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Beste Lezer, 

Ja, 2021 !  

Voor de tweede keer op rij beleven we een 
uiterst gek jaar. Nog eens extra in de verf 
gezet door Covid-19 of zoals sommigen, 
mits de mutaties, reeds Covid-21 genoemd.  
We zijn nu bijna twee jaar ver in deze Covid 
pandemie en een uiterst agressieve variant 
houdt ons allemaal met een wurggreep in de 
sanitaire tang. Halsoverkop dienen we terug 
te grijpen naar stevige en strikte maatrege-
len met mondmaskerplicht, extra testen, 
strenge sanitaire maatregelen enz….  

Het rijk der vrijheid, zoals sommigen in hun 
euforie victorie kraaiend uitbazuinden, 
verdween eensklaps brutaal als sneeuw voor 
de zon. Wat meer gezond realisme en een 
ferme dosis nederigheid waren zeker beter 
op hun plaats geweest. Deze zelfgenoeg-
zaamheid komt nu met de harde afrekening.  
Velen snapten niet waarom het, na een eer-
der rustige zomer, toch zo helemaal fout liep.  
Opeens was die vierde golf daar. Onverbid-
delijke besmetter, met dagen van om en bij 
de 20.000 besmettingen per dag. 

Gelukkig wordt er veel gevaccineerd en daar-
mee verkleint significant de kans dat mensen 
erg ziek worden of komen te overlijden. Deze 
tijden zijn uiterst onzeker en  we stellen ons 
heel wat vragen en blijven uiterst bezorgd 
over de dag van morgen en overmorgen.  
Wanneer geraken we van dit beestje af?  
Raken we daar ooit wel van af? Of is het elke 

herfst of winter opnieuw bingo? Mondmas-
kers, boosterprik, enz….. Deze pandemi-
sche situatie maakt het dagdagelijkse leven 
onvoorspelbaar. Hoeveel opeenvolgende 
golven komen er nog aan? Allemaal vragen 
die we ons stellen. Een ding staat echter wel 
vast namelijk hoe hoger de vaccinatiegraad 
of hoe hoger de immuniteit via vaccinatie of 
besmetting, hoe moeilijker het virus nog hard 
kan toeslaan en fatale slachtoffers maken.  
Ondertussen trachten we allemaal onze 
samenleving zo goed en zo kwaad mogelijk 
te organiseren. Zoom, Teams, Google Meet 
vergaderingen zijn schering en inslag gewor-
den en telewerk is, waar het kan, reeds goed 
ingeburgerd.  

Voor de dentaaltechnische sector ligt dit 
eerder totaal anders. Om onze bedrijven 
draaiende te houden en om de tandarts en 
de patiënt de nodige zorg te kunnen bieden 
hebben wij alle dentaaltechnici steevast 
dagelijks op de werkvloer nodig. Dit vereist 
bovendien, zoals men zich kan inbeelden, 
een batterij aan dagelijkse sanitaire ingrepen 
om ‘iedereen’ afdoend te beschermen om 
veilig de dag door te brengen.  

Het voorbije jaar hebben we ook kennis 
gemaakt met de invoering van de MDR-regel-
geving. Zoals u weet legt de MDR de actoren 
in de dentaaltechnische sector een specifiek 
regelgevend kader en keurslijf op. Draai en 

E D I T O

2021 was opnieuw  
een zeer bewogen jaar
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keer het zoals men wenst maar dit zal een 
ingrijpende invloed hebben op alle bedrij-
ven en zal bovendien de dentaaltechniek 
op termijn fundamenteel ten goede doen 
veranderen. Dit zal ook zijn invloed hebben 
op de tandartsen, waarvan vandaag een 
overgroot deel onder hen niet weet wat de 
MDR voor hen inhoudt. Ook tandartsprak-
tijken die vandaag een dentaaltechnicus in 
dienst hebben en medische hulpmiddelen 
naar maat vervaardigen, vallen onder deze 
MDR-regelgeving. Het MDR-verhaal is nog 
maar net begonnen maar van Arlon tot in 
Oostende zal deze regelgeving de sector 
met de tijd grondig veranderen.  

De klok tikt ondertussen verder en dagelijks 
worden we geconfronteerd met een schrij-
nend gebrek aan dentaaltechnici. Deze 
krapte op de arbeidsmarkt is een ontnuch-
terend ontwaken. Een duurzame socio-
economische ontwikkeling wordt hierdoor 
zwaar gehypothekeerd en kan de toekomst 
van onze sector ondergraven en zelfs in de 
kiem smoren! Binnen de UDB staat deze 
uitdaging hoog op de agenda. Geregeld heeft 
UDB overleg met de VDAB, de scholen en 
Unizo om dit aan de kaak te blijven stellen 
en te zoeken naar duurzame oplossingen.  
Kortom, uitdagingen bij de vleet en een was-
lijst die ons niet meer loslaat. 

Daarom mijn oprechte dank  aan alle UDB-
ers die het voorbije jaar, in vaak zeer moei-
lijke omstandigheden, tijd noch moeite heb-
ben gespaard om onze koepelorganisatie te 
steunen om het beste voor haar leden uit te 
zoeken en te bezorgen. 

Mijn gedachten gaan dan ook naar Lucien 
Van Den Berghe, die ons in oktober heeft 
verlaten. Gewaardeerd voor zijn nooit afla-
tende liefde voor het vak en UDB. Maar ook 
voor zijn intellectuele inbreng over de jaren 
heen. Verder in deze editie vindt de geïnte-
resseerde lezer een artikel  gewijd aan onze 
gewaardeerde ‘Gentenaar’!

2021 was opnieuw een zeer bewogen jaar. 
Ik vrees dat het voorjaar van 2022 opnieuw 
de Covid hypotheek zal ondergaan net zoals 
deze vierde golf ons nu flink parten speelt.  
Hopelijk heb ik het bij het verkeerde eind….

