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Beste Lezer,

Ik hoef u niet te vertellen dat de wereld 
met rasse schreden verandert en willen 
of niet maar de dentaaltechniek ook!  Als 
ondernemers merken we elke dag opnieuw 
hoe groot de uitdagingen zijn en waar wij met 
onze samenleving voor staan.

Brutaal werden we geconfronteerd met covid 
en vandaag spelen energie, snel stijgende 
grondstoffenprijzen en inflatie een nefaste 
rol op onze levenswijze en economie.  Door 
de opeenvolgende indexaties swingen de 
salarisverhogingen de pan uit en vreten 
langzaam maar zeker aan onze marges welke 
ongetwijfeld op korte termijn zullen beginnen 
doorsijpelen in onze ‘af-fabrieksprijzen’. 

De oorlog in Oekraïne houdt ons dagelijks 
bezig en het gevaar voor een nog groter 
conflict blijft rondwaren. En wie weet wat 
het morgen wordt?  Onzekerheid troef.  Het 
slechtste wat de mens kan overkomen.  
Bovendien los daarvan kent onze sector 
ingrijpende veranderingen. De snelheid 
waarmee we deze evoluties waarnemen 
moet ons als bedrijfsleiders uitermate alert 
houden. Doen we dit ook of doen we alsof 
onze neus bloed?  

Bedrijven die inspelen op innovatie, 
digitalisatie, strategische wijzigingen en 
bovendien veerkracht aan de dag leggen, 

slagen er meestal beter in om moeilijke tijden 
en snelle veranderingen te overbruggen en 
zijn klaar voor de toekomst. Anderzijds, zij die 
bij de pakken blijven zitten en in een ‘status 
quo’ opereren gaan achteruit ! Het is nog maar 
enkele jaren geleden dat een razendsnelle 
evolutie haar intrede in de dentaaltechniek 
heeft gedaan…….sneller en sneller !  De 
regelgeving met de invoering van de EU-
richtlijn MDR heeft nu sinds een jaar de intrede 
gedaan en speelt volop een regulerende 
wetgevende rol.  Zowel bij onze leveranciers, 
bij onze dentaaltechnische bedrijven maar 
ook bij onze klant de tandarts. Dit vraagt van 
alle actoren de nodige inspanningen om deze 
regelgeving precies te implementeren, dit in 
het belang van de volksgezondheid.

Naast het implementeren van deze nieuwe 
regelgeving komt het ‘klassieke business 
model’ dat jarenlang onwrikbaar werd 
beschouwd onder stevige druk.  Overnames 
en fusies zijn schering en inslag aan het 
worden zowel nationaal als internationaal.  
Dit geldt ook voor de ganse sector die 
rechtstreeks of onrechtstreeks met de 
dentaaltechniek te maken heeft. Deze 
globaliserende beweging, die nog maar net 
op snelheid begint te komen, is niet alleen 
bij de dentaaltechnische bedrijven waar te 

E D I T O

Niet te stoppen 
ontwikkelingen ook in 
de dentaaltechniek
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1 blank uit zirkonium 
voor alle indicaties

*VITA is een geregistreerd warenmerk van Vita Zahnfabrik. 

#iamtypez

Verkrijgbaar in de 16 VITA* Classical- 

en Bleach-kleuren 

Geschikt voor anterieure en 

posterieure restauraties

De translucentieovergangen imiteren de

natuurlijke esthetiek van de incisale rand,

ideaal voor anterieure restauraties.

Zirlux Esthetic TR is een hoog kwalitatieve blank uit zirkonium met een harmonieus verloop van 

sterkte, kleur en translucentie. Zo verkrijgen we een ideaal hoogwaardig en esthetisch product 

met een uitgebreid pallet aan toepassingen.

