zich pas in zijn 
geheel manifesteert. Om dit te bereiken komen 
vele aspecten aan bod – subtiliteiten en nuances 
bepalen het beeld. En het is juist deze complexiteit 
van details die een volledig keramische restauratie 
in het anterieure gebied zo moeilijk maakt. Met 
GC Initial IQ ONE SQIN betreden we een nieuw 
level van volledig keramische restauraties. De 
penseel- en micro-layeringtechniek maakt de 
complexiteit beheersbaar. Minimaal principe van 
volledig keramische restauraties – met minimaal 
gebruik, bereiken we maximale esthetiek. Het 
Mini-Max-principe betekent echter niet dat slechts 
een minimale knowhow is vereist. Want wat 
overblijft is het besef dat een goede tandtechniek 
altijd gebaseerd is op de wisselwerking tussen 
kwaliteitsproducten, doordachte concepten en 
tandheelkundige finesse.

“Het vervaardigen van keramische restauraties 
betekent voor mij ook stimulans en motivatie. 
Elke dag proberen we een beetje dichter bij de 
natuur te komen en staan we bij elke patiëntcasus 
opnieuw voor deze uitdaging. Moderne materialen 
– bijv. GC Initial IQ ONE SQIN – bieden ons de 
mogelijkheid om met diepgaande kennis, gevoel 
voor esthetiek en kunstzinnigheid te blijven 
bijschaven, zonder de economische efficiëntie uit 
het oog te verliezen.” MDT Andreas Pilch

Erkenning
De auteur dankt Dr. Dana Adyani-Fard 
(Meerbusch, Duitsland) voor haar zorgvuldige 
klinische werk in de gepresenteerde casus.
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Ronduit prachtig: 
een natuurlijke, aantrekkelijke 
lach dankzij geperste keramiek 
(IPS e.max Press)
Esthetische restauratieve behandelingen vormen een samenspel van 
een breed scala aan nauw met elkaar verbonden factoren. Een intensieve 
samenwerking tussen de betrokken partijen - tandartspraktijk, tandtechnisch 
laboratorium en patiënt - is dan ook een strikte voorwaarde voor het succes 
van dergelijke complexe ingrepen. De auteur pleit voor de uitvoering van 
een goed doordachte strategie op basis van een gedetailleerde analyse van 
de situatie. De materiaalselectie en toegepaste productietechniek in het 
tandtechnisch laboratorium zijn beslissende factoren voor het succes van de 
behandeling. In de hier gepresenteerde casus is geperste keramiek (IPS e.max 
Press van Ivoclar) gebruikt om het beoogde resultaat te behalen. 

Attila Böröczky, tandtechnicus; Hongarije

‘Gewoon een stralende lach’; dat is wat een 
patiënt verwacht van een cosmetische 
tandheelkundige behandeling. Een ‘gewoon 
stralend’ beeld is echter niet altijd gemakkelijk 
te realiseren. We worden vaak geconfronteerd 
met complexe casussen, die niet kunnen worden 

opgelost via een eenvoudige cosmetische 
aanpassing. De in dit artikel omschreven casus 
plaatste de behandelende tandarts en mij - 
tandtechnicus en auteur van dit artikel - voor een 
stevige uitdaging.

Afb. 1   Pre-operatieve situatie (skeletale open beet) 
en een neiging tot een Klasse III-malocclusie

Afb. 2   Situatie tijdens de orthodontische behandeling
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Analyse tandtechnisch laboratorium
Vervolgens was de feitelijke esthetische 
restauratieve behandeling aan de orde. 
Tanden 13 t/m 23 zouden worden voorzien 
van volkeramische veneers. De uitstulpingen 
van de mamelons, die zichtbaar waren bij de 
natuurlijke tanden van de onderkaak, waren 
opvallend (Afb. 3). De tandarts vroeg ons om het 
levendige kleurenspel van de natuurlijke tanden 
na te bootsen in de keramische restauraties. 
Hij verzocht ons om de prachtige translucente 
eigenschappen en kwabachtige structuren 
- binnen de mogelijkheden van materiaal en 
techniek, en van onze technische en creatieve 
vaardigheden - zo veel mogelijk te reproduceren. 
De behandelende tandarts en ik werkten al vele 
jaren samen, en wisten dan ook dat we in deze 
situatie volledig op elkaar konden bouwen. 

Voordat ik met deze casus aan de slag ging, wilde 
ik de esthetische aspecten van de bestaande 
tandheelkundige toestand grondig evalueren; 
de tandarts adviseerde de patiënte dan ook om 
ons persoonlijk te bezoeken in het tandtechnisch 
laboratorium. Uit ervaring weet ik dat een goede 
verstandhouding tussen patiënt en tandtechnicus 
veel efficiëntere persoonlijke informatie oplevert 
dan alleen fotomateriaal. Toen de jonge vrouw 
onze praktijk bezocht, concentreerde ik me 
op het in kaart brengen van de karakteristieke 
kenmerken van haar tanden; tevens vormde ik me 

een algemene indruk van haar als persoonlijkheid. 
Als ik opdracht krijg om een hoogesthetische 
restauratie te maken voor een patiënt, vind ik 
het heel belangrijk om haar of hem persoonlijk te 
kennen. 

Via deze casus wordt duidelijk gemaakt hoe 
de reproduceerbare resultaten van digitale 
technologieën het werk van tandtechnici 
vereenvoudigen. Op basis van een digitale wax-
up konden we snel en gemakkelijk een 3D Smile 
Design mock-up maken, die we, samen met de 
tandarts, op een minimaal-invasieve manier 
hebben geëvalueerd. Voordat we begonnen 
met de vervaardiging van de echte restauraties, 
werd de beoogde situatie eerst gesimuleerd en 
aangepast aan de wensen van de patiënte. 