Samen staan we klaar om vastberaden 2022 
aan te vangen. We kunnen echter ook zoveel 
meer vooraf anticiperen en alert blijven in 
afwachting van betere tijden, want het is 
ondertussen wel duidelijk dat de herfst en 
winter nog wel enkele jaren telkens een hele 
sanitaire uitdaging zullen blijven.  

Aan allen: ‘Hou het gezond ‘ en geniet samen 
met uw familie van een gezellige kerst en een 
gelukkig 2022 !!!

Collegiale groeten.

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
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I N F O R M A T I E

Lucien Van den Berghe
Intens verdrietig, maar dankbaar voor de mooie herinneringen  
die hij bij ons achterlaat, geven we u kennis van het overlijden  
van onze dierbare vriend Lucien Van den Berghe.

Opsommen wat Lucien betekende voor de 
beroepsvereniging is onbegonnen werk, maar zijn 
stempel is eeuwig gedrukt op UDB! Wetgevingen 
uitpluizen, statuten opmaken en op vergaderingen 
was zijn input soms heel nodig om tot een goed 
resultaat te komen. We zullen onze toegewijde, 
altijd optimistische Lucien erg missen. Hij was een 
groot voorbeeld voor velen en heeft zich meer 
dan 40 jaar vrijwillig ingezet voor UDB.

We kunnen ons gewoon niet voorstellen dat we 
jouw gezicht niet meer zullen zien. Je bent UDB in 
hart en ziel en we kunnen ons eerlijk gezegd niet 
herinneren dat je met jouw gedachten ooit elders 
was. We zijn er van overtuigd dat jouw expertise, 
doortastendheid en krachtige ingrijpen als dat 
nodig was, de beroepsvereniging tot een steviger 
pakhuis heeft gemaakt. Je bent een icoon voor de 
sector want wat jij voor UDB hebt gedaan blijft een 
unicum! 

Voor elke editie van ons tijdschrift konden we op 
jou rekenen. Elke tekst werd vakkundig door jou 
onder handen genomen, want dat was jouw ding 
en daar zijn we je ontzettend dankbaar voor. Je 
hebt ons veel geleerd en de relatie is een mooie 
vriendschap geworden met de jaren.

Op Dentex was je altijd paraat op donderdag en 
vrijdag van ’s morgens tot ’s avonds aan de UDB 
stand.  Een gezellige babbel en soms de nodige 
humor om er een gezellige dag van te maken. Je 
genoot ervan om iedereen terug te zien en te pra-
ten over dentaaltechniek.

Jou verliezen laat een enorme leemte achter in 
de beroepsvereniging, want we zijn een dierbare 
vriend en uitzonderlijk collega verloren. Je bent 
voorgoed uit ons midden… maar nooit uit ons hart! 

Vaarwel Lucien, we zullen jou erg missen!”
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De tijd gaat voort,
alleen in gedachten kun je terug...

I N F O R M A T I E



Ready for 
today, built 
for tomorrow

SprintRay Pro  
Desktop 3D Printer

De toonaangevende desktop 3D-printer voor 
professionals in de digitale tandheelkunde

3D-printen is veel meer dan alleen een nieuwe 
technologie: het kan de kosten drukken, de flexibiliteit 
verbeteren en het bereik van de patiëntenzorg uitbreiden. 
Om dit potentieel te benutten, werd SprintRay Pro 
ontwikkeld: de meest gebruiksvriendelijke, krachtige en 
betrouwbare desktop 3D-printer in de dentale sector. 
Omdat technologie in uw bedrijf geen hoofdpijn mag 
veroorzaken, maar problemen moet oplossen.

 9Baanbrekende DLP-projector  
(405nm LED 95μm projector)

 9Groot platform (180x120mm)

 9Hoge lichtintensiteit

 9Ongeëvenaarde snelheid

 9Breed gamma printvloeistof aan zeer 
concurrentiële prijzen

CONTACTEER ONS VOOR 
MEER INFORMATIE

+32 57 46 95 14
info@improdent.be 

WWW.IMPRODENT.BE 

Intensity, 
meet accuracy
STEM TankTM Surface: (Selectively Textured 
Elastomeric Membrane) Gestructureerd en 
elastisch oppervlak voorkomt dat printvloeistof 
plakt aan de tankvloer.

Slimme vloeistofniveau indicatoren: 
Verwarmingselement met thermische feedback 
zorgt voor de juiste vloeistoftemperatuur.

€6.750
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I N F O R M A T I E

Terug samenzijn en terug samenwerken,
inspireerde ons in 2021.

We hopen dat deze positieve energie
ons kan aanzetten tot het

samen realiseren van onze dromen 
in 2022.
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Om dit potentieel te benutten, werd SprintRay Pro 
ontwikkeld: de meest gebruiksvriendelijke, krachtige en 
betrouwbare desktop 3D-printer in de dentale sector. 
Omdat technologie in uw bedrijf geen hoofdpijn mag 
veroorzaken, maar problemen moet oplossen.

 9Baanbrekende DLP-projector  
(405nm LED 95μm projector)

 9Groot platform (180x120mm)

 9Hoge lichtintensiteit

 9Ongeëvenaarde snelheid

 9Breed gamma printvloeistof aan zeer 
concurrentiële prijzen

CONTACTEER ONS VOOR 
MEER INFORMATIE

+32 57 46 95 14
info@improdent.be 

WWW.IMPRODENT.BE 

Intensity, 
meet accuracy
STEM TankTM Surface: (Selectively Textured 
Elastomeric Membrane) Gestructureerd en 
elastisch oppervlak voorkomt dat printvloeistof 
plakt aan de tankvloer.