Layering Ratio Transluceny Strength 

Hogere sterkte en opaciteit in de marginale 

zone voor posterieure restauraties

All-in-one oplossing
multifunctionele zirkonium

Geschikt voor anterieure en posterieure restauraties

1000 MPa in combinatie met

47% translucentie voor een perfect

evenwicht tussen sterkte en esthetiek

Compatibel met de meeste 

CAD/CAM-freestoestellen met een 

blankgrootte van 98 mm 

Verkrijgbaar in de 16 VITA-kleuren

Voor meer info: Marie-Claire Bossaer
+32 (0)478 26 97 90
zirlux@arseus-lab.eu
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nemen, maar ook bij onze leveranciers en in de 
tandartsenwereld.  ‘Private Equity’ heeft eerlang 
haar weg naar lucratieve investeringen gevonden.  
Een nieuw business model dient zich onvermijdelijk 
aan waar het woord ‘Ebita of Operating Profit’ de 
plak zal zwaaien.  Het is daarom van essentieel 
belang om over de muren van het eigen bedrijf te 
kijken, dit als les voor vandaag en vooral morgen en 
overmorgen. ‘Change all over the place’ !

Bedrijven krijgen ook te maken met 
generatiewissels, ook in de dentaaltechniek.  Het 
is daarom voor het bedrijf van levensbelang om te 
plannen voor de toekomst en te weten waar men 
naartoe wil.  Het motto : ‘Het zal mijn/onze tijd wel 
duren’, kan heel terecht zijn.  Maar weet dat dit het 
eindstation is maar het kan zeker een weloverwogen 
gefundeerde keuze zijn.   

Om in spelen op verschillende van de vele 
uitdagingen van onze sector zijn we met UDB een 
groots project opgestart met een gespecialiseerd 
communicatie agentschap namelijk ‘Waar is 
Waldo”.  Een eenvoudige doelstelling : de instroom 
naar de dagscholen te activeren.  Vandaag is de 
uitstroom vele malen groter dan de instroom.  
Daarom heeft de WG Redesign na goedkeuring van 
de bestuursraad, het licht op groen gekregen om 
dit mega project op te starten.  Twee uitdagingen 
: naambekendheid creëren en instroom 
bewerkstellingen.  Duimen maar !!  De komende 
drie jaar zullen we angstvallig de noodzaak van 
de opleiding tot dentaaltechnicus krachtdadig 
blijven opvolgen via dit Waldo-project en hopen 
een significante ommezwaai m.b.t. instroom te 
bewerkstelligen. 

Het schrijnende tekort van goed opgeleide 
dentaaltechnici is een zwaard van Damocles voor 
de dentaaltechniek.  De UDB heeft dit zeer goed 
begrepen.  Naast het Waldo projet hebben we in 
samenwerking met de VDAB vele malen overlegd 
om de aantrekkingskracht van onze sector en 

tewerkstelling in de dentaaltechniek te activeren.  
Nobele initiatieven maar makkelijker gezegd dan 
gedaan, volhouden is de boodschap.  

Daarnaast zijn we kortelings ook een overleg 
opgestart met de Vlaamse Overheid nl. het 
Departement Werk & Sociale Economie gericht 
op ‘School op de werkplek’ (duaal leren).  Eens we 
hieromtrent meer duidelijkheid hebben zullen we 
daar zeker gericht over communiceren. 

Los van het hele luik onderwijs, opleiding enz…. is 
er de MDR werkgroep.  Deze heeft bovendien ook 
meer dan de handen vol om het project te sturen en 
tot een goed einde te brengen.  De complexiteit van 
de materie maakt de uitdaging des te groter.  Meer 
dan uitdagingen bij de vleet en stuk voor stuk genoeg 
complexiteit voor de leden die hier hun kostbare 
tijd, betrokkenheid en passie in steken.  Hiervoor een 
welgemeende dank, thank you, merci ...

De inzet van de (bestuurs)leden die hier met passie 
hun medewerking aan verlenen verdient onze 
grootste waardering. Zonder hen is er ‘geen’ UDB !