Selectie van materiaal
De patiënte wilde een aanzienlijke verlenging 
van haar anterieure tanden via de keramische 
veneers. De keuze van het juiste materiaal is 
doorslaggevend voor een stabiel resultaat op 
lange termijn. Bij deze casus moest het materiaal 
tegelijkertijd voldoen aan drie eisen ten aanzien 
van sterkte, stabiliteit en esthetiek. De eerlijkheid 
gebiedt om te zeggen dat er - ondanks mijn passie 
voor m’n werk - niet mag worden voorbijgegaan 
aan een vierde aspect, namelijk de door de 
tandtechnicus geleverde inspanning en energie. 
Bovendien spelen de vaardigheden van de 

Afb. 3   Na de orthodontische behandeling; start van de 
restauratieve fase

Afb. 3   Opvallende mamelonstructuur van de natuurlijke 
anterieure tanden in de onderkaak, die exact moest worden 
nagebootst
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tandtechnicus een rol; naast beheersing van de 
techniek, dient deze immers ook creativiteit en 
artistieke flair in te brengen. Elke vervaardigde 
restauratie is een weerslag van de technische 
kennis, het enthousiasme en de instelling van de 
tandtechnicus, en tevens van de beschikbare 
tijd voor de productie van het werkstuk. Voor 
deze casus heb ik het gebruik van drie mogelijke 
veneertypes overwogen:
• Gelaagde veneers op refractory dies 
• Geperste veneers met labiale layering 
• Full-contour veneers, vervaardigd via 

perstechniek 

Op basis van de beschikbare informatie waren 
alle benaderingen in principe uitvoerbaar. We 
moesten dus een kritische afweging maken tussen 
voor- en nadelen van de drie mogelijkheden en 
daarna de optimale optie - samen met het meest 
geschikte materiaal - kiezen. 

Volgens mij zijn handmatig gelayerde veneers op 
refractory dies de ideale variant in situaties waarbij 
esthetiek op de eerste plaats komt. Als er ook 
eisen gelden voor andere aspecten zoals stabiliteit, 
moeten we afwegen wat dat zou betekenen voor 
de verschillende productietechnieken. In de 
huidige casus was de verlenging van de anterieure 
tanden een doorslaggevende factor, waaraan 
moest worden tegemoetgekomen. De sterkte en 
stabiliteit van de restauraties diende op een hoog 
niveau te staan. Handmatige layering op refractory 
dies was dan ook geen optie. Uiteindelijk besloten 
we om de methode van geperste restauraties 
te kiezen. Geperste keramiek heeft een grotere 
sterkte en staat daarom garant voor meer stabiliteit 
dan conventioneel gelayerde keramiek. Maar dan 
nog is het handmatig layeren van restauraties op 
refractory dies een veeleisende en tijdrovende 
taak. De workflow vergt aanzienlijke vaardigheden 
en kennis van de tandtechnicus. Overigens diende 
er in deze casus nog een andere vraag te worden 
beantwoord; moeten de geperste restauraties 
worden teruggesneden en dan gelayerd, of moeten 
ze naar full-contour worden geperst? Voor mij 
was dit een heel lastige beslissing, die ik nog even 
voor me uitschoof. Ik besloot om me eerst te 
concentreren op andere stappen van de workflow.

Voorbereidende labwerkzaamheden
Nadat de tanden waren geprepareerd (Afb. 4), 
werden er conventionele afdrukken van de situatie 
plus bijbehorende modellen gemaakt. De ervaring 
heeft mij geleerd dat drie studiemodellen het 
beste werken: 
• Een gesectioneerd model waarop de 

restauraties worden vervaardigd 
• Een mastermodel om de proximale en 

occlusale contacten te controleren
• Een controlemodel om de pasvorm te toetsen; 

als het gesectioneerde model is beschadigd, 
wordt dit model onmisbaar

Voor het ontwerp van de morfologie van de 
tanden moest ik een wax-up maken. Soms is het 
heel lastig om conventionele waspatronen van 
delicate veneers te maken. Op goed geïsoleerde 
dies verschuiven wasstructuren heel gemakkelijk, 
en dan kunnen ze scheuren of, in het ergste 
geval, breken. Als de dies niet voldoende zijn 
geïsoleerd, kunnen de restauraties bij verwijdering 
sowieso worden gedeformeerd en/of vernietigd. 
Uiterste zorg is dus geboden bij de vervaardiging 
van delicate restauraties. Dankzij geavanceerde 
digitale technologieën (3Shape Dental Designer) 
kunnen we nu echter geautomatiseerde 
methoden inzetten om onze restauraties te 
ontwerpen en produceren (Afb. 5). Bij de huidige 
casus heeft het complete tandheelkundige team 
samengewerkt om de vorm en morfologie van 
de restauraties aan te passen aan de behoeften 
van de patiënte. Moderne technologie heeft het 
werk vergemakkelijkt; we konden alle parameters 
namelijk onmiddellijk coördineren, wat een enorm 
voordeel opleverde.
   

Afb. 4   Minimaal-invasieve voorbereiding van de tanden 13 
t/m 23 voor de plaatsing van volkeramische veneers
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Dankzij de digitale wax-up konden we de 
beschikbare ruimte bepalen voor de restauraties 
op de geprepareerde tanden. Deze informatie 
was doorslaggevend voor de bepaling van de dikte 
van het keramische materiaal en de mogelijkheid 
om een labiale laag aan te brengen op de veneers 
(Afb. 6 en 7). Aangezien de veneers heel dun 
waren, maar toch de tanden moesten verlengen, 
besloot ik om ze op full-contour te persen. 
Tegelijkertijd moest ik er echter voor zorgen dat 
deze benadering geen afbreuk zou doen aan 
de esthetische uitstraling van de restauraties. 
Toen de ontwerpen van het tandtechnische 
laboratorium waren afgerond, kwam de patiënte 
naar onze praktijk voor de bepaling van de kleur en 
karakteristieken van de tanden. We maakten foto’s 
en een kleurschema van de tanden.

Vervaardiging van de veneers
De restauraties werden met behulp van CAD/
CAM-apparatuur gefreesd uit een wasschijf. De 
randen werden onder een microscoop afgewerkt 
op het gesectioneerde model en de pasvorm 
van de veneers werd aan de hand van het 
controlemodel getoetst. De juiste persrohling (IPS 
e.max Press, Ivoclar) werd geselecteerd om te 
beantwoorden aan de maat- en kleureisen van de 
restauraties. Bij de productie van bijzonder dunne 
restauraties - zoals in deze casus - dient rekening 
te worden gehouden met de preparatiekleur. Mijn 
absolute favoriet is de IPS e.max Press MT-rohling 
(gemiddelde translucentie). Ik gebruik deze rohling 
voor de meeste restauraties die ik produceer. Dit 
materiaal heeft een natuurgetrouwe translucentie 
en daarmee kan ik esthetisch verantwoorde 
resultaten bereiken (Afb. 8 en 9).