Slimme vloeistofniveau indicatoren: 
Verwarmingselement met thermische feedback 
zorgt voor de juiste vloeistoftemperatuur.

€6.750



I N F O R M A T I E

De zin en onzin  
van de GDPR-regels
Het evenwicht tussen doel en  
werkbaarheid zoek

De invoering van de GDPR-wetgeving in 2018 was voor kmo’s een hot topic. Duizenden 
kmo’s volgden toen de UNIZO-infosessies om een zicht te krijgen op de verplichtingen 
die op hen afkwamen. Onmiddellijk bleek dat een aantal GDPR-regels zeer verregaande 
gevolgen hadden op de interne organisatie van bedrijven en op het gebruik van gegevens 
van (potentiële) klanten. Nu blijkt dat de regels botsen met de praktische haalbaarheid. 

perfect in orde? Dan kan men jouw website offline 
laten halen. Bewaar je cv’s of andere gegevens 
van sollicitanten voor langere tijd? Dan moet je 
kunnen aantonen waarom het relevant is om ze 
zo lang te bewaren… “Wel, dan is het toch begrij-
pelijk dat de GDPR-wetgeving aan de kant gescho-
ven wordt. Deze voorbeelden zijn het gevolg van 
de GDPR-eenheidsworst: dezelfde regeltjes voor 
iedereen in elke situatie. Wij hebben dan ook altijd 
betreurd dat bij de totstandkoming van de Euro-
pese wetgeving uitzonderingsmaatregelen voor 
kmo’s stelselmatig werden afgevoerd, waardoor je 
dit resultaat krijgt”, aldus nog Carl Van Dyck. 

“De bescherming van persoonsgegevens is een 
belangrijk gegeven in bepaalde omstandigheden, 
maar eenzelfde bescherming vragen in alle situa-
ties is altijd een fout uitgangspunt geweest”, stelt 
Carl Van Dyck, directeur UNIZO provincie Antwer-
pen. “Daardoor is er vaak geen gezond evenwicht 
meer tussen het doel van de GDPR-wetgeving en 
de werkbaarheid in de praktijk. De slinger is volledig 
doorgeslagen naar regeltjes en procedures, waar-
door de GDPR-wetgeving voor onze kmo’s vaak 
onwerkbaar is geworden. Met als gevolg dat velen 
met goede moed begonnen zijn aan de toepassing 
van de GDPR-wetgeving, maar al snel strandden…”

De wet in tegenlicht
“Die wetgeving is nu meer dan 3 jaar oud en er 
zullen steeds meer controles uitgevoerd worden, 
ook bij onze kmo’s. Ondertussen komen vele van 

UNIZO vraagt de wetgevers om de GDPR-regels te hervormen. 

Bij de totstandkoming werden uitzonderingen 
voor kmo’s stelselmatig afgevoerd.”
Carl Van Dyck, directeur UNIZO provincie Antwerpen:

 “
Eenheidsworst
Stel dat een medewerker in verlof gaat. Dan mogen 
andere collega’s zijn of haar mailbox niet opvolgen. 
Zijn de cookies of disclaimer op jouw website niet 

10
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I N F O R M A T I E

onze kmo’s uit de ergste crisis die hen sinds hun 
bestaan getroffen heeft. Het is dus begrijpelijk dat 
het tot in het detail voldoen aan alle GDPR-regels 
niet hun hoogste prioriteit is. Wij pleiten er dan ook 
voor om onze kmo’s de kans te bieden de GDPR-
draad terug op te laten oppikken.”

Daarnaast vraagt UNIZO om de huidige GDPR-
wetgeving opnieuw tegen het licht te houden. “Drie 
jaar GDPR-wetgeving in de praktijk en de erva-
ringen in het bedrijfsleven moeten de wetgever 

Vier Kafkaiaanse voorbeelden van GDPR

aanzetten om de GDPR-wetgeving te hervormen. 
Daarbij blijft de bescherming van persoonsgege-
vens voorop staan, maar dient meer aandacht 
besteed te worden aan de werkbaarheid in de 
praktijk.” UNIZO kijkt daarbij in eerste instantie naar 
het Europese niveau om tot hervormingen te ko-
men, die vervolgens door de lidstaten in nationale 
wetgeving kunnen omgezet worden. 

Unizo - tekst Patrick Buteneers

Opgelet: de GDPR-wetgeving is tot op heden ongewijzigd. U moet de richtlijnen blijven volgen. 
Indien er wijzigingen/versoepelingen komen, zullen we dit communiceren aan onze leden.  
Neem zeker ook een kijkje op de website van UNIZO - www.unizo.be. (Be Dental redactie).

1. De werkgever mag de mailbox van zijn werknemers tijdens hun verlof niet opvolgen. Het gaat 
nochtans om de mailbox van het bedrijf, niet de persoonlijke mailbox van de werknemer. Klan-
ten worden niet verder geholpen. Wie wordt daar beter van?

2. De GDPR-wetgeving voorziet dat bedrijven een Data Protection Officer moeten aanstellen. 
Vaak is dat een aanstelling op papier van een Chinese vrijwilliger. De meerwaarde is dan ver te 
zoeken. Of het bedrijf stelt iemand extern aan, waardoor extra 
kosten gemaakt worden.

3.  Heel wt (onwetende) kmo’s zijn e-mailadressen kwijtgespeeld 
die voor de invoering van de GDPR-wetgeving gebruikt werden 
om bijvoorbeeld (potentiële) klanten promoties te sturen. Na het 
verkrijgen van de toestemming konden de mailadressen opnieuw 
gebruikt worden in mailings. Een hoop extra werk die tijdelijk de 
vlotte werking van een bedrijf verstoorde.