Daarom wil ik in de eerste plaats iedereen bedanken 
voor hun inzet om in deze complexe uitdagende 
tijden het beste te geven EN te zoeken voor onze 
sector. 

We wensen u allen een deugddoende zonnige 
vakantie en hou het nog gezond want corona loert 
nog steeds om de hoek. 

Met vriendelijke 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

Beste lezer, 
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René Van Reeth, voorzitter
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I N F O R M A T I E

Medische hulpmiddelen naar maat: 
de rol van het dentaaltechnisch 
labo en van de tandarts
Nieuwe wetgeving voor medische 
hulpmiddelen naar maat
Op 26 mei 2021 trad de nieuwe Verordening 
(EU) 2017/745 over medische hulpmiddelen in 
werking. De nieuwe verordening is van toepassing 
op medische hulpmiddelen naar maat en dus 
ook op de fabrikanten ervan. De experten van de 
afdelingen Gezondheidsproducten en Medische 
Hulpmiddelen van het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
(FAGG) willen tandtechnische labo’s en 
tandartsen helpen om hun verantwoordelijkheden 
en verplichtingen bij de vervaardiging van 
hulpmiddelen naar maat beter te begrijpen, 
in lijn met de verplichtingen van deze nieuwe 
verordening.

Het doel van de nieuwe wetgeving is de veiligheid 
en traceerbaarheid van medische hulpmiddelen 
verbeteren en de transparantie verhogen. Het 
is voor een tandtechnisch labo dat medische 
hulpmiddelen naar maat fabriceert of voor een 
gezondheidszorgbeoefenaar die er mee werkt, van 
essentieel belang om te weten welke rol hij/zij in dit 
verhaal speelt, om de verantwoordelijkheden en 
verplichtingen te kennen en op te nemen.

Wat is een medisch hulpmiddel 
naar maat?
Een hulpmiddel naar maat is volgens Verordening 
(EU) 2017/745 (artikel 2.3): een hulpmiddel dat 
speciaal is vervaardigd volgens:
• een schriftelijk voorschrift van eenieder die 

daartoe op grond van zijn beroepskwalificaties 
volgens het nationale recht is gemachtigd;

• welk voorschrift, onder zijn/haar 
verantwoordelijkheid, specifieke 
ontwerpkenmerken geeft;

• en dat is bestemd om uitsluitend door een 
bepaalde patiënt te worden gebruikt om 
tegemoet te komen aan zijn/haar individuele 
situatie en behoeften.

Een voorbeeld van een medisch hulpmiddel naar 
maat is een dentale kroon, vervaardigd volgens een 
schriftelijk voorschrift van de tandarts, waarop de 
specifieke ontwerpkenmerken werden omschreven 
en alleen is bestemd voor een specifieke patiënt.

Medische hulpmiddelen die niet als medisch 
hulpmiddel naar maat worden beschouwd, zijn:
• medische hulpmiddelen die in serie zijn 

vervaardigd en die eventueel moeten worden 
aangepast om te voldoen aan de specifieke 
behoeften van een professionele gebruiker, zoals 
een orthodontische draad die moet worden 
afgeknipt en eventueel worden geplooid op maat 
van de patiënt;

• medische hulpmiddelen die in serie zijn 
vervaardigd door middel van industriële 
fabricageprocessen, zoals een implantaat, 
beschikbaar in verschillende vooraf vastgelegde 
diameters.

Het document van de Europese Commissie 
met vragen en antwoorden over medische 
hulpmiddelen naar maat beschrijft de definitie 
van een medisch hulpmiddel naar maat meer 
uitgebreid.