Afb. 5   Digitale wax-up (Dental Designer, 3Shape)

Afb. 6   Virtuele verlenging van de tanden

Afb. 7   Vaststelling van de beschikbare ruimte (labiaal) om de 
dikte van de veneers te bepalen

Afb. 8   Veneers met gietkanalen, gereed voor het persproces 
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De perstechniek is volwassen geworden en staat 
garant voor uiterst accurate persresultaten. 
De techniek is bijzonder betrouwbaar, mits de 
instructies van de fabrikant worden gevolgd 
en er een goede persoven wordt gebruikt, 
bijvoorbeeld de Programat EP 3010 (Ivoclar). Als 
een restauratie niet goed past, is het probleem 
meestal te wijten aan tekortkomingen van de 
technicus. Daarnaast heeft het inbedmateriaal 
een grote invloed op het eindresultaat. Ik werk 
graag met het fijne inbedmateriaal IPS PressVest 
Premium (Ivoclar). Na het persen laat de 
reactielaag zich gemakkelijk verwijderen. Voor 
het uitbedden beveelt de fabrikant het gebruik 
aan van polijstkralen bij een druk van 4 bar (ruw 
uitbedden) en vervolgens 2 bar (fijn uitbedden). 

Voor de afwerking van de restauraties heb 
ik schuurinstrumenten gebruikt die geschikt 
zijn voor vol- of glaskeramiek. Eerst heb ik de 
ingietkanalen losgemaakt met dunne snijschijfjes. 
Daarna heb ik de randen en oppervlakken van 
de veneers bijgewerkt met fijn diamant en 
een keramisch polijstapparaat (medium grit) 
en de macrostructuur voltooid. Aangezien 
de persresultaten bijzonder accuraat waren, 
hoefde ik slechts minimale aanpassingen 
uit te voeren. Zoals altijd heb ik de pasvorm 
onder een microscoop gecontroleerd. Nadat 
ik de oppervlaktetextuur van de geperste 
monolithische restauraties had gerealiseerd 
en afgerond, heb ik deze gekarakteriseerd met 
behulp van de stain- en glazetechniek van het IPS 
Ivocolor System (Ivoclar). Ik waardeer dit systeem 

vanwege het uitgebreide aanbod van Shade- en 
Essence-materialen. Dankzij 35 materialen kan 
ik alle denkbare tandkleuren en -karakteristieken 
met slechts enkele stappen nabootsen. Zoals al 
eerder genoemd, hebben we besloten om ons 
te laten leiden door de mamelonstructuren van 
de natuurlijke ondertanden. Voor de ‘subtiele’ 
layering heb ik IPS Ivocolor gebruikt. Ik heb de 
consistentie van de glazingpasta aangepast, 
zodat ik een fijne microtextuur kon realiseren. De 
sterke glans na het bakken werd omgezet naar een 
zachte zijdeachtige glans door het polijsten van 
de restauratieoppervlakken met diamantpasta en 
een geitenharen borsteltje en afwerking van het 
oppervlak met een fijne OptraFine Finisher van 
Ivoclar (Afb. 10). De uiteindelijke vitale, zijdeachtige 
glans paste perfect bij die van de natuurlijke 
omringende tanden (Afb. 11). 
       

Afb. 9   Geperste veneers (IPS e.max Press MT) na uitbedden 
en jetstralen

Afb. 10   Veneers na karakterisering en handmatig polijsten, 
gereed voor het bijstellen van de mate van glans

Afb. 11   Natuurlijke oppervlaktextuur en zijdeachtige glans 
van de veneers na voltooiing
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Resultaat
We stelden de restauraties beschikbaar aan 
de tandartspraktijk in de wetenschap dat 
de vorm en lengte van de tanden (mock-
up) beantwoordden aan de wensen van de 
patiënte. We konden nauwelijks wachten op het 
moment van de afspraak voor plaatsing, en de 
reactie van de patiënte. De laatste foto’s van 
de patiënte spreken voor zich; ze straalde van 
geluk toen ze haar nieuwe lach voor de eerste 
keer in de spiegel zag (Afb. 12). De complexe en 
- vanwege de orthodontische voorbehandeling 
- bijzonder tijdrovende behandeling was de 
moeite waard geweest; het resultaat oversteeg 
haar verwachtingen. De restauraties waren in 
natuurlijke harmonie met de rest van het gebit 
en maakten haar gezicht en lach mooier. Ook het 
tandheelkundige team was bijzonder tevreden 
over het resultaat en de manier waarop de 
mamelonstructuren efficiënt waren nagebootst 
(Afb. 13 en 14).

Afb. 12   De eerste blik in de spiegel; patiënte na plaatsing van 
de restauraties

Afb. 13   Natuurgetrouwe nabootsing van de kenmerkende 
mamelonstructuren van de natuurlijke ondertanden

Afb. 14   Close-up van de integratie van geperste veneers (IPS 
e.max Press) in de mondholte, met een natuurlijke uitstraling

Conclusie
Ronduit prachtig; de wens van de patiënte was 
optimaal vervuld. Het succes van het eindresultaat 
is te danken aan het goed doordachte 
behandelplan én de uitstekende samenwerking 
tussen alle leden van het tandheelkundige team. 
Als tandtechnici moeten wij ons terdege realiseren 
dat elke beslissing die we nemen bij de productie 
van de restauratie, bepaalde consequenties 
heeft. Bij de huidige casus moesten we een 
hoge stabiliteit verenigen met de uitzonderlijke 
esthetiek van de geproduceerde veneers. En om 
die reden was de perstechniek (IPS e.max Press, 
Ivoclar) onze ideale keuze.

Voor meer informatie over de perstechniek en 
de press technology summit 2022 ga naar: 
https://www.ivoclar.com/nl_bx/bewezen-
perstechniek-in-tandtechnisch-laboratoria
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Multifunctionele VITA MFT-tanden:
natuurlijke esthetiek en 
‘easy centric’-design
voor betaalbare restauraties
Daniel Lavrin

Steeds meer patiënten wensen een natuurlijk uitziende, goed functionerende 
restauratie die bovendien betaalbaar is. Tandartsen willen een eenvoudig 
reproduceerbare opstelling in een efficiënte workflow, zodat ze hun patiënten 
een voordelige oplossing kunnen bieden. Om aan alle verwachtingen te 
voldoen, is de keuze van de geschikte prothesetanden van essentieel belang. 
In dit casusverslag laat denturist en tandtechnicus Daniel Lavrin (Londen, 
Engeland) zien hoe met de multifunctionele VITA-tanden (VITA MFT, VITA 
Zahnfabrik, Bad Säckingen, Duitsland) nieuwe restauraties in de boven- en 
onderkaak gemaakt kunnen worden.