4.  15.000 euro boete voor een cookiebanner van een kmo die niet 
aan de richtlijnen voldoet? We betwijfelen of een dergelijke 
boete in verhouding staat tot het zogenaamde mis-
drijf. GDPR veroorzaakt voor een kmo daaren-
boven heel wat interne kosten, naast de 
bedreiging van torenhoge boetes.
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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
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I N F O R M A T I E

FEPPD AGM 2021
The FEPPD AGM 2021 was held on Friday 
24 September 2021 at the IDS in Cologne.

A great moment of sharing for all the members af-
ter the complicated period due to the pandemic 
and the pleasure of getting together.

Many points were discussed during this meeting :
• Report of the Secretary general about 

the actions of FEPPD

• The Cobalt issue
 The FEPPD Board has been working on the Co-

balt issue for the last three years. After having 
achieved the justification to continue using 
safely Cobalt based alloys, it is now seeking 
a concerted position with all stakeholders to 
be addressed to the Commission in order to 

eliminate the obligation 
of listing such Cobalt 
containing alloys as a CMR 
substance in the labelling 
of dental devices. If, by the 
time of holding the 2021 
AGM, it will be possible to 
have the intervention of 
ADDE and other parties 
interested to lobby for 
a joint effort to have 
rescinded this obligation, 
they will be participating 
in the AGM to have them 
express their views at the 
General Assembly.

• Members 
 intervention time : 
 present scenario in the 
 different member
 countries. MDR, 
 Evaluation of market  
 trends. Actions at 
 Association level in
 dealing with local 
 challenges. POST 
 COVID-19 Situation
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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
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Beproefd materiaal op basis van vele jaren 
ervaring
Voor de vervaardiging van protheses gebruikt Ivoclar Vivadent 
al vele jaren een beproefd gecrosslinkt PMMA-materiaal van 
hoge kwaliteit. Voor de kleuren, materialen en productiepro-
cessen worden strenge kwaliteitstesten gehanteerd voor 
duurzame protheses
• Goede chemische hechting aan basismaterialen van pro-

theses
• Homogene productkwaliteit
• Hoge kleurstabiliteit
• Veelzijdige toepassingen

BPS
SR Vivodent-gebitselementen vormen integrale componen-
ten van het Biofunctional Prosthetic System (BPS) van Ivoclar 
Vivadent, dat een functionele en gecoördineerde workflow omvat 
voor de vervaardiging van uitneembare protheses. Deze workflow 
staat niet alleen garant voor de gebruikelijke betrouwbaarheid 
en kwaliteit van het materiaal, maar staat tevens bekend om de 
uitzonderlijke aanpassingsmogelijkheden en efficiëntie.

Beschikbaarheid
De 16 nieuwe A–D en 4 nieuwe Bleach-kleuren vullen het 
assortiment aan en zijn vanaf nu verkrijgbaar bij alle officiële 
tandtechnische dealers van Ivoclar Vivadent in de Benelux.

Veelzijdige oplossingen voor aangepaste  
prothesen 
Voor partiële, volledige, hybride en implantaat gedragen pro-
theses. De expressieve esthetische tanden en kiezenlijn:
• SR Phonares II/SR Phonares II Typ/SR Phonares II 

Lingual
 Onderscheidende gebitselementen voor veeleisende toe-

passingen in nieuwe PE kleuren met pearleffect
• SR Vivodent S PE/ SR Orthotyp S PE/SR Orthosit S PE
 Moderne A-tandenvormen in A-D en bleach kleuren 
• SR Vivodent S DCL/SR Orthotyp SDCL/SR Orth- 

olingual

P R O D U C T I N F O

Ivoclar Vivadent 

SR Vivodent gebitselementen, vervaardigd 
van klinisch bewezen PMMA, zijn de klassieke 
tanden van Ivoclar Vivadent. Tot nu toe waren 
deze gebitselementen leverbaar in 20 Chro-
mascoop kleuren, maar het assortiment is 
uitgebreid met nog eens 16 A–D en 4 Bleach 
kleuren. Een ongekende kleurenselectie, voor 
alle mogelijke toepassingen van en/of voor-
keuren voor o.a. partiële, volledige en vaste 
gebitsprotheses. 

Klassieke en eigentijdse tanden en kiezenlijn
De originele anterieure ‘A’-elementen van het SR Vivo-
dent assortiment zijn gebaseerd op data analyse van 
natuurlijke tandvormen en elementen en voegen zich 
naadloos in het bestaande gebit. De anterieure tanden 
zijn beschikbaar in drie basis tandenvormen (vierkant, 
driehoekig en ovaal) en dus kan er worden gekozen 
voor ingetogen of ene juist wat meer uitgesproken 
tandenvorm voor de individuele patiënt. 

De posterieure gebitselementen ‘Typ’ worden uitge-
lijnd in een tand-tot-tandverband en zijn leverbaar in 
vijf maten. Het plaatsen kan snel en gemakkelijk, zodat 
u als tandtechnicus op een efficiënte en economische 
wijze stabiele en functionele protheses kan vervaardi-
gen. Kenmerkend voor de SR Vivodent-lijn zijn de hoge 
flexibiliteit en een brede kleurkeuze voor een optimaal 
resultaat en tevreden glimlach van patienten.

Een breed kleurenspectrum
Naast de veelzijdigheid van de SR Vivodent tanden en 
kiezenlijn, de bestaande 20 kleuren en de nieuwe 16 
A–D en 4 Bleach kleuren kunnen de gebitselementen 
worden gebruikt voor volledige en partiële protheses, 
maar ook in combinatie met vaste protheses. Het 
brede assortiment van 40 kleuren voorziet in de per-
fecte glimlach van uw patiënten. 

www.ivoclarvivadent.com

Klassieke en eigentijdse tanden en 
kiezenlijn Ivoclar Vivadent uitgebreid  
met 16 A-D en 4 Bleachkleuren voor 
een tevreden glimlach 

Een echte klassieker voor overtuigende resultaten bij combinatieprotheses. 
Nu óók leverbaar in de kleuren A-D en Bleach.