Het schriftelijk voorschrift
Een medisch hulpmiddel naar maat wordt altijd 
vervaardigd volgens een schriftelijk voorschrift. 
Dit voorschrift moet minstens de volgende 
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informatie bevatten:
• de naam van de patiënt (of acroniem of 

cijfercode);
• de specifieke en unieke ontwerpkenmerken, 

rekening houdend met de anatomisch-
fysiologische kenmerken en/of de pathologische 
toestand van de patiënt.

Andere elementen kunnen worden toegevoegd 
aan het voorschrift zoals bijkomende specifieke 
ontwerpkenmerken: mallen, modellen en 
tandafdrukken.

Verschillende rollen betekenen 
verschillende verantwoordelijkheden

• De tandarts als voorschrijver
In de meeste gevallen zal de tandarts of 
stomatoloog het medisch hulpmiddel naar maat 
alleen voorschrijven. Het tandtechnisch labo 
waaraan hij/zij de vervaardiging van het medisch 
hulpmiddel heeft toevertrouwd, is de fabrikant. De 
aanpassingen van het apparaat bij de patiënt door 
de tandarts of stomatoloog, maakt hem/haar nog 
niet tot fabrikant.

• De tandarts als fabrikant
Het tandtechnisch labo kan een medisch 
hulpmiddel naar maat maken als onderaannemer 
voor de voorschrijver. De tandartsenpraktijk kan 
ook intern een tandtechnicus tewerkstellen. In 
beide gevallen wordt de tandarts de fabrikant van 
het medisch hulpmiddel naar maat en daardoor 
moeten de bijhorende verantwoordelijkheden 
worden nageleefd/opgenomen.

• De tandarts als distributeur en importeur
Een tandarts kan zelf (CE-gemarkeerde) 
grondstoffen of hulpmiddelen aankopen en 
ze, als distributeur, verdelen, al dan niet tegen 
vergoeding, naar een tandtechnisch labo. Deze 
tussenproducten zijn bedoeld om te worden 
verwerkt in het medische hulpmiddel naar maat dat 
het tandtechnisch labo zal fabriceren. 

Een distributeur is een natuurlijke of rechtspersoon 
in de toeleveringsketen, verschillend van de 
fabrikant of de importeur, die een hulpmiddel 
op de markt aanbiedt tot het tijdstip van 
ingebruikneming. Als deze tussenproducten 
werden aangekocht in een land buiten de 
Europese Unie, dan neemt de tandarts ook de rol 
van importeur op zich.

Een importeur is een natuurlijke of rechtspersoon 
gevestigd binnen de Europese Unie die een 
hulpmiddel uit een derde land in de Unie in de 
handel brengt.

Importeurs en distributeurs hebben zowel 
verplichtingen op basis van de nieuwe verordening 
als van de nationale wetgeving (het koninklijk 
besluit van 15 november 2017 betreffende de 
notificatie van een contactpunt materiovigilantie 
en de registratie van de distributeurs en 
uitvoerders van medische hulpmiddelen en de wet 
van 22 december 2020 betreffende medische 
hulpmiddelen). Meer informatie is beschikbaar op 
de website van het FAGG.

• De fabrikant
De fabrikant van een medisch hulpmiddel is een 
natuurlijke of rechtspersoon die een hulpmiddel 
vervaardigt of volledig reviseert of een hulpmiddel 
laat ontwerpen, laat vervaardigen of volledig laat 
reviseren en het onder zijn/haar naam of merk 
verhandelt.

Verplichtingen voor de fabrikant
• Registratie van de medische 

hulpmiddelen naar maat op het 
webportaal van het FAGG

Alle types van medische hulpmiddelen naar maat 
die worden vervaardigd in België moeten worden 
genotificeerd op het webportaal van het FAGG.