Klinische situatie
Een 52-jarige patiënt kwam naar de praktijk 
omdat zijn bovenprothese gebroken was. Het 
eerste klinische onderzoek toonde verder de 
uiterst gebrekkige functie en slechte esthetiek 
van de oude protheses aan. In de onderprothese 
ontbraken de elementen 33 en 43 na extractie 
van de natuurlijke tanden. Er was geen occlusaal 
contact met de rechter molaren noch een 
groot verlies van verticale dimensie. De klasse 
III-occlusie bood geen goede kauwfunctie en 
stabiliteit. De prothesetanden waren sterk 
afgesleten en zagen er levenloos uit. De patiënt 
gebruikte zijn onderprothese niet, omdat die geen 
steun bood bij het spreken of kauwen. Door de 
extracties en ontbrekende kauwbelasting was de 
kaakkam in de boven- en onderkaak geatrofieerd. 
Er werd besloten om nieuwe restauraties met een 
goede kauwfunctie in een normale occlusie klasse 
I voor de patiënt te maken. Bovendien moesten 
de pasvorm, het comfort en de esthetiek van de 
prothese worden hersteld.

Klinische voorbehandeling
Na het nemen van alginaatafdrukken en het 
vervaardigen van situatiemodellen werden 
individuele afdruklepels gemaakt. Voor de 
mucodynamische afdruk langs de lepelrand 
werd een stug afdrukmateriaal gebruikt (Kerr 
Dental, Biberach, Duitsland). In een tweede fase 
werd de botanatomie gereproduceerd met 
de laag visceuze A-silicone Virtual Light Body 
(Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein). De 
meestermodellen werden gegoten en daarop 
werden lichtuithardende platen met waswallen 
vervaardigd. De intraorale beetregistratie in 
centrische relatie werd uitgevoerd met de 
A-silicone CADbite (Ivoclar Vivadent, Schaan, 
Liechtenstein). Op basis van de beetbepaling 
werden de meestermodellen in de articulator 
geplaatst, waarna de opstelling in was volgde.

Opstelling en try-in 
Voor de opstelling werden de multifunctionele 
VITA MFT-tanden gebruikt. De fronttanden 
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werden gekozen in overleg met de patiënt, 
met verschillende tinten in de esthetische 
zone voor meer individualiteit. De opstelling 
verliep vlot dankzij de natuurlijke tandas en de 
gecoördineerde hoekkenmerken. De vorming 
van het occlusievlak van de VITA MFT-molaren 
garandeerde een betrouwbare en eenduidige 
centrische relatie met buccale contacten. 
De gelingualiseerde occlusie zorgde voor een 
optimale stabiliteit van de prothese. Bij de 
wasmodellatie werd uiterste zorg besteed aan de 
detailgetrouwe vormgeving van de gingiva. Omwille 
van de klinische situatie gebeurde de beetbepaling 
tijdens de try-in met de tandopstelling, om de 
statische en dynamische occlusie in de articulator 
te controleren. 

Afwerking en resultaat
De definitieve tandopstelling werd met 
hydrocolloïd cuvettemateriaal gedupliceerd en 
met zelfpolymeriserende Castdon-kunsthars 

(Dreve Dentamid, Unna, Duitsland) in kunststof 
omgezet. Vóór het gieten van de prothesebasis 
werden interne kleuren van het DentureArt 
System (eveneens Dreve Dentamid) in de 
cuvette aangebracht om een natuurgetrouwe 
gingiva na te bootsen. Na de polymerisatie 
werden overtollige gietkanalen, luchtbellen en 
kleine onvolkomenheden verwijderd met een 
roterend instrument. Het polijsten gebeurde met 
puimsteen en hoogglans werd bereikt met een 
polijstschijf. De tandhalzen en randaansluitingen 
werden afgewerkt met een handstuk en 
polijstborstel. Door de occlusie van klasse III naar 
klasse I te brengen werd de kauwfunctie hersteld. 
De uitstekende pasvorm van de nieuwe protheses 
bood stabiliteit en comfort. De esthetische 
zone vertoonde een genuanceerd kleurenspel 
met levendige lichtreflecties. De patiënt was 
bijzonder tevreden over zijn nieuwe én betaalbare 
restauraties. 

Afb. 1: Naast de gebroken bovenprothese hadden de oude 
restauraties een gebrekkige functie en esthetiek.

Afb. 2: De kaakkammen waren geatrofieerd door de 
extracties en ontbrekende kauwbelasting.

Afb. 3: De gingiva werd natuurgetrouw nagebootst in de 
wasopstelling.

Afb. 4: De individuele en natuurlijk ogende wasopstelling.
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Afb. 5: Door het optimale comfort tijdens de try-in stemde 
de patiënt in met de omzetting van de restauratie in 
kunststof.

Afb. 6: De afgewerkte protheses met een natuurgetrouwe 
gingiva en een levendig kleur- en lichtspel van de VITA MFT-
prothesetanden.

Afb. 7: De verschillende tinten van de bovenste snijtanden 
creëerden een individuele esthetiek.

Afb. 8: De overlappende en onregelmatig geplaatste 
snijtanden zorgden voor een natuurlijk uitzicht.

Afb. 9: De patiënt was bijzonder tevreden over zijn definitieve 
protheses.

Dentaaltechnicus
Daniel Lavrin 
(Londen, VK)



ZrO2 Multilayer war gestern!

Naturnahe, echte, 
stufenlose Verläufe von

• Farbe
• Transluzenz
• Festigkeit

ohne Verzug 
ohne Indikationseinschränkung.

Telefon: + 49 (0) 5572 – 3021010
Fax: + 49 (0) 5572 – 3021099
www.dental-concept-systems.com

Dental Concept Systems GmbH
Gieselwerder Str. 2
D - 34399 Wesertal

a company of the
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GC

Labolight DUO van GC
Zowel de Heavy en Light Bodies, 
evenals de Lustre Paints 
polymeriseren volledig binnen 
een korte belichtingstijd met de 
Labolight DUO. 

De dagen dat u twee uithardingsappraten 
nodig had in uw laboratorium (een voor 
tussentijdse uitharding en een voor definitieve 
uitharding) behoren nu tot het verleden. GC 
biedt een geavanceerd multifunctioneel 
lichtuithardingsapparaat aan voor de 
tandtechnicus, waarbij twee uithardingsmodi 
worden gecombineerd: tussen polymerisatie 
(stapmodus) en volledige poymerisatie 
(volledige modus). 

De Labolight DUO is uitgerust met ledtechnologie 
met dubbele golflengte en kan worden gebruikt 
om alle composieten van GC op een veilige 
en duurzame manier uit te harden. Deze 
technologie zorgt voor  een optimale uitharding 
van alle lichthardende tandheelkundige 
materialen, terwijl hoge rendementslamp de licht 
uit-hardingscycli vermindert.

Meer informatie over dit product of wil u 
meer weten over de geldende promoties? 
Neem contact op met Daniel Herpigny: 
daniel.herpigny@gc.dental 

ZrO2 Multilayer war gestern!

Naturnahe, echte, 
stufenlose Verläufe von

• Farbe
• Transluzenz
• Festigkeit

ohne Verzug 
ohne Indikationseinschränkung.

Telefon: + 49 (0) 5572 – 3021010
Fax: + 49 (0) 5572 – 3021099
www.dental-concept-systems.com

Dental Concept Systems GmbH
Gieselwerder Str. 2
D - 34399 Wesertal

a company of the



  Syndicale premie
  Vorming en opleiding

W I J  I N V E S T E R E N  I N  J O U W  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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Kulzer

HeraCeram® Zirkonia 750
De “coole” oplossing voor LiSi en Zirkonium.

Waarom twee soorten keramiek gebruiken 
als u er maar een nodig heeft?

Creëer oogverblindende veneers voor al uw keramische werkstukken. Eén keramiek voor ieder type 
zirkonium en lithiumdisilicaat restauratie. HeraCeram Zirkonia 750 onderscheidt zich door zijn
 unieke en revolutionaire hechting, ultrafijne deeltjesgrootte, zeer uitgebreid gingivaal bereik en 
zeer uitgebreide kleurkeuze. 

De lage baktemperatuur van 750 °C verzekert een betrouwbare verwerking van onderstructuur-
materialen met een lage thermische stabiliteit. HeraCeram Zirkonia 750 is ontworpen voor 
onderstructuurmaterialen met een wakwaarde van 9,7–11,0µm/mK. 

En het is nu meer antagonistvriendelijk vanwege de verhoogde dichtheid, waardoor langdurige 
en ongeëvenaarde natuurlijk ogende restauraties worden gegarandeerd.

HeraCeram Zirkonia 750
• Eén keramiek voor alle soorten zirkonium en lithiumdisilicaat.
• Maximale werktemperatuur van 750 °C (800 °C voor zirkonium).
• Adhesive 750. Onze unieke eenstaps bonding-strategie.
• Ultrafijne deeltjesgrootte. Verhoogde gladheid en dichtheid van het oppervlak.
• Indrukwekkende reeks chroma-dentines die zorgen voor een nauwkeurige kleurtint.
• Lage baktemperatuur. Geen kans op kromtrekken of verkleuring.

Er zijn geen grenzen!

Voor meer informatie neem 
contact op met Kulzer Benelux: 
Rob Florie
Regional Manager Prosthetic Products Belgium
T +31 6 221 4834
E rob.florie@kulzer-dental.com
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CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE

De nieuwe dimensie in kaakbewegingsanalyse:
het Zebris JMA Optic System
Welkom in de wereld van functionele 
digitale tandheelkunde
Het JMA-Optic-systeem breidt de 
beproefde en bijzonder praktische 
zebris JMA-systemen uit met 
de nieuwste generatie optische 
sensortechnologie, en opent daarmee 
nieuwe dimensies voor functionele 
tandheelkunde.

De Analyser bestaat uit een handige 
stand-alone gezichtsboog met een 
onderkaaksensor en is (naast de 
condylaire beweging) in staat het 
bewegingsbereik van de onderkaak 
over alle vrijheidsgraden met hoge 
precisie te registreren.

Het gebruik ervan bestrijkt een breed 
scala aan toepassingen, van het maken 
van functionele tandheelkundige 
restauraties tot planning, 
documentatie en controle van de 
stomatologische rehabilitatie.

Het systeem kan naar keuze worden 
bediend via een USB-interface of 
volledig draadloos via Wi-Fi.

De gezichtsbeugel is eenvoudig te 
bevestigen door aanpassing van 

de neussteun, hoofdband en de 
steunkussens op de verende zijarmen.

Via de ‘C-bow positioner’ met wijzer 
kan een referentievlak voor het hoofd 
worden ingevoerd.

Optioneel is een tafelsteun 
beschikbaar die tegelijkertijd dienst 
doet als een inductief laadstation voor 
de batterij van de gezichtsboog. 

De uiterst kleine en lichte 
onderkaaksensor wordt magnetisch 
bevestigd op para-occlusale of 
occlusale hulpdelen en wordt 
bevestigd aan de ondertanden.

Nauwkeurige patiëntgegevens en 
instellingen voor virtuele articulatoren 
kunnen worden overgebracht naar 
externe CAD-systemen door te 
exporteren in gestandaardiseerd XML-
formaat.

Het systeem is dus een integraal 
onderdeel in de digitale workflow 
voor het maken van functionele 
tandprothesen.

Een gepatenteerde bijtvork legt 
de exacte relatie vast tussen 
de bewegingsgegevens in het 
meetsysteem en de scandata van de 
desktop- of intra-orale scanner.

De bijtvork is onderdeel van de 
nieuwe zebris transfertsteun en maakt 
eenvoudige overdracht mogelijk van 
de maxillaire positie naar mechanische 
articulatoren Het gebruik van een 
mechanische facebow wordt zo 
overbodig. De modulaire en intuïtieve 
analytische software WINJAW+ bevat 

een database, de basismodule voor 
het bepalen van instellingen voor 
mechanische en virtuele articulatoren, 
en een exportfunctie.

Uitbreidingsmodules zijn ook optioneel 
beschikbaar voor functionele analyses, 
positionele analyses van de condylus, 
en het bepalen van neuromusculaire 
kaakrelaties.