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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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

InitialTM IQ ONE SQIN 
Opschilderbaar keramisch systeem voor kleur en vorm. 

Esthetische restauraties geschikt voor het anterieure 
gebied worden op dezelfde eenvoudige manier 

gerealiseerd.

IQ ONE SQIN

InitialTM IQ Lustre Pastes ONE  
Het meest verscheidene opschilderbare keramiek 
met verbeterde fluorescentie voor zowel extern 

inkleuren als interne karakterisatie.

Painting Solutions

Initial TM Spectrum Stains  
Universele kleur & glazuurset voor individueel 

inkleuren en karakteriseren van keramiekmassa’s.

Painting Solutions

InitialTM IQ Lustre Pastes NF Gum Shades
Laat gingiva reconstructies nog meer 

esthetisch en natuurlijk ogen.

Painting Solutions

GC ontwikkelde een 3D app over hoe de beste 
resultaten te creeëren met onze Initial keramieklijn, 
alsook de brandparameters. 

TIP: GC Initial Layering Guides app! 

DOWNLOAD 
DE APP VIA DE 
APP STORE.

25% KORTING!

PROMO*

Initial IQ ONE SQIN System Set

Initial IQ ONE SQIN Shades Set

10
0%

 t
ev

re

denheidsgarantie!

Wij zijn pas tevreden als  u 
dat bent! Het kan gebeuren 

dat de keramiek set die u heeft 
ontvangen niet helemaal is wat u 

ervan verwacht had. Dan mag u de 
volledige set terugsturen binnen 30 

dagen en krijgt u uw geld  
100% terugbetaald. 

Zo kan u met een gerust hart 
IQ ONE SQIN bestellen.

Niet tevreden, geld terug! IQ ONE SQIN Shades Set - art. nr 877097 
van € 540,-  voor € 405,-  
via Preferred LAB Dealer: Arseus Lab -  
Improdent - Dental Union

GC Initial IQ ONE SQIN System Set - art.nr. 877098  
van € 1.320,-  voor € 990,- 
via Preferred LAB Dealer: Arseus Lab - Improdent - Dental Union

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

*promotie geldig t/m 30/04/22
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Ledenkatern

Ledenkatern
Ledenkatern
Ledenkatern
Ledenkatern
Ledenkatern
Ledenkatern
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Inhoudstafel

Inhoud

Hoe ziet de toekomst van uw bedrijfswagenpark eruit? L1

Laat uw werknemers tijdig hun overuren recupereren! L2

Vergeet geen aanvraag economische werkloosheid
bedienden te doen! L3

Bestuursraad 1 juni 2021 L4

Alternatief verlonen: geschenken, geschenkcheques,
vrijgevigheden en IT Tools L5

Wijziging Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere
werknemers op komst L8

Ledenkatern
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APEX  –  T +32 (0)2 376 71 26  –  F +32 (0)2 376 71 62  –  apex@apexdental.be  –  www.apexdental.be

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

NIEUWE! M2 FREES-UNIT COMFORT LIJN 
De nieuwe comfortlijn M2 freesunit staat voor een modern bedieningscomfort en flexibiliteit. De lijn bestaat uit vijf freesunits 
(M2 Wet Heavy Metal, M2 Teleskoper, M2 Dual Wet Heavy Metal, M2 Dual Teleskoper en M2 Dual Double Teleskoper) 
allemaal uitgerust met volautomatische 5+1-assige simultane freestechnologie. 

Teleskoper Orbit (Ø 125 mm)

M2 TELESKOPER 
WET HEAVY METAL

Teleskoper Orbit (Ø 125 mm) Ø 95 mm Orbit* 

*DE ORBIT KAN VERVANGEN WORDEN 
DOOR DE TELESKOPER ORBIT (Ø 125 mm) 

VIA DE M2/M2 DUAL UPGRADE KIT

M2 DUAL TELESKOPER 
WET HEAVY METAL

Extra grote Teleskoper Orbit: voor het gebruik van materiaalblanks met Ø 95 mm, 98 mm, 106 mm of zelfs 125 mm, 
mini-zirconia-blanks voor enkele kronen en glaskeramiek en geprefabriceerde individuele titanium abutment-blanks. 
Schijven kunnen worden verwijderd en terug in de orbit worden geplaatst in dezelfde positie met hoge precisie in het 
micro bereik – vooral handig voor het aanpassen van de frictie van telescopische banen en voor de fabricage in twee 
fasen van onmiddellijke restauraties in het geval van implantaat-ondersteunde prothesen (Double Milling techniek).

Teleskoper Orbit (Ø 125 mm)

M2 DUAL DOUBLE 
TELESKOPER 

WET HEAVY METAL
NIEUWE!

M2 FREES-UNIT 
COMFORT LIJN 

Teleskoper Orbit (Ø 125 mm) NAT DROOG 

Teleskoper Orbit (Ø 125 mm)



VITA – perfect match.

www.vita-vionic.com
Kijk hier voor meer informatie:

VITA VIONIC VIGO®

Om er nog meer uit te halen.

Bij interesse, neem dan contact met ons op.
Tom Behaeghel +32 (0) 473 681 024

Haal nog meer uit je CAM-systeem met
VITA VIONIC VIGO, de slimme tand voor
digitale prothesen met één druk op de knop.

3585NL_VIONIC_Anzeige_A4_Branding_Ad.indd   13585NL_VIONIC_Anzeige_A4_Branding_Ad.indd   1 28.10.2021   09:49:5428.10.2021   09:49:54
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Haal meer uit uw laboratorium 
dankzij de digitale prothese.
Lees meer over de ervaringen van een collega en ontdek  
hoe de digitale prothese uw laboratorium vooruit helpt.

I N F O R M A T I E

U heeft wellicht al veel gehoord en gelezen over de 
digitale vervaardiging van totale prothesen. Veel 
tandtechnici vragen zich dan ook af of de techno-
logie al ver genoeg gevorderd is, zodat het loont 
om met digitale prothesen te beginnen. Een erva-
ren collega, die de nieuwe techniek al geruime tijd 
gebruikt, kan antwoord geven op hun vragen. In dit 
verslag kunt u lezen hoe uw collega, tandtechnicus 
Okke Kamps (Uden, Nederland), de afgelopen 
jaren met succes prothesen digitaal vervaardigt in 
zijn laboratorium. 

Starten met digitale prothesen  
was niet eenvoudig.
Tandtechnicus Okke Kamps leidt samen met 
tandarts Vincent Colenbrander het Centrum 
voor Mondzorg in Uden (Nederland). Zeven jaar 
geleden zette het team de eerste stap naar het 
digitale proces. Het startschot werd gegeven met 
een scanner (ondersteund door Cordent B.V.). 
Gedreven door zijn passie voor natuurlijk ogende, 
esthetische prothesen en zijn interesse in nieuwe 

digitale technologieën vervaardigt tandtechnicus 
Okke Kamps elke dag, op zeer efficiënte wijze, 
hoogwaardige prothesen. 

“Voor ons is het grote voordeel van de digitale 
prothese dat we veel minder sessies nodig hebben 
bij de behandeling van onze patiënten in vergelij-
king met de conventionele methode”, zegt Okke 
Kamps. Daarom is het digitale proces voor hem te-
genwoordig de meest efficiënte manier om totale 
prothesen te vervaardigen. Maar de introductie 
van de digitale prothese zo’n vier jaar geleden ken-
de toch  een hobbelige start. “De ervaringen die we 
in het begin opdeden waren echter belangrijk om 
vooruit te komen”, legt de tandtechnicus uit. In die 
tijd waren de CAD-software en materialen nog niet 
op het huidige niveau. Dit maakte het moeilijk om 
een overtuigend esthetisch resultaat te berei-
ken, en ook het productieproces verliep nog niet 
soepel. “Ik ben geen videogamer”, verklaart Okke 
Kamps, “ik moest me helemaal verdiepen in de 
digitale wereld.”
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Informatie over het laboratorium 
Naam & plaats: Centrum voor Mondzorg, 
Uden (Nederland)
Eigenaar: tandtechnicus Okke Kamps, 
tandarts Vincent Colenbrander
Technische uitrusting:
• Scanner & CAD-software: TRIOS 3, 

3Shape E4-laboratoriumscanner en 
3Shape Dental Design-programma

• 3D-printer: vervaardiging van try-ins met 
de ASIGA MAX-reeks, NextDent 5100 

• CAM-freeseenheid: vervaardiging van de 
definitieve prothese met Imes Icore door 
het Cordent 3D-freescentrum, Maartens-
dijk, Nederland

Prothesen uit VITA-materialen  
bereiken een nieuw niveau
Anderhalf jaar geleden kregen ze via VITA Zahn-
fabrik de mogelijkheid om, in samenwerking met 
het Cordent-freescentrum (Cordent B.V., Maar-
tensdijk, Nederland), digitale prothesen uit VITA 
VIONIC-materiaal te vervaardigen. “VITA heeft ons 
op veel vlakken geholpen met de digitale prothese. 
Maar uiteindelijk konden we dankzij de uitzonder-
lijke motivatie van ons team een flinke stap vooruit 
zetten.” Al van bij het begin met VITA VIONIC 
moesten ze een aantal hindernissen overwin-
nen. “We hebben in die tijd veel geleerd over het ontwerpproces van prothesen”, zegt Okke Kamps. 

Zo hadden ze eens alles ontworpen, berekend 
en voorbereid, maar konden de bestanden niet 
worden geladen. “We leerden voortdurend van 
deze ervaringen, ook samen met VITA”, herinnert 
Okke Kamps zich. 

Met VITA VIONIC bereiken digitale prothesen een 
nieuw esthetisch niveau, en daarvan getuigen ook 
de positieve reacties van de patiënten. Ze zien 
geen verschil meer met een conventionele, hand-
matig vervaardigde prothese. “We waren meteen 
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onder de indruk van de esthetische eigenschap-
pen van de VITA VIONIC VIGO-prothesetand. En 
door zijn aangepaste morfologie kan de tand snel 
en gemakkelijk in de gefreesde of geprinte prothe-
sebasis worden gekleefd. Met VITA VIONIC kun 
je heel eenvoudig een digitale prothese in elkaar 
zetten. Het werkt eigenlijk net als Lego”, verklaart 
de tandtechnicus. Bovendien kan volgens Okke 
Kamps met een geprefabriceerde “digitale” tand 
een veel beter resultaat worden bereikt dan bij-
voorbeeld met een gefreesde tandboog. 

Investeren in de digitale prothese 
loont
Tegenwoordig verloopt het hele digitale produc-
tieproces soepel, zodat de gedane investeringen 
renderen voor het Centrum voor Mondzorg. “In 
het begin zie je vooral de kosten van je investering 
in de digitale prothese, omdat het VITA VIONIC-
materiaal in de hogere prijsklasse zit”, verklaart 

Okke Kamps. Maar intussen spreken de cijfers in 
de praktijk duidelijk in het voordeel van het digitale 
proces. Terwijl Okke Kamps vroeger één prothese 
per dag maakte met de conventionele methode, 
kan hij nu drie tot vier “digitale” prothesen vervaar-
digen. Bovendien zijn er minder sessies nodig voor 
de patiënten. Een ander voordeel voor de tand-
technicus is dat het digitale proces meer tijd biedt 
voor kwaliteitscontrole.

De tandtechnicus geeft het volgende advies aan 
collega’s die aan de slag willen gaan met de digitale 
prothese: “Begin met kleine stapjes. Als je in de 
digitale prothese investeert, besluit je ook om een 
zeker risico te nemen. Denk aan partnerschappen, 
bijvoorbeeld met een freescentrum, als je nog niet 
over een 3D-printer of CAM-freeseenheid be-
schikt.” De argumenten die voor het VITA VIONIC-
systeem pleiten zijn volgens hem de uitstekende 
esthetische eigenschappen van de VITA VIONIC 
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VIGO-tanden, de uitgebreide VITA-tandenbiblio-
theek in de CAD-software van 3Shape, en het 
feit dat het hele proces van digitale opstelling tot 
kleven soepel verloopt. 

Met de digitale prothese is het  
laboratorium goed voorbereid  
voor de toekomst
Okke Kamps is er zichtbaar trots op dat hij met 
zijn team is doorgegaan op het pad van de digitale 
prothese, ondanks enkele hindernissen en tegen-

slagen. Het is goed om voorbereid te zijn op de 
digitale toekomst, vindt de mede-eigenaar van het 
Centrum voor Mondzorg in Uden. Samen met VITA 
werkt hij aan de verbetering van de CAD-software, 
geprefabriceerde tanden en materialen. “Mis-
schien schakelen we in de toekomst volledig over 
op de digitale vervaardiging van prothesen. We 
willen niet per se uitbreiden, maar we willen nog 
efficiënter worden.”
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Initial LiSi Block
Sterkte, precisie en esthetiek 
in een volledig gekristalliseerd blok
Initial LiSi Block is een volledig gekristalliseerd lithiumdisilicaatblok dat optimale fysische eigen-
schappen biedt zonder bakcyclus.  Dit unieke blok maakt gebruik van de gepatenteerde HDM-
technologie (High Density Micronisation) met belangrijke voordelen voor de CAD/CAM-tandheel-
kunde, waaronder een hoge slijtvastheid, gladde randen en esthetische resultaten. In combinatie 
met de  ONE SQIN-techniek – het opschilderbare keramische systeem voor kleur- en vormres-
tauraties – kunt u snel en eenvoudig betere esthetische resultaten bereiken.

• Tijdbesparend, aangezien er geen kristallisatie brand is vereist
• Duurzame esthetiek
• Gladde randen
• Natuurlijke opalescentie
• Een ideale basis voor de ONE SQIN-techniek

Gewoon frezen, inkleuren en plaatsen
Met GC Initial IQ ONE SQIN – het opschilderbaar keramische systeem voor kleur- en vormres-
tauraties – kunt u snel en eenvoudig even hoogstaande esthetische resultaten bereiken als met 
conventioneel gelaagde restauraties, zij het met een aanzienlijke tijdswinst.

GC
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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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Zirkonzahn

Nieuwe comfortlijn M2 freesunit 
Volautomatisch, flexibel, trillingsvrij - Met de extra grote Telescopen Orbit

 125 mm: 1 Orbit voor 4 verschillende blank diameters!

De nieuwe comfortlijn M2 freesunits staat voor 
precisie en flexibiliteit. Met de M2 Wet Heavy 
Metal, de M2 Teleskoper, de M2 Dual Wet Heavy 
Metal, de M2 Dual Teleskoper en de M2 Dual 
Double Teleskoper bestaat de comfortlijn uit vijf 
freesunits met volautomatische 5+1-assige simul-
tane frees technologie. 

Het hoogtepunt op het gebied van flexibiliteit is 
de extra grote Telescopen Orbit (  125 mm) die in 
combinatie met speciale verwisselbare houders 
de verwerking van alle gangbare zachte en harde 
materiële blanks van  95 mm,  98 mm,  106 
mm mogelijk maakt of zelfs  125 mm. Met de Te-
lescopen Orbit kunnen blanks worden verwijderd 
en terug in de baan worden gestoken op dezelfde 
positie met hoge precisie in micron bereik. Dit 
is met name handig voor het aanpassen van de 
wrijving van telescopische banen of voor de fabri-
cage in twee fasen van directe restauraties in het 
geval van implantaat gedragen prothesen (Double 
Milling-techniek). 

Alle M2-freesunits zijn stand-alone oplossingen: 
het is mogelijk om via de geïntegreerde pc met 
touchscreen direct vanaf de machine frees- en 
kalibratie processen te starten of uitwerkings-
tools te laden. De optische gereedschapsher-
kenning zorgt voor meer veiligheid tijdens het 
frezen. De twee aparte grote maalkamers zijn het 

handelsmerk van de M2 Dual frees-units. Maar 
ook de M2- en de M2 Teleskoper-freesmachines 
worden gekenmerkt door ruim ontworpen, 
optimaal verlichte en gemakkelijk toegankelijke 
frees-kamers en door een gescheiden, tegen 
vervuiling beschermde gereedschapskamer met 
automatische gereedschapswisselaarfunctie 
met 21 compartimenten. Bovendien zijn optio-
neel extra gereedschapsmagazijnen met elk 21 
gereedschapssleuven verkrijgbaar. Afhankelijk van 
het machinetype kunnen dan tot 63 (M2 Dual) of 
84 (M2) bewerkings-gereedschappen eenvoudig 
worden opgeborgen en georganiseerd. 

De automatische zelfreinigende functie, de geïnte-
greerde Cleaning Kit voor een eenvoudige reiniging 
van de maalkamers en de Ionisator (optioneel) 
zorgen voor een bijzonder schone verwerking van 
de materialen. 

Het prestatiebereik van de machines kan ook 
worden uitgebreid door verschillende beschikbare 
accessoires te integreren, b.v. de Glass Ceramics 
Holder 9 Teleskoper, de Raw-Abutment® Holder 
6 Teleskoper en de JawPositioner Support. Met de 
M2/M2 Dual Upgrade Kit kunnen de M2 Wet Heavy 
Metal en de M2 Dual Wet Heavy Metal freesunits 
worden geüpgraded naar de Teleskoper-versie.

Voor meer informatie, www.zirkonzahn.com
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Cursusoverzicht   |  ARSEUS LAB

Meer info en inschrijven: www.arseus-lab.be/academy  

Datum Locatie Titel Cursusleider Duur

maandag  
17 januari 2022

Almere Basiscursus Vita Vionic Vigo met 3Shape  
software

Tom Behaeghel 9-17u

dinsdag  
18 januari 2022

Almere Het vervaardigen van een immediaatprothese in 
de 3D Printer ontworpen met 3Shape software

Bernhard von Oppeln  
/ Youri van Miegroet

9-17u

woensdag  
19 januari 2022

Almere Digitaal lepels en beetplaten vervaardigen Youri van Miegrout 9-13u

woensdag  
19 januari 2022

Almere Het gebruik van Thermoplast materiaal met  
de 3Shape software

Youri van Miegroet 14-17u

donderdag 20 
en vrijdag 21 
januari 2022

Almere 3Shape Digital Denture Course Germen Versteeg 9-17u

donderdag  
27 januari 2022

Almere 3Shape Dental System Masterclass Christoffer Adamus 10-17 u

vrijdag  
28 januari 2022

Waregem 3Shape Dental System Masterclass Christoffer Adamus 10-17 u

maandag  
7 februari 2022

Waregem Digitaal lepels en beetplaten vervaardigen Damien Gayet 9-13u

dinsdag  
8 februari 2022

Waregem Het vervaardigen van een immediaatprothese in 
de 3D Printer ontworpen met Exocad software

Damien Gayet 9-17u

woensdag  
9 februari 2022

Waregem Het gebruik van Thermoplast materiaal met de 
Exocad software

Damien Gayet 9-17u

donderdag  
10 februari 2022

Waregem Basiscursus Vita Vionic Vigo met Exocad  
software

Tom Behaeghel 9-17u

vrijdag  
11 februari 2022

Waregem Digitale uitneembare prothese met Exocad voor 
gevorderden

Henk-Jan van den 
Heuvel

9-17u

donderdag  
17 februari 2022

Almere Opbeetplaten Martin Thaden 9-17u

vrijdag  
18 februari 2022

Almere Opbeetplaten Martin Thaden 9-17u

donderdag 24 
en vrijdag 25 
maart 2022

Waregem IPS e.max Gingiva Solution  - Implant retained 
anterior Bridge with Gingiva    

Dieter Grubel "Dag 1: 9-17u 
Dag 2: 9-17u"

maandag  
28 maart 2022

Almere Digitaal lepels en beetplaten vervaardigen Damien Gayet 9-13u

dinsdag  
29 maart 2022

Almere Het vervaardigen van een immediaatprothese in 
de 3D Printer ontworpen met Exocad software

Damien Gayet 9-17u

woensdag  
30 maart 2022

Almere Het gebruik van Thermoplast materiaal met  
de Exocad software

Damien Gayet 9-17u

donderdag  
31 maart 2022

Almere Basiscursus Vita Vionic Vigo met Exocad  
software

Tom Behaeghel 9-17u
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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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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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met vermelding van: “NAAM Dentaal bedrijf en lidgeld 2022”



UDB informatiefiche 
Strikt vertrouwelijk

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

Aard van de werkzaamheden van het bedrijf

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

Kroon- en brugwerk

Skeletframes

Freeswerk

Combinatiewerk

Suprastr. op implant.

Orthodontie

Andere

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

   aantal voltijds aantal deeltijds totaal

   man         vrouw man           vrouw man           vrouw

Bedrijfsleider

Meewerkende echtgen.

Vennoten

Arbeiders

Bedienden

Techn. kaderleden

Leerlingen

Stagiairs

Totaal

Categorie  aantal werknemers

   man vrouw  totaal

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

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

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

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

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

           UDB Dentaaltechniek

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

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

Samenstelling:
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:
xxxxxxx
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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

MET TOT 
30 JAAR 

GARANTIE 

LAB ANALOG 

GEREEDSCHAPPEN 

HEALING ABUTMENT 

AFDRUKPOSTENWHITE SCANMARKER WHITE METAL SCANMARKER

SCANANALOG

ZIRKONZAHN MULTI UNIT 
ABUTMENT NON HEX

ZIRKONZAHN MULTI UNIT 
ABUTMENT 17°

ABUTMENTSCHROEF 
METAAL 

ABUTMENTSCHROEF 
ZIRCONIUM 

LOC-CONNECTOR

SCANMARKER

RAW-ABUTMENT® HEX

NARROW TITAANBASIS NON 
HEX

NARROW TITAANBASIS HEXKONISCHE TITAANBASIS NON 
HEX

PARALLELE TITAANBASIS HEX

KONISCHE TITAANBASIS  
NON HEX K85

PARALLELE TITAANBASIS  
HEX K85

TITAANBASIS NON HEX K80 
ANGLED SCREW CHANNEL 
(ASC)

TITAANBASIS HEX K80 
ANGLED SCREW CHANNEL 
(ASC)

ALLES UIT EIGEN HUIS 
Alle implantaatprothesecomponenten worden ontworpen en vervaardigd in onze Molaris I en Molaris II productielocaties 

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

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

Connectie N1 Base

Meer info en cases met N1:

Triovale CC connectie 
N1 implantaat
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Reshaping
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