De Belgische fabrikant moet aan het FAGG de 
volgende informatie melden, ten laatste op de dag 
van het in de handel brengen van de medische 
hulpmiddelen naar maat:
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1. naam of handelsnaam en woonplaats of 
maatschappelijke zetel en, als deze verschillend 
is, de plaats waar de activiteiten worden 
uitgeoefend;

2. de klasse van de hulpmiddelen die in de handel 
worden gebracht;

3. de beschrijving van het hulpmiddel;
4. de nomenclatuurcode (zie artikel 26 van 

Verordening (EU) 2017/745);
5. het conformiteitsattest wanneer van toepassing;
6. de gebruiksaanwijzing wanneer van toepassing;
7. de (conformiteits)verklaring.

• Verklaring en etikettering
De fabrikant van het medische hulpmiddel naar 
maat stelt een verklaring op waarvan de inhoud is 
beschreven in bijlage XIII van de Verordening (EU) 
2017/745.

BIJLAGE XIII - PROCEDURE VOOR 
HULPMIDDELEN NAAR MAAT
Voor hulpmiddelen naar maat stelt de fabrikant 
of zijn/haar gemachtigde een verklaring op die alle 
volgende informatie bevat:
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• naam en adres van de fabrikant en van alle 
fabricageplaatsen;

• wanneer van toepassing, naam en adres van de 
gemachtigde;

• gegevens ter identificatie van het hulpmiddel;
• een verklaring dat het hulpmiddel uitsluitend 

is bestemd voor gebruik door een bepaalde 
patiënt of gebruiker, die met zijn/haar naam, een 
acroniem of een cijfercode wordt aangeduid;

• de naam van de daartoe op grond van zijn/haar 
beroepskwalificaties volgens het nationale recht 
gemachtigde persoon die het voorschrift heeft 
uitgeschreven, en, wanneer van toepassing, de 
naam van de betrokken zorginstelling;

• de specifieke kenmerken van het product zoals 
aangeduid in het voorschrift,

• de vermelding dat het betrokken hulpmiddel 
voldoet aan de algemene veiligheids- en 
prestatie-eisen van bijlage I en, wanneer van 
toepassing, een vermelding van de algemene 
veiligheids- en prestatie-eisen waaraan niet 
volledig is voldaan, met opgave van redenen;

• wanneer van toepassing, de vermelding dat in 
het hulpmiddel een geneeskrachtige substantie, 
met inbegrip van afgeleide producten van 
menselijk bloed of menselijk plasma, of cellen 
of weefsels van menselijke of dierlijke oorsprong 
als bedoeld in Verordening (EU) 722/2012, is 
opgenomen of verwerkt.

Deze verklaring moet de patiënt of gebruiker 
identificeren met naam, acroniem of cijfercode 
en wordt in tweevoud opgesteld. Eén exemplaar 
wordt, samen met het medisch hulpmiddel naar 
maat, aan de patiënt overhandigd. Het andere 
exemplaar wordt door de fabrikant bewaard 
gedurende minstens tien jaar nadat het medische 
hulpmiddel naar maat in de handel is gebracht. 
In het geval van implanteerbare medische 
hulpmiddelen bedraagt deze periode minstens 
vijftien jaar.

Elk medisch hulpmiddel moet zijn vergezeld van 
de informatie die nodig is om het hulpmiddel en 

de fabrikant ervan te kunnen identificeren en 
van gegevens over de veiligheid en prestaties die 
relevant zijn voor de gebruiker of, naargelang het 
geval, een andere persoon. Op het etiket moet 
de vermelding “hulpmiddel naar maat” worden 
aangebracht.

• Andere verplichtingen
De fabrikanten van medische hulpmiddelen naar 
maat moeten aan bijna alle eisen van Verordening 
(EU) 2017/745 voldoen, behalve de specifiek 
vermelde uitzonderingen.

Hoewel de voorschrijver verantwoordelijk is 
voor de specifieke ontwerpkenmerken van 
het medisch hulpmiddel naar maat, is het de 
verantwoordelijkheid van de fabrikant de vereiste 
voorschriften van de nieuwe verordening toe 
te passen. Deze eisen omvatten de opzet 
en het voortdurend actualