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Beste lezer,

Beste Lezer,

Met de eerste zonnestralen en lentedagen 
verschijnt opnieuw de hoop op een terug-
keer naar een “normaal” leven, naar een 
terrasje doen, een restaurantbezoek, op 
bezoek gaan bij familie en vrienden allemaal 
zaken die we ondertussen zeer erg hebben 
gemist. 

Een jaar geleden duikelden we abrupt in een 
ongekende lockdown en onze dentaaltech-
nische sector kende, zoals alle andere secto-
ren, een chaotische sluitingsperiode die alle 
fantasieën tartte.  Onze wereld kapseisde 
en bij menig dentaaltechnicus sloegen de 
zekeringen door.

Het werd alle hens aan dek op ons secretari-
aat want zoiets hadden we nog nooit mee-
gemaakt.  Vragen om hulp en inlichtingen 
over Federale steunmaatregelen, Vlaamse 
steunmaatregelen, overbruggingskrediet, 
Vlaio, Nace-nummers, protocollen, sanitaire 
maatregelen, en ga zo maar door, kwamen 
bovenop het alledaagse secretariaatswerk.  
Organisatorisch veranderde onze wereld 
hierdoor ook voor 100 %, vergaderingen, 
events, cursussen enz…alles werd afgelast.   
Langzaam maar zeker zijn wij er toch in 
geslaagd om alles opnieuw onder controle te 
krijgen en kreeg onze organisatie terug vorm, 
onder meer, door “videoconferencing”.  Een 
schitterende hulpmethode maar op een 
bepaald moment heeft men het echter 
wel gehad met deze koele, afstandelijke en 
asociale manier van werken.  De mens is een 

sociaal wezen dus hunkeren we er allen naar 
om samen rond de tafel te kunnen zitten om 
te overleggen over al de uitdagingen waar wij 
als sector voor staan.  

Een pluim voor de bestuursleden en het 
secretariaat om het UDB-schip in deze woe-
lige stormachtige tijden op koers te hebben 
gehouden. 
Zo heeft de werkgroep “medische hulp-
middelen” ondertussen tijd noch moeite 
gespaard om de sector bij te staan in de 
richting van 26 mei.  Een helse oefening voor 
ons allemaal, maar samen, met vereende 
krachten, zullen we deze mijlpaal wel halen, 
waarvoor dank aan de werkgroep.  

Verder dank aan allen, leden en nieuwe 
leden, voor het gestelde vertrouwen in hun 
sectororganisatie.

Hou het voorzichtig en gezond want 2021 
blijft grotendeels, zoals 2020, een covid-19- 
jaar, maar toch wel een jaar met de hoop op 
een “vaccinprikje”. 

René Van Reeth

Voorzitter

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

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

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

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

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

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

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

E D I T O

Beste lezer, 

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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I N F O R M A T I E

UDB in de bres voor  
de Belgische labo’s

Donderdagavond volgden een honderdtal Belgi-
sche labohouders de opstart van het MDR-project 
van onze beroepsvereniging. Onze voorzitter 
René Van Reeth beet de spits af met een goede 
kadering van dit gebeuren. 

We konden ons gelukkig prijzen dat het FAGG zelf 
bereid was de wetgeving, van toepassing op onze 
sector, uiteen te zetten.  Mevrouw H Halewyck 
slaagde erin overzichtelijk, beknopt, maar zeer 
duidelijk de vereisten te overlopen. Voor wie er 
nog aan zou twijfelen: deze wetgeving is bin-
dend. Punt.

Lies Cabooter van de MDR - werkgroep maakte 
met enkele praktische voorbeelden duidelijk hoe 
de MDR-werkgroep de wetgeving in de praktijk 
zal brengen. De basis van de aanpak is de docu-
mentenbeheersoftware ‘Structure’, gebruikt in 
Zweden, Nederland  en nu dus ook in België. Lies 
lichtte toe wat een kwaliteitssysteem omvat. Extra 
aandacht ging naar de registratie van afwijkingen  
en de verbeteringscyclus. Met haar uiteenzet-
ting toonde ze aan dat een labo in regel stellen 
weliswaar een zware klus is,  maar vooral dat het 
haalbaar is. Ze stak het spreekwoordelijke licht aan 
op het einde van de tunnel.

Het is de ambitie van UDB om ieder labo, groot of 
klein, dat de noodzaak inziet om zich in regel te 
stellen met de MDR, ook die kans te bieden.

Nog nooit was de uitdaging zo groot,  
nog nooit was het antwoord zo ambitieus.

Koen Camerlynck van de MDR-werkgroep lichtte 
tot slot de drie formules die de beroepsvereniging 
aanbiedt, toe:
1. Licentie Structure + ondersteunende 

documenten:  600 € per jaar.
2. Optie 1 incl. 5 begeleidende sessies waarin 

je samen met je collega’s je bedrijf MDR-proof 
maakt: 600 €+ 375 € = 975€

3. Optie 2 + de verplichte jaarlijkse audit: 
600 € + 375 € +600 €= 1575€

De uitdaging is groot, maar samen zullen we 
slagen. UDB en de MDR-werkgroep engageren zich 
om gedurende de komende jaren de labo’s te be-
geleiden bij het implementeren van de wetgeving. 
Dit is een unieke kans. 

Op 1 april start de eerste sessie. Inschrijven 
vóór 18 maart is de boodschap. Wie deze 
trein mist, zal zelf te voet de berg moeten 
beklimmen.



Als het creatieve proces eenmaal is begon-
nen, moeten we bij elke nieuwe stap bekij-
ken wat er is bereikt en wat de zekerheden 
zijn, ons nieuwe manieren voorstellen om te 
verkennen en soms anders tegen de dingen 
aankijken.

Smile Line is een bedrijf op mensenmaat – 
dit stelt ons in staat om in te spelen op de 
behoeften van onze klanten en heel fl exibel 
te zijn in onze dagelijkse beslissingen of an-
dere keuzes op korte en middellange termijn.

Ons grootste succes tot nu toe – en dat is 
voor ons heel belangrijk – zijn onze talrijke 
tevreden en enthousiaste klanten!

Voor meer info: Tel. 0800 30 500
sales@arseus-lab.be
www.arseus-lab.eu

FILOSOFIE

Superieure kwaliteit, unieke stijl en een exclusief 
karakter. Er zijn heel wat redenen om voor een 
product van Smile Line te kiezen. Toch verklaren 
deze drie argumenten alleen niet het groeiende 
succes van het merk.

Aan het begin van elk project heeft ieder van 
ons een noodzakelijke kwaliteit die we kunnen 
overstijgen: het gevoel van het mogelijke – 
met andere woorden, een mix van droom, 
extravagantie en enthousiasme.

BE KIJK HET 
VOLLE DIGE 

GAMMA 
OP ONZE 

WE BSHOP!

NIEUW
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I N F O R M A T I E

Natuurlijke esthetiek 
met minimaal invasieve 
restauraties

1. Casus
Een 35-jarige patiënte bracht een bezoek aan 
de tandartspraktijk, omdat ze niet tevreden was 
met de esthetiek van haar bovenfrontelementen. 
Bij de klinische controle werd een zeer onrustig 
verloop van de incisale randen vastgesteld. De 
tandboog en het verloop van de gingiva hadden 
geen harmonische vorm. Daarnaast klopten de 
lengte- en breedteverhoudingen niet. Eerdere 
problemen waren behandeld met doodse com-
posietvullingen, element 11 en 21 waren verkleurd. 
De patiënte wilde graag een symmetrische 
tandboog, een mooie tandkleur en een natuurlijke 
esthetiek, die bij haar leeftijd past. De keuze viel 
op een behandeling met individueel opgebakken 
facings van VITA LUMEX AC-opbakporselein.

2. Planning en voorbereiding
Er werd een wax-up gemaakt om het gewenste 
resultaat met de patiënte te kunnen bespreken. 
Na een paar kleine aanpassingen werd een silico-
nensleutel van de wax-up gemaakt. Daarna werd 

met een tijdelijk flowable composiet een directe 
mock-up in de mond vervaardigd. Patiënte en be-
handelaar waren tevreden over het resultaat. Het 
bovenfront werd lokaal verdoofd en vervolgens 
werd de kleur A1 bepaalt met behulp van het VITA 
classical A1-D4-kleurenring. Na het prepareren van 
de elementen 13 tot 23, gingiva-correctie van de 
11 en 21 en het vervaardigen van afdrukken van de 
boven- en onderkaak werd intraoraal een directe 
noodvoorziening gemaakt, opnieuw met behulp 
van de siliconensleutel. Het laboratorium maakte 
een meestermodel met vuurvaste stompen en 
bepaalde de articulatie met het antagonistenmo-
del.

3. Natuurlijke esthetiek en vormgeving 
Eerst werd op vuurvaste stompen de vastgestelde 
basiskleur opgebouwd met VITA LUMEX AC DEN-
TINE A1. Daarna volgde een centrale accentuering 
met TRANSLUCENT smoky-white. Vervolgens 
werd met TRANSLUCENT waterdrop aan de zij-

Bij minimaal invasieve tandheelkunde is behoud van het tandweefsel van het aller-
grootste belang. In dit soort gevallen krijgen patiënten vaak individuele, met de hand ver-
vaardigde, opgebakken facings. De uitdaging voor de tandtechnicus is de natuur zo exact 
mogelijk na te bootsen terwijl er maar weinig ruimte is. Daarvoor is opbakporselein met 
een verhoogde helderheid nodig, zoals het nieuwe VITA LUMEX AC. Dat zorgt altijd voor 
een prachtige en natuurlijke kleur, ook bij dunne wanden. Daarnaast moet opgebakken 
porselein een goede breuksterkte hebben. Alleen zo kunnen we, bij deze delicate manier 
van werken, de restauraties probleemloos uitwerken en plaatsen. Tandtechnicus Marcio 
Breda en tandarts dr. Estefânia Donato (beide uit Vitória, Espírito Santo, Brazilië) laten in 
onderstaande casus zien hoe zij een patiënte, op heel esthetische wijze, behandelden 
met opgebakken facings. Zij gebruikten hiervoor het met leuciet versterkte opbakporse-
lein VITA LUMEX AC (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Duitsland).Als het creatieve proces eenmaal is begon-
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Voor meer informatie of een demo in uw praktijk, 
neem contact op met:
Voor meer informatie of een demo in uw praktijk, 

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

5 nieuwe kleuren zijn toegevoegd aan het Initial LiSi Press gamma
Het LiSi Press gamma is uitgebreid met deze 5 nieuwe LT  
kleuren: LT-B0+ / LT-A3.5 / LT-A4 / LT-B3 / LT-B4 

In de loop van 2021 zal dit zelfs worden aangevuld met nog 
eens 14 extra kleuren. De LT kleuren kan u gebruiken voor de  
stainingtechniek, cutback en full contour opbouw. 
Met deze nieuwe en de aankomende kleuren kan u het  
ganse Vita bereik persen zonder beperkingen binnen het LT  
ingot gamma. 

Betrouwbaarheid, vrije keuze en esthetiek gaan hand in  hand.

Onze nieuwe cursussen staan online!

www.gc-education-benelux.com
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Aadva Lab Scanner 2 
met unieke intuïtieve scanflow

Eenvoudige en unieke workflows met de Aadva Lab Scanner 2 van GC
De combinatie van unieke scanfuncties met robuuste scanhardware helpt u uw  
werkroutine te vereenvoudigen.
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Triangulatie
met gestreept licht,
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kanten een blauwe schemering aangebracht. De 
anatomie van de mamelons kon met MAMELON 
saffron worden nagebootst. Hun definitieve vorm 
kregen de zes facings met het blauwachtig-trans-
lucent ENAMEL light, waarmee het licht-interactie 
van het glazuur precies werd nagebootst. Dankzij 
zijn aangename consistentie kon het porselein, 
tijdens het opbakken, heel nauwkeurig worden 
gemodelleerd. Verder hadden de ultradunne 
facings tijdens het bakken een uitstekende vorm-
stabiliteit. Tot slot werden ze afgewerkt met fijne 
diamant- en polijstinstrumenten. Het resultaat 
waren facings die qua vorm, textuur en glans een 
echte, natuurlijke uitstraling hadden.