Het gehele systeem kan gemakkelijk 
opgeborgen en vervoerd worden in de 
meegeleverde koffer.

Voornaamste
kenmerken
9 Veilig en comfortabel - de gezichtsboog heeft 

gedempte kussentjes en een hoofdband voor 
ondersteuning.

9 De C-bow positioner maakt de opname mogelijk 
van een hoofd-gerelateerd referentievlak.

9 Handige tafelsteun met inductief oplaadstation.

9 Transferstatief voor het overbrengen van de 
maxillaire positie naar mechanische articulatoren 
met behulp van de bijtvork.

9 Het systeem is klaar voor het visualiseren van de 
statische en dynamische contactsituatie.

9 De basismodule van de software maakt het 
mogelijk om articulatoren te programmeren en 
XML-gegevens te exporteren naar externe CAD/
CAM systemen.

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE

Digitale facebow
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Zirkonzahn

Abro® Basic Mono & Abro® Basis 
Multistratum®: nieuwe materialen 
voor prothese-tanden en provisoria
Abro® Basic-harsen zijn de nieuwe harsen op PMMA-basis die zijn ontwikkeld door het Zuid-
Tiroolse bedrijf Zirkonzahn (Italië). Deze nieuwe materialen, die de dentinetinten reproduceren, 
zijn verkrijgbaar in twee verschillende versies: monochromatisch (Abro® Basic Mono) en met 
kleurverloop van dentine naar glazuur (Abro® Basic Multistratum®) voor een natuurlijker resultaat. 
Hun verbeterde materiaaleigenschappen in termen van translucentie waarden, buigsterkte en 
breuk- en slijtvastheid maken ze bijzonder geschikt voor de vervaardiging van prothese tanden. 
Ze kunnen echter ook worden gebruikt voor langdurige voorzieningen en bovenbouw.

Technische data:
Elastische modulus: ~ 3250 MPa
Buigsterkte: ~ 105 MPa
Water absorptie: < 27 µg/mm3

Oplosbaarheid: < 0,5 g/mm3

Het gingivale gebied van de restauraties kan 
individueel worden gekarakteriseerd met Gingiva-
Composites. Hun kleurenspectrum is gebaseerd op 
de ICE Ceramics Tissue-tinten van het bedrijf van licht 
naar donker: door middel van het tijdelijke kunnen 
tandartsen en patiënten onmiddellijk een esthetische 
indruk krijgen van de uiteindelijke restauratie. 

Het volgende geval van een volledige prothese 
is vervaardigd voor een edentate patiënt met 
een volledige prothese in de bovenkaak en 
een implantaatgedragen plaatsprothese in 
de onderkaak, waarin al twee implantaten 
waren geplaatst. De twee volledige prothesen 
zijn gemaakt op basis van patiëntfoto’s, 
3D-gezichtsscans, oude prothesescans en de 
digitale mondsituatie van de patiënt. De prothesen 
zijn vervaardigd in Abro® Basic Multistratum®. De 
gingivale zones werden geproduceerd met een 
gingivakleurige hars (Denture Gingiva Basic Mono 
Pink) en gefineerd met Gingiva-Composites.

Voor meer informatie: www.zirkonzahn.com
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digitale tandheelkunde
Het JMA-Optic-systeem breidt de 
beproefde en bijzonder praktische 
zebris JMA-systemen uit met 
de nieuwste generatie optische 
sensortechnologie, en opent daarmee 
nieuwe dimensies voor functionele 
tandheelkunde.

De Analyser bestaat uit een handige 
stand-alone gezichtsboog met een 
onderkaaksensor en is (naast de 
condylaire beweging) in staat het 
bewegingsbereik van de onderkaak 
over alle vrijheidsgraden met hoge 
precisie te registreren.

Het gebruik ervan bestrijkt een breed 
scala aan toepassingen, van het maken 
van functionele tandheelkundige 
restauraties tot planning, 
documentatie en controle van de 
stomatologische rehabilitatie.

Het systeem kan naar keuze worden 
bediend via een USB-interface of 
volledig draadloos via Wi-Fi.

De gezichtsbeugel is eenvoudig te 
bevestigen door aanpassing van 
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Via de ‘C-bow positioner’ met wijzer 
kan een referentievlak voor het hoofd 
worden ingevoerd.

Optioneel is een tafelsteun 
beschikbaar die tegelijkertijd dienst 
doet als een inductief laadstation voor 
de batterij van de gezichtsboog. 

De uiterst kleine en lichte 
onderkaaksensor wordt magnetisch 
bevestigd op para-occlusale of 
occlusale hulpdelen en wordt 
bevestigd aan de ondertanden.

Nauwkeurige patiëntgegevens en 
instellingen voor virtuele articulatoren 
kunnen worden overgebracht naar 
externe CAD-systemen door te 
exporteren in gestandaardiseerd XML-
formaat.

Het systeem is dus een integraal 
onderdeel in de digitale workflow 
voor het maken van functionele 
tandprothesen.

Een gepatenteerde bijtvork legt 
de exacte relatie vast tussen 
de bewegingsgegevens in het 
meetsysteem en de scandata van de 
desktop- of intra-orale scanner.

De bijtvork is onderdeel van de 
nieuwe zebris transfertsteun en maakt 
eenvoudige overdracht mogelijk van 
de maxillaire positie naar mechanische 
articulatoren Het gebruik van een 
mechanische facebow wordt zo 
overbodig. De modulaire en intuïtieve 
analytische software WINJAW+ bevat 

een database, de basismodule voor 
het bepalen van instellingen voor 
mechanische en virtuele articulatoren, 
en een exportfunctie.

Uitbreidingsmodules zijn ook optioneel 
beschikbaar voor functionele analyses, 
positionele analyses van de condylus, 
en het bepalen van neuromusculaire 
kaakrelaties.

Het gehele systeem kan gemakkelijk 
opgeborgen en vervoerd worden in de 
meegeleverde koffer.

Voornaamste
kenmerken
9 Veilig en comfortabel - de gezichtsboog heeft 

gedempte kussentjes en een hoofdband voor 
ondersteuning.

9 De C-bow positioner maakt de opname mogelijk 
van een hoofd-gerelateerd referentievlak.

9 Handige tafelsteun met inductief oplaadstation.

9 Transferstatief voor het overbrengen van de 
maxillaire positie naar mechanische articulatoren 
met behulp van de bijtvork.

9 Het systeem is klaar voor het visualiseren van de 
statische en dynamische contactsituatie.

9 De basismodule van de software maakt het 
mogelijk om articulatoren te programmeren en 
XML-gegevens te exporteren naar externe CAD/
CAM systemen.

Digitale facebow

PRODUCTIE VAN EEN ESTHETISCHE RESTAURATIE 
ONDANKS GEHOEKTE IMPLANTATEN

MAXILLAIRE RESTAURATIE GEMAAKT VAN ABRO® BASIC 
MULTISTRATUM® OP INDIVIDUELE RAW-ABUTMENTS ®

Scan de QR-codes om andere praktijkvoorbeelden te bekijken 
die zijn gemaakt met Abro® Basic Multistratum® (Engelstalig): 



Journée des
Prothésistes dentaires

Samedi 26 novembre 2022
(9h00 – 18h00)

Hôtel Van der Valk (Nivelles Sud) - Chaussée de Mons, 22 - 1400 Nivelles

PROGRAMME
9h00-9h30   Accueil et café
10h30-12h00 visites de différents stands 
   avec des démonstrations ponctuelles.
12h15-13h30 repas en commun offert par EDTT asbl
   Visites des différents stands
18h00-18h30 clôture de la journée.

Avec l’aimable participation de nombreux dépôts dentaires

MINI SALON

INSCRIPTIONS
P.A.F. : gratuite - Participation limitée
Réservation obligatoire par téléphone auprès de Luc Feyder (0476932578) 
Umberto Rotondi (0488140996). Via votre dépôt dentaire de référence. 
Clôture le 10/11/2022.

Euro Dental Technical Team asbl numéro d’entreprise 070750953 EDTT asbl
Siège social : Place des Déportés 1, 1490 Court-Saint-Etenne.
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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:
• 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)
• UNIZO

Voordelen van een UDB lidmaatschap:
Gratis
• Ledenplaatje “UDB erkend lid 2022 

“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 

UDB lidgeld is 100% fiscaal 
aftrekbaar!
U kunt vandaag nog aansluiten en lid 
worden voor 2022 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
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Kwart van kmo’s zal dit jaar 
verlies lijden door energiecrisis
UNIZO vraagt steunkader voor ondernemers in nood

De kmo’s en zelfstandigen worden verpletterd door de hoge energiefactuur. Uit een 
recente bevraging die UNIZO voerde bij meer dan duizend ondernemers blijkt dat een 
kwart op dit moment momenteel verlieslatend is. Intussen blijven de energieprijzen 
crescendo gaan. UNIZO vraagt aan het overlegcomité om, naast maatregelen die 
de energiefactuur verminderen voor zelfstandigen en kmo’s, ook een steunkader uit 
werken voor bedrijven in moeilijkheden.

“Zolang een terugkeer naar een aanvaardbare prijs onmogelijk is, is er rechtstreekse 
steun nodig”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Naast een 
plafonnering van de gasprijs moet er snel gerichte steun komen voor ondernemers die 
het sterkst te lijden hebben onder de stijgende energiekost. Europa voorziet hiervoor 
een crisiskader, dat nu moet worden toegepast door de Vlaamse of federale regering.”

Ondernemers kijken bang naar de volgende 
maanden. Vele kmo’s kunnen of durven de kosten 
niet (volledig) doorrekenen uit angst om klanten te 
verliezen. De pil is vooral bitter voor kmo-bedrijven 
die een grote energievraag hebben zoals de 
voedingssector, supermarkten, horeca, nijverheid..

Voorstellen UNIZO
UNIZO betreurt dat in deze energiecrisis  de 
overheid nog geen acties heeft genomen om 
bedrijven te helpen. De maatregelen zijn quasi 
uitsluitend gericht op gezinnen.

Danny Van Assche: “We vrezen dat de strop 
rond de nek van vele bedrijven dermate strak 
wordt, dat er veel slachtoffers zullen vallen. 
Energiefacturen van tienduizenden euro’s per 
maand zijn geen uitzondering. Onze kmo’s 
geloven en investeren in de energietransitie, 
maar dat gebeurt niet van niet van vandaag 
op morgen. De hoge facturen komen nu, en dat 
probleem is acuut.”

Om bedrijven rendabel te houden moeten 
de gasprijzen naar beneden. UNIZO bepleit 

Uit een ruime energiebevraging die UNIZO de 
voorbije week voerde bij 1143 bedrijven, blijkt dat 
slechts 7 procent van de ondernemers erin slaagt 
de stijgende kosten door te rekenen. Maar liefst 24 
procent  is momenteel verlieslatend.

“Het ergste moet nog komen, want momenteel 
heeft bijna de helft van de bedrijven nog een vast 
elektriciteitscontract”, zegt Danny Van Assche. 
“Zij zijn dus nog relatief beschermd de recente 
prijsstijgingen.”

Dat zien we ook in de bevraging. Voor meer dan 
een derde van de respondenten is de gasprijs al 
minstens verdubbeld, een vijfde heeft een stijging 
van meer dan 200% te verwerken gekregen. Voor 
elektriciteit is de prijs voor 22 procent al minstens 
verdubbeld.

Intussen blijven de energieprijzen recordhoogtes 
noteren. Bovendien loopt bij 20 procent van 
de ondernemers die nog het geluk hebben met 
vaste prijzen te werken het contract binnen drie 
maanden ten einde. Voor nog eens een kwart is 
dat binnen het half jaar.
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de invoering van een Europees prijsplafond 
voor aardgas. Om te vermijden dat de 
energiebevoorradingszekerheid in het gedrang 
komt, kan men de aardgasprijzen aftoppen 
(plafonneren) op het niveau van de noteringen 
op de Amerikaanse en Aziatische gasmarkten. 
UNIZO gaat akkoord met de steun van België voor 
een initiatief samenaankoop aardgas op Europees 
niveau. Europese samenaankopen hebben hun 
nut al bewezen bij de bestelling van vaccins tijdens 
de coronapandemie.

Aangezien dit wellicht niet onmiddellijk kan, 
moet er op zeer korte termijn gerichte steun 
komen voor bedrijven in moeilijkheden. 
Europa voorziet een kader om bedrijven die hun 
energiekost zien verdubbelen ten opzichte van 
vorig jaar te ondersteunen.