4. Het resultaat: een natuurlijke en le-
vendige uitstraling
Bij de eerste keer passen was de patiënte al heel 
enthousiast over het resultaat. Voor het definitief 
plaatsen werd eerst een kofferdam aangebracht. 
Na het etsen met fluorwaterstofzuur en silanise-
ren met een ceramic-primer konden de facings 
met composietcement adhesief worden beves-
tigd. Ondanks weinig ruimte hebben de facings 
van VITA LUMEX AC-porselein een uitstekende 
esthetiek en een natuurlijke lichtdynamiek met 
veel dieptewerking.

Afb. 1, uitgangssituatie: De directe noodvoorziening 
werd gemaakt met behulp van een siliconensleutel van 
de mock-up.

Afb. 2: Vervaardigen van een meestermodel.

Afb. 3: Op basis van het meestermodel konden vuur-
vaste stompen worden gemaakt.

Afb. 4: Het meestermodel is klaar voor het maken van 
de facings.

Tandtechnicus 
Marcio Breda
Vitória, Espírito Santo, 
Brazilië
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Afb. 5: De mamelons werden met MAMELON saffron 
extra geaccentueerd.

Afb. 6: De zes facings werden definitief vormgegeven 
met ENAMEL light.

Afb. 7: Al op het meestermodel zien de zes facings er 
heel natuurlijk uit.

Afb. 8: Chroma en translucentie zijn perfect in balans.

Afb. 9: De tandboog is gevormd volgens de regels van 
de esthetiek.

Afb. 10: De lippen en incisale randen zijn harmonisch 
op elkaar afgestemd.

Afb. 11, eindresultaat: De facings van VITA LUMEX AC 
hebben een prachtige esthetiek en een natuurlijke 
interactie met het licht
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Prettau® 3 Dispersive® met Gradual-Triplex-Technology* zirkonium structuur op een geanodiseerde titanium steg

Kleur bepaald met de nieuwe Zirkonzahn Shade Guide Prettau® Line met monolithisch Prettau® zirkonium voorbeeld tanden, 
identiek aan de uiteindelijke restauratie.

~ 1200 MPa

~ 670 MPa

~ 1280 MPa
Buigsterkteverloop Translucentie-verloop Kleurverloop

*Gradual-Triplex-Technology: Het zirkonium wordt tijdens de productie al voorzien van kleur-, translucentie- en 
een variabele buigsterkte. Dit resulteert in een natuurlijke kleuring, een zeer translucente incisale rand en een extreem 

hoge buigsterkte aan de tandhals.
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Het InitialTM LiSi Press gamma van GC is 
uitgebreid met deze 5 nieuwe  
LT kleuren: 
LT-B0+ / LT-A3.5 / LT-A4 / LT-B3 / LT-B4
Hiermee is het mogelijk, binnen het LT kleuraanbod, zonder enige beperking het  
ganse Vita* bereik te persen. De LT kleuren kan u gebruiken voor de stainingtechniek,  
cutback en full contour opbouw. In de loop van 2021 worden aan het Lisi Press gamma  
14 extra kleuren toegevoegd. (*Vita is geen handelsmerk van GC) 
 Betrouwbaarheid, vrije keuze en esthetiek gaan hand in hand.

GC Initial™ LiSi Press is de eerste lithiumdisilicaat 
ingot met High Density Micronization (HDM), een 
unieke technologie van GC met ongeëvenaarde 
fysieke kenmerken en de meest natuurlijke esthetiek 
van alle perskeramieken op de huidige markt. HDM 
gebruikt gelijk verdeelde lithiumdisilicaat micro-
kristallen om de gehele glasmatrix te vullen in plaats 
van traditionele grotere kristallen te gebruiken die de 
matrixstructuur niet volledig benutten. Het resultaat 
is de ultieme combinatie van sterkte en esthetiek, 
waardoor GC Initial LiSi Press uitermate geschikt is 
voor alle soorten restauraties met alle translucenties. 
De cruciale HDM-technologie zorgt ervoor dat het 
product uiterst stabiel blijft, zonder vervorming 
of verlies van value, zelfs na meermaals bakken.

Voordelen van GC Initial LiSi Press
• onovertroffen buigsterkte
• ongeëvenaarde esthetiek

-  uitbreiding van de kleuren om een natuurgetrou-
we oplossing te bieden

-  rijkere, warmere, helderdere kleuren met uitste-
kende fluorescentie

-  voorspelbare materiaal- en kleurstabiliteit na 
herhaald bakken

-  geoptimaliseerd voor gebruik met GC Initial LiSi 
verblendkeramiek en GC Initial Lustre Pastes NF

• tijdswinst
• lagere oplosbaarheid dan andere toonaangevende 

merken
• permanente glans
• antagonistvriendelijk en slijtvast

GC

LiSi Press is verkrijgbaar in 4 translucentiegraden
• Hoge translucentie (HT) – Glazuurvervanging
 Transparantie die het beste aansluit bij natuurlijk 

tandglazuur, ziet er niet donker uit (lage value) in de 
mond

• Medium translucentie (MT) – Press & stain
 V-kleurenreeks met warme kleuren van de
 Initial-familie van keramische materialen
• Lage translucentie (LT) – inkleuren of opbouwen
 Lage translucentie ingots, volgens de V-shade sleu-

tel. Ideaal voor inkleuren of cut-back en opbouwen 
met GC Initial LiSi

• Lage translucentie (LT-IQ) – One-bodycon-
cept A, B, C, D of Layer

 Compact-kleurenreeks volgens het one-bodyconcept
• Medium opaciteit (MO) – Laagsgewijze opbouw
 Dankzij de sterke fluorescentie kan een levensechte 

kleur worden gereproduceerd bij verblending van 
Initial LiSi-porselein.

Voor meer informatie, contacteer Daniel Herpigny, 
Sales Manager Lab & Digital Solutions bij GC Benelux 
via daniel.herpigny@gc.dental of +32 475 79 84 05.
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Cursusoverzicht
ARSEUS LAB
Inschrijven kunt u via de link in de kolom rechts.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website:  https://www.arseus-lab.be/nl_be/academy

DATUM TIJDSTIP ONDERWERP SPREKER INSCHRIJVEN

vr 02/04 13u30 Behandeling van slijtage
 met Vita Enamic

Tom Behaeghel https://bit.ly/2OVS7Pe 

vr 09/04 13u30 De laatste digitale ontwikkelingen 
bij Ivoclar Vivadent

Serge Roovers en
 Alex van Etten

https://bit.ly/2ZNZhqR  

vr 16/04 13u30 Ceka Preci-Line Digital Solutions Emanuel Melinotti https://bit.ly/3seQGK0 

vr 23/04 13u30 Formlabs : Custom Tray, Temp 
and Soft tissue, Permanent crown 
and digital dentures

Sven Schlink en 
Marie-Claire Bossaer

https://bit.ly/3qO7My2  

vr 30/04 13u30 Digitale prothese 
met Vita Vionic Vigo

Tom Behaeghel https://bit.ly/3bxNySN  

GC BENELUX
• 14 & 16 april 2021
 Esthetische combinatie cursus GRADIA 

PLUS versus keramiek
 Inschrijven via www.gc-education-benelux.com
 
 Driedaagscursus:  implantstructuur met combi-

natie GRADIA PLUS en Keramiek.
 
 Het 1ste kwadrant wordt opgebouwd met GRA-

DIA PLUS, gebruik makend van de ‘flasktechniek’. 
Deze techniek geeft ons de mogelijkheid om op 
een snelle, efficiënte en voorspelbare manier te 
werk te gaan. Daarnaast passen we eveneens de 
‘cutbacktechniek’ toe. 

 Dit geeft je de mogelijkheid om zowel vereenvou-
digd als meer geavanceerd te werk te gaan.

 
 In het 2de kwadrant opteren we voor keramiek 

kronen, zowel vol-anatomisch als build-up, de-
welke dan achteraf op de onderstructuur worden 
gecementeerd.  Deze kronen kunnen in zirkonium, 
lithium disilicaat of zelfs metaalkeramiek worden 

uitgevoerd. Deze cursus is immers ‘tailormade’, 
afgestemd op de cursisten. Kronen kunnen wor-
den voorbereid in het eigen labo op materiaal naar 
keuze. 

 Als laatste deel gaan we de ‘pink esthetics’ uit-
diepen. De nadruk ligt op het implementeren van 
dun of dik biotype. Het tandvlees zal aangebracht 
worden met GRADIA PLUS Gum.

• 8 & 9 juni 2021
 Facings met Initial LiSi van A tot Z met 

Jasper Dekesel
 Inschrijven via www.gc-education-benelux.com

 Press & Bake Bootcamp
 Bij deze cursus gaan we stap voor stap over een 

workflow, die altijd toepasbaar is voor elke veneer 
casus:  Fotografie & communicatie, Wax-up & 
mock-up, Modelleren & persen, Intermorfologie & 
staining, opbakken & Afwerken.
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Ledenkatern
Ledenkatern
Ledenkatern
Ledenkatern



Inhoudstafel

Inhoud

Nieuwe Vlaamse regels betreffende arbeidsmigratie L1

Moet u ook een werkgelegenheidsplan 
voor 45-plussers opmaken? L2

Vlaams beschermingsmechanisme 4 en 5 L3

Als u ziek bent, blijf dan thuis... L4

 
 

Ledenkatern
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Inhoudstafel

Inhoud

Dimona-verplichting voor kleine statuten vanaf 2020  L1

Nieuwe fiscale bedragen 2020      L2

Preventie loont: een zieke werknemer kost u meer dan u denkt L4 
 

GRIPZAKKEN MET UDB BANNER

U kunt de plastiek werkzakjes bestellen bij het secretariaat. 

Bedoeling is het Belgisch werk te promoten 
met onze banner ‘Tanden uit vertrouwde 
handen, met ons werk sta je sterk!’

Prijs: 96,30 € (excl. BTW en verzendkosten) voor 1000 stuks
U kan de zakjes komen afhalen in Deurne  
of we zenden ze u per post.
Neem gerust contact op met ons secretariaat 03 354 58 76 
of secretariaat@udb.be voor verdere informatie 
of om uw bestelling door te geven.

Ledenkatern

22
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  Syndicale premie
  Vorming en opleiding

W I J  I N V E S T E R E N  I N  J O 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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“Laat onze ondernemers  
nu niet los”
UNIZO vraagt verlenging steunmaatregelen

MORATORIUM OP FAILLISSEMENTEN
Het huidig moratorium op faillissementen loopt af 
op 31/1/2021.

UNIZO vraagt op zijn minst een verlenging 
van het moratorium voor die sectoren die nog 
steeds verplicht gesloten zijn, en dat tot het 
moment van opening. Het moratorium is namelijk 
ingevoerd als “tegenhanger” van de verplichte 
sluiting van ondernemingen (MB van 1 november 
2020) en vermits vele sectoren nog steeds geslo-
ten zijn, is het logisch dat het moratorium op z’n 
minst voor die sectoren verlengd wordt.

Het liefst had UNIZO een verlenging gezien van het 
moratorium zoals het nu van toepassing is, met 
uitbreiding van het toepassingsgebied tot onder-
nemingen die een groot omzetverlies leiden door 
de coronacrisis, maar die niet verplicht gesloten 
zijn. Dat best tot de aanpassingen aan het insol-
ventierecht om faillissementsgolf op te vangen, in 
werking getreden zijn én tot het in werking treden 
van bijkomende structurele maatregelen voor 
(zwaar)getroffen sectoren.

Historiek: het 1ste moratorium werd ingevoerd 
eind april 2020 en liep af op 17 juni 2020. Het 2de 
moratorium is ingevoerd op 24 december 2020, 
en loopt dus af op 31 januari 2020. O.a. ingevoerd 
als “tegenhanger” van verplichte sluiting van on-
dernemingen (MB van 1 november 2020).

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID  
DOOR OVERMACHT
Het stelsel van tijdelijke werkloosheid door over-
macht loopt af op 31/3/2021.

UNIZO wordt nu al geconfronteerd met vragen van 
ondernemingen tot verlenging en stelt voor om de 
maatregel alvast te verlengen tot 30/6/2021.
We moeten ook vermijden dat er opnieuw een 
hiaat ontstaat zoals na 31 augustus 2020. De 
‘verlenging’ kwam er toen pas in november met 
terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020.

OVERBRUGGINGSRECHT
Het nieuwe overbruggingsrecht (verplichte sluiting 
of omzetverlies van minstens 40%) loopt af op 
31/3/2021.
UNIZO vraagt net zoals bij het stelsel van tijdelijke 
werkloosheid een verlenging tot 30/6/2021.

BETALINGSUITSTEL  
TERUGBETALING KAPITAAL  
ONDERNEMINGSKREDIETEN EN 
OVERBRUGGINGSKREDIETEN
Het oorspronkelijke moratorium op de terugbeta-
ling van kapitaal van bankkredieten werd verlengd 
tot 31/3/2021. Deze einddatum is opgelegd 
door de European Banking Authority (EBA) en 
zal allicht niet meer aangepast worden. Boven-
dien bepaalt de EBA-richtlijn dat kredieten in het 
kader van dit moratorium maximum 9 maanden 



De Palamat Premium heeft enerzijds een ruimtebesparend ontwerp en anderzijds een grotere binnen-
ruimte. Dankzij de grotere opening en capaciteit kunnen zelfs grote articulatoren in de drukpan geplaatst
worden. Het apparaat kan vrijwel elke gewenste indicatie en kunststof polymeriseren.

Palamat® Premium – kleiner vanbuiten, slimmer vanbinnen
Eén drukpolymerisatieapparaat voor alles.

Giving a hand to oral health.

NIEUW
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betalingsuitstel kunnen genieten. Een case-by-
case benadering waarbij individueel uitstel wordt 
verleend langer dan 9 maanden is wel mogelijk.

UNIZO vraagt dat de banken toch nog betalings-
uitstel verlenen aan ondernemingen die nog zwaar 
getroffen zijn door de crisis, of alternatieven aan-
reiken. Een goede monitoring van die case-
by-case benadering is daarbij essentieel.

Anderzijds werd de garantieregeling overbrug-
gingskredieten verlengd tot 30/6/2021. De 
toekenning van deze overbruggingskredieten 
voor KMO’s (2de stelsel) is nog veel te beperkt, 
de voorziene 10 miljard euro is nog helemaal niet 
in zicht. Het is van groot belang dat de financie-
ring van KMO’s heel dit jaar gegarandeerd blijft, 
daarom vraagt UNIZO nu al een verlenging tot 
31/12/2021.

LOONSUBSIDIE
De regering besliste tot een tewerkstellingspre-
mie voor werknemers in de toeristische sector 
tijdens de eerste 2 kwartalen van dit jaar. Het gaat 
om een steun van 70% van de loonkost (gepla-

fonneerd tot 4.500 euro per maand) voor die 
werknemers (30 %) die instaan voor de wettelijke 
verplichtingen van de verkoop van pakketreizen, 
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. 
UNIZO vraagt de uitbreiding van een gelijk-
aardige regeling naar andere sectoren, in 
het bijzonder de evenementensector.

EUROPEES KADER EN STEUN  
VAN DE DEELSTATEN
Het Europees tijdelijk kader voor staatssteun 
loopt af op 30/6/2021. Verschilleden steun-
maatregelen van België en de deelstaten vallen 
onder dit tijdelijk kader. Dat is bijvoorbeeld het 
geval voor de overbruggingskredieten (zie hoger), 
maar ook voor de Coronalening in Vlaanderen. 
Een verlenging tot 31/12/2021 is dringend.

In Vlaanderen vraagt UNIZO dus de verlenging 
van de Coronalening (momenteel 30/6, indienen 
voor 15/5), maar ook van het Vlaams Bescher-
mingsmechanisme en de handelshuurlening 
(momenteel beide tot eind februari) . Ook de 
Brusselse premiestelsels en -leningen moeten 
verlengd worden.
   - Unizo



 PrograPrint ®
Moderne techniek voor tandheelkundige 
toepassingen

 Connected to you

ivoclardigital.com/prograprint
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HET SYSTEEM 
VOOR  
3D PRINTEN
• Gevalideerde workflow, inclusief printen, reiniging en lichtuitharding 
• Innovatief cartridgesysteem voor efficiëntie en besparing
• Hoogwaardige materialen voor precieze resultaten

             www.ivoclardigital.com/prograprin
t-e
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De toekomst van 3D-printen voor uw tand-
technische laboratorium is al begonnen 
PrograPrint® is een toekomstgericht 3D-printsysteem voor 
tandtechnische laboratoria. Het is gebruiksvriendelijk en kan 
meteen worden opgenomen in uw bestaande werkproces; 
een verdere stap in de digitale inrichting van uw tandtech-
nisch laboratorium. De werkstappen zijn intuïtief, en de 
resultaten uiterst nauwkeurig

PrograPrint is speciaal ontwikkeld voor tandheelkundige toepassin-
gen en maakt deel uit van een gevalideerde workflow. Het systeem 
omvat software, afgestemde materialen en de juiste apparaten 
voor printen, reinigen en nabelichten.

Precisie in 3D: PrograPrint PR5 
Dankzij de speciaal ontwikkelde Light Engine processor staat de 
PrograPrint PR5 garant voor uiterst precieze afdrukresultaten. De 
kalibratie verloopt automatisch en daarmee is een consistente 
lichtintensiteit gewaarborgd; de beoogde precisie wordt dus con-
sequent over het gehele opbouwplateau nauwkeurig gerealiseerd. 
Met behulp van de PrograPrint PR5 worden objecten vervaardigd 
met een gedetailleerde precisie die absoluut niet onderdoet voor 
de freesresultaten van de PrograMill PM7. 

De 3D-printer heeft een hoge resolutie - 4 miljoen pixels - op basis 
van digitale lichtverwerkingstechnologie en de afmetingen van het 
opbouwplateau zijn 125 x 78 mm. Dankzij het pixelformaat van 49 
micron en de mogelijkheid van laagdikten tussen 50 en 100 micron 
kunnen er objecten met de vereiste hoge precisie worden afgedrukt. 

Het innovatieve cartridgesysteem PrograPrint Cartridge zorgt 
ervoor dat het materiaal gemakkelijk en schoon wordt verwerkt in 
de juiste dosering. U print uw objecten nu gemakkelijk dankzij de 
automatische materiaalherkenningsfunctie en de intuïtieve bedie-
ning via het touchscreen van het apparaat. 

Hoogwaardige materialen: ProArt Print
De lichtuithardende ProArt Print-materialen (Model, Splint en Wax) 
maken de productie mogelijk van opake en gedetailleerde implan-
taat- of duplicaatmodellen, transparante splints en boorsjablonen 
evenals restloos uitbrandbare objecten voor de vervaardiging van 
geperste keramische restauraties zoals bijvoorbeeld e-max press. 
ProArt Print-materialen staan garant voor ongekend precieze re-
sultaten en de bijzondere eigenschappen zijn gebaseerd op onze 
jarenlange ervaring. 

Efficiënte reiniging: PrograPrint Clean 
PrograPrint Clean wordt aangewend voor de reiniging van objecten 
met isopropanol. Tijdens het reinigingsproces blijven de details en 

Ivoclar-Vivadent

precisie van de geprinte objecten gehandhaafd. De reinigingsunit 
met zijn snelle 2-staps reinigingsfunctie is speciaal ontworpen 
voor het PrograPrint PR5 opbouwplateau. Bovendien is het 
reinigingsapparaat getest door de TÜV. De magnetische roerstaaf 
die in rotatierichting verandert, staat garant voor een grondige en 
snelle reiniging binnen 4 tot 15 minuten maximaal.

Universele lichtuitharding: PrograPrint Cure
De geprinte objecten worden in de PrograPrint Cure-unit via na-
belichting afgewerkt. In die fase worden de geprinte objecten tot 
slot uitgehard door een speciaal ontwikkelde LED-technologie en 
een hoge lichtintensiteit van 274 mW/cm2 (+/- 10%). Het uithar-
dingsproces wordt geïntensiveerd door de gerichte verspreiding 
van inwendige spiegels en vergt 1 tot 2 minuten. De geprinte ob-
jecten kunnen samen, met het PrograPrint PR5-opbouwplateau, 
gemakkelijk in de belichtingskamer worden geplaatst. Het gebruik 
van het apparaat verloopt gemakkelijk en soepel dankzij de vooraf 
ingestelde belichtingsprogramma’s, die via het touchscreen 
kunnen worden aangepast. U kunt tevens uw eigen individuele 
programma’s instellen voor andere materialen, bijvoorbeeld de 
lichtuithardende laboratoriumcomposiet SR Nexco. 

De ontwikkeling van het PrograPrint-systeem is gebaseerd op 
onze jarenlange ervaring in de tandheelkundige sector. Vooral de 
ontwikkeling van de lichtuithardende materialen en uitgekiende 
belichtingsapparaten is gebaseerd op onze veelomvattende 
kennis. De resultaten: uitstekende producten en een consistente 
workflow voor uw tandtechnische restauraties. 

Breid uw digitale portfolio uit en profiteer van de voordelen van 
aanvullende productie binnen de tandheelkunde. Het PrograP-
rint-systeem is nu leverbaar. De toekomst van 3D-printen is voor 
uw tandtechnische laboratorium is al begonnen. 

PrograPrint PR5 - Virtuele installatie
Een virtuele installatie in uw laboratorium is de ul-
tieme manier voor u om zelf eens kennis te maken 
met de PrograPrint! Met de PrograPrint Augmen-
ted Reality (AR) -app kunt u de printer virtueel 
installeren op uw telefoon. Scan de QR code:

voclar Vivadent Benelux  |  Marketing & Sales Support Office  |
Tel: +31 (0)23 52 93 791  |  Email: info.nl@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.nl  |  www.ivoclarvivadent.be

PrograPrint, het 3D-afdruksysteem voor uw digitale laboratorium.
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Tandtechnici die alleen het beste willen.

ceraMotion®LiSi 
Onafgewerkt

Afgewerkt met  
ceraMotion® One Touch

ceraMotion®LiSi 
Onafgewerkt

Afgewerkt met  
ceraMotion

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

Het ideale perskeramiek systeem met lithium disilicaat.

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

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

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

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

BE_NL_0119_cM_LiSi_A4.indd   1 14.02.19   09:55
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P R O D U C T I N F O

“ nieuwe dingen
 nieuwe mensen
 nieuwe uitdagingen...”
Beste collega’s,
 
Ik besef mij achteraf vaak dat mijn dierbaarste 
herinneringen verband houden met nieuwe dingen, 
mensen en uitdagingen. Dit geluksgevoel is uniek, ik 
kan het met niets anders vergelijken. Veranderingen 
zijn belangrijk voor ons als mens om een vervuld 
leven te leiden. Als we - zoals ik gelukkig kan zeggen 
- ons dagelijkse werk en beroep ons in staat stellen 
om nieuwe perspectieven en ideeën te creëren, dan 
is onze weg met voldoening geplaveid. Waar ik het 
meest van hou in mijn beroep, is de artistieke nuance 
die het heeft, de mogelijkheid die het me geeft om 
technische verfijning nog verder te verfijnen en ob-
stakels om te zetten in kansen. 

Dit is wat 2020 voor ons bij Zirkonzahn vorm heeft 
gegeven: we hebben van de lockdown een kans 
gemaakt. We hebben ons volledig toegelegd op 
onderzoek en ontwikkeling, het bedenken van nieuwe 
ideeën, het perfectioneren van bestaande en het ons 
wagen in onbekende gebieden, bijvoorbeeld door 
online te gaan met onze Zirkonzahn School. 

Ondanks de beperkte teamgrootte en werkuren zijn 
we doorgegaan met het ontwikkelen en produceren 
van nieuwe oplossingen voor hoogwaardige tand-
heelkundige restauraties, waarbij we consequent een 
digitale workflow bevorderen die de samenwerking 
tussen tandartsen en tandtechnici nog verder ver-
betert. De nieuwe serie M2-freesunits met de extra 
grote Teleskoper Orbit (O 125 mm), de Zirkonzahn.
Modellier-software-upgrade, de nieuwe Prettau® 

3 Dispersive® zirconia en onze speciale Prettau® 
zirkonia-kleurringen zijn slechts enkele van onze 
prestaties en u zult zien er komt nog veel meer!
 

Zirkonzahn

Nu is er een jaar verstreken. Als ik terugkijk, kan ik zien 
dat mijn vaderland, Zuid-Tirol, opnieuw mijn grootste 
leraar was tijdens de moeilijkste momenten van 2020. 
Elke dag, tijdens die “stilstand” -periode, besteedde 
ik een deel van mijn tijd aan het observeren na-
tuur rondom mijn huis. Op een dag merkte ik dat de 
bloemen van mijn vrouw bloeiden, het gras in de tuin 
heldergroen was geworden, de bergen om ons heen 
weer steengrijs waren. Voor de natuur is de lente alles-
behalve “stilstand”. Dit was de boodschap: wat er ook 
gebeurt, het leven gaat door. Het is alleen aan ons om 
te beslissen of we levensuitdagingen willen ondergaan 
of beleven. Binnen de grenzen van de mogelijkheden 
en in je eigen tempo zijn we bij Zirkonzahn altijd voor 
beleving!
 
Enrico Steger

Tandtechnici die alleen het beste willen.
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Het ideale perskeramiek systeem met lithium disilicaat.

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

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

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

Dentaurum is een familiebedrijf, rijk aan tradities, met een luisterend oor voor de tandtechnici. 
Probeer het zelf!
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DENTAL PRODUCTS
W W W. I M P RO D E N T. B E 

+32 57 46 95 14 • info@improdent.be 

D4K Pro
Maak kennis met de D4K Pro, de 4K-desktop 
3D-printer met de hoogste resolutie. De 
D4K Pro van EnvisionTEC heeft de snelste 
printsnelheid voor een standaard DLP-printer 
en levert uiterst nauwkeurige resultaten met de 
fijnst mogelijke details. De D4K Pro is gebouwd 
op een industriële 4K DLP-projector die 
jarenlang stabiele prestaties garandeert. 

De D4K Pro is compati bel met alle EnvisionTEC 
DLP vloeistoff en voor de tandheelkundige 
industrie en brengt zo de oplossing voor alle 
toepassingen: van modellen tot volledige 
protheses.

De D4K Pro is ontworpen voor elke type 
prakti jk en is de nieuwste oplossing in de 
branche, ontwikkeld door de oorspronkelijke 
uitvinders van DLP 3D-printt echnologie. 
EnvisionTEC loopt sinds 2003 voorop in deze 
sector, met apparatuur en materiaal innovati es 
die een revoluti e teweegbrengen in de dentale 
en orthodonti sche industrie.

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

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE

Systeemeigenschappen
 Materiaalopti es voor alle toepassingen beschikbaar

 Intelligente procescontrole voor minimale 
trekkrachten

 Mogelijkheden voor bedienen van op afstand

 Industriële UV LED-projector voor 
betrouwbaarheid en consistenti e

 Ontworpen om 24/7 te draaien in een 
producti eomgeving

 Materiaalwissel kan snel en eenvoudig in enkele 
minuten

 Inclusief gebruiksvriendelijke Envision One 
RP-soft ware voor een snelle en eenvoudige 
voorbereiding van werkstukken, het genereren 
van automati sche ondersteuning en een volledig 
geïntegreerde ‘Mesh Healing’-tool. 
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P R O D U C T I N F O

De Nieuwe NobelProcera®  
Zirconia Implant Bridge 

De nieuwe NobelProcera Zirconium Implant 
Bridge legt de brug tussen tandtechnicus en 
tandarts dankzij zijn restauratieve vrijheid: 

•  ASC functie tot 25° mogelijk op conische 
connectie én op Mulit-Unit om de plaats 
van het schroefgat te optimaliseren. 
Hierdoor wordt een mooier esthetisch re-
sultaat en een geoptimaliseerd kauwvlak 
verkregen. Tevens is er een betere be-
reikbaarheid van de schroef en is minder 
ruimte in de mond nodig. 

•  Schroefgat is 25% smaller voor een nog 
betere esthetiek. Makkelijk bereikbaar 
met de nieuwe Mini-Omnigrip schroeven-
draaier voor gebruik op Multi-Unit. 

•  Beschikbaar in 10 Vita tinten, gaande van 
2 tot 14 elementen. 

•  Zeer grote buigsterkte van het zirconia (> 
1200 Mpa). 