Danny Van Assche: “We vragen het 
overlegcomité om dit Europees crisiskader 
snel om te zetten in een ondersteunsysteem op 
regionaal of desnoods federaal niveau. Deze 
crisis wordt voor de bedrijven erger dan de 
coronacrisis. Deze hulp, die je kan vergelijken 
met het ondersteuningsmechanisme dat werd 
uitgewerkt tijdens de coronpandemie,  betekent 
voor veel bedrijven dan ook het verschil tussen 
failliet gaan of overleven. Duitsland en Frankrijk 
hebben intussen al een dergelijk steunsysteem 
uitgewerkt.  Dat betekent dat onze kmo’s 
momenteel nog een extra concurrentieel nadeel 
ondervinden.” 

Volgens de bevraging komt een derde van de 
zelfstandigen en kmo’s hiervoor in aanmerking.  
Concreet wordt de gemiddelde prijs van 2021 
genomen, die wordt verdubbeld, en op het 
gedeelte boven de verdubbeling krijgt men 30 
procent steun. 

Tenslotte stelde UNIZO in maart al voor om de 
bijzondere accijns op elektriciteit op het 
Europees minimum te zetten (federaal) en de 
openbare dienstverplichtingen volledig uit de 
elektriciteitsdistibutienettarieven te halen 
(Vlaams). In plaats van de btw te verlagen had de 
regering beter hier op ingezet, want nu is enkel de 
particulier geholpen.
Danny Van Assche: “Ons voorstel om de 
accijnzen te verlagen blijft relevant, maar zou 
intussen niet meer volstaan om de bedrijven 
te helpen. De energiekost blijft stijgen, en 
komt bovendien bovenop de stijging van de 
prijzen van de materialen, transport en de 
automatische loonindexering. Voor minstens 
60 procent van de werknemers zijn al een of 
meerde loonindexeringen geweest. Een grote 
groep van bedrijven zal in  januari 2023 nog een 
automatische indexering doorvoeren. Als we 
nu niet handelen, rijden we onze kmo’s recht de 
afgrond in.”

Bron: UNIZO
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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

4250

met vermelding van: “NAAM Dentaal bedrijf en lidgeld 2023”

Wenst in 2023 lid te zijn van de Unie van Dentaaltechnische Bedrijven en betaalt hiervoor:

Lidmaatschap UDB 2023
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Lidmaatschap UDB 2020
Strikt vertrouwelijk

Ondergetekende: 

Dentaal bedrijf:

Adres:

Aantal voltijdse medewerkers (FTE): 

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

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

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

Ondergetekende stort het bedrag van € 

op rekeningnummer BE36 7370 0472 7781 

van UDB, Middelmolenlaan 20 te 2100 Deurne 

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

Ter info:

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

• Het lidgeld is 100% fiscaal aftrekbaar

• BTW is volledig terug te vorderen

Datum: 

Handtekening:

A D M I N I S T R A T I E
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UDB informatiefiche 2023
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: Telefoon:    

Website: GSM:

FAGG nr.: BTW: BE

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

Datum: Handtekening

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

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

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

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:
M. Jacobs
R. Van Reeth

Verantwoordelijke uitgever:
René Van Reeth
Middelmolenlaan 20
2100 Deurne

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

COMPONENTEN VOOR MEER
DAN 140 IMPLANTAATSYSTEMEN

MEER INFORMATIE

  IMPLANTAATPROTHETIEK – ALLE IMPLANTAATCOMPONENTEN VAN ÉÉN PRODUCENT
TOT 30 JAAR GARANTIE

White Metal Scanmarker: 
Om de uitlijning en positie 
van de implantaten te 
detecteren tijdens intraorale 
en modelscanning

Titaniumbasis K85: 
Ze kunnen individueel 
worden ingekort volgens 
de tandlengte

Zirkonzahn Multi Unit 
Abutment 17°: 
Met een hoek van 17° om 
eventuele hellingen van de 
implantaten te compenseren 
en twee verschillende hoekige 
hex-implantaatverbindingen

Zirkonzahn LOC-Connector: 
Snap-bevestigingssysteem voor 

implantaten en staven om uitneembare 
prothesen te bevestigen

Titaniumbasis K80 Angled Screw 
Channel (ASC): De ashoogte kan 
individueel worden ingekort volgens de 
tandhoogte en het schroefkanaal kan 
worden gekanteld van 0° – 30°

*NIEUW!  EEN GROOT BEREIK AAN COMPONENTEN

ZIRKONZAHN LIBRARY DOWNLOAD CENTER

(exocad® – 3shape)
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52



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

COMPONENTEN VOOR MEER
DAN 140 IMPLANTAATSYSTEMEN

MEER INFORMATIE

  IMPLANTAATPROTHETIEK – ALLE IMPLANTAATCOMPONENTEN VAN ÉÉN PRODUCENT
TOT 30 JAAR GARANTIE

White Metal Scanmarker: 
Om de uitlijning en positie 
van de implantaten te 
detecteren tijdens intraorale 
en modelscanning

Titaniumbasis K85: 
Ze kunnen individueel 
worden ingekort volgens 
de tandlengte

Zirkonzahn Multi Unit 
Abutment 17°: 
Met een hoek van 17° om 
eventuele hellingen van de 
implantaten te compenseren 
en twee verschillende hoekige 
hex-implantaatverbindingen

Zirkonzahn LOC-Connector: 
Snap-bevestigingssysteem voor 

implantaten en staven om uitneembare 
prothesen te bevestigen

Titaniumbasis K80 Angled Screw 
Channel (ASC): De ashoogte kan 
individueel worden ingekort volgens de 
tandhoogte en het schroefkanaal kan 
worden gekanteld van 0° – 30°

*NIEUW!  EEN GROOT BEREIK AAN COMPONENTEN

ZIRKONZAHN LIBRARY DOWNLOAD CENTER

(exocad® – 3shape)

�o�e ����i��i� ��n �i���n���n



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

GMT 72383 © Nobel Biocare Belgium, 2020. 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. Please refer to nobelbiocare.com/trademarks for more information. Product images are not necessarily to scale. All product images are for illustration purposes only and 
may not be an exact representation of the product. Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets. Please contact the local Nobel Biocare sales office for current 
product assortment and availability. See Instructions For Use for full prescribing information, including indications, contraindications, warnings and precautions.
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Nobel Biocare N1™

Reshaping
IMPLANTOLOGY

together
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