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

Cement-vrij, esthetisch en  
restauratieve flexibiliteit. 

nobelbiocare.com/nobelprocera

Nobel Biocare
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printsnelheid voor een standaard DLP-printer 
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fijnst mogelijke details. De D4K Pro is gebouwd 
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DLP vloeistoff en voor de tandheelkundige 
industrie en brengt zo de oplossing voor alle 
toepassingen: van modellen tot volledige 
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De D4K Pro is ontworpen voor elke type 
prakti jk en is de nieuwste oplossing in de 
branche, ontwikkeld door de oorspronkelijke 
uitvinders van DLP 3D-printt echnologie. 
EnvisionTEC loopt sinds 2003 voorop in deze 
sector, met apparatuur en materiaal innovati es 
die een revoluti e teweegbrengen in de dentale 
en orthodonti sche industrie.

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

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE

Systeemeigenschappen
 Materiaalopti es voor alle toepassingen beschikbaar

 Intelligente procescontrole voor minimale 
trekkrachten

 Mogelijkheden voor bedienen van op afstand

 Industriële UV LED-projector voor 
betrouwbaarheid en consistenti e

 Ontworpen om 24/7 te draaien in een 
producti eomgeving

 Materiaalwissel kan snel en eenvoudig in enkele 
minuten

 Inclusief gebruiksvriendelijke Envision One 
RP-soft ware voor een snelle en eenvoudige 
voorbereiding van werkstukken, het genereren 
van automati sche ondersteuning en een volledig 
geïntegreerde ‘Mesh Healing’-tool. 
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De Nieuwe NobelProcera®  
Zirconia Implant Bridge
De nieuwe NobelProcera Zirconium Implant Bridge legt de brug 
tussen tandtechnicus en tandarts dankzij zijn restauratieve vrijheid:

• ASC functie tot 25° mogelijk op conische connectie én op 
Mulit-Unit om de plaats van het schroefgat te optimaliseren. 
Hierdoor wordt een mooier esthetisch resultaat en een 
geoptimaliseerd kauwvlak verkregen. Tevens is er een betere 
bereikbaarheid van de schroef en is minder ruimte in de mond 
nodig.

• Schroefgat is 25% smaller voor een nog betere esthetiek. 
Makkelijk bereikbaar met de nieuwe Mini-Omnigrip 
schroevendraaier voor gebruik op Multi-Unit.

• Beschikbaar in 10 Vita tinten, gaande van 2 tot 14 elementen.
 
• Zeer grote buigsterkte van het zirconia (> 1200 Mpa). 

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

Cement-vrij, esthetisch en restauratieve flexibiliteit.

nobelbiocare.com/nobelprocera
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Feel the connection
Nobel Biocare introduceert de triovale 
conische connectie (TTC).
Dankzij deze triovale vorm schuiven 
de N1-abutments meteen in de juiste 
positie voor een sterke en hermetisch 
afgesloten pasvorm.

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.

nobelbiocare.com/n1

Nobel Biocare N1™

Reshaping
IMPLANTOLOGY

together

GMT 72383 Nobel Biocare N1 - A4 - BENL.indd   1 19/11/2020   11:50:09
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Wat zijn de voordelen  
als UDB-lid?
Het aanleveren van goede, correcte en betrouw-
bare informatie naar onze leden toe is een van 
onze hoofdtaken. Daarvoor hebben we ons ‘UDB-
Nieuws’ met extra ledenkatern, onze website en 
geregeld ook onze digitale ‘Nieuwsflash’ waarmee 
we snel belangrijk nieuws kunnen verspreiden 
(bijvoorbeeld over veranderingen in het wetgevend 
kader waarbinnen we werken).

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

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

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

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

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

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

nisaties

UDB informeert
• Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en 

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

(Meddevs EU)

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

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

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

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

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

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

online software programma

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

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

Ledenplaatje “UDB erkend lid 2021  -

Feel the connection
Nobel Biocare introduceert de triovale 
conische connectie (TTC).
Dankzij deze triovale vorm schuiven 
de N1-abutments meteen in de juiste 
positie voor een sterke en hermetisch 
afgesloten pasvorm.
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Lidmaatschap UDB 2020
Strikt vertrouwelijk

Ondergetekende: 

Dentaal bedrijf:

Adres:

Aantal voltijdse medewerkers (FTE): 

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

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

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

 
Ondergetekende stort het bedrag van €  

op rekeningnummer BE36 7370 0472 7781  

van UDB, Middelmolenlaan 20 te 2100 Deurne  

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

Ter info:

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

• Het lidgeld is 100% fiscaal aftrekbaar

• BTW is volledig terug te vorderen

Datum: 

Handtekening:

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

42

Lidmaatschap UDB 2021
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UDB informatiefiche 
Strikt vertrouwelijk

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

Aard van de werkzaamheden van het bedrijf

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

Kroon- en brugwerk

Skeletframes

Freeswerk

Combinatiewerk

Suprastr. op implant.

Orthodontie

Andere

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

   aantal voltijds aantal deeltijds totaal

   man         vrouw man           vrouw man           vrouw

Bedrijfsleider

Meewerkende echtgen.

Vennoten

Arbeiders

Bedienden

Techn. kaderleden

Leerlingen

Stagiairs

Totaal

Categorie  aantal werknemers

   man vrouw  totaal

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

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

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

ARSEUS LAB
BREDENT
DENTAURUM
G.C. BENELUX
IMPRODENT
IVOCLAR VIVADENT
KULZER

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

           UDB Dentaaltechniek

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

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

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

Verantwoordelijke uitgever:
René Van Reeth
Middelmolenlaan 20
2100 Deurne

Eindredactie:
L. Van den Berghe

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

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

S P O N S O R S

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

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

�o�e ����i��i� 
��n zi���nz��n

IMPLANTAATPROTHETIEK – ALLE IMPLANTAATCOMPONENTEN VAN ÉÉN PRODUCENT
TOT 30 JAAR GARANTIE

*EEN GROOT BEREIK AAN COMPONENTEN
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NobelProcera® Zirconia Implant Bridge

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

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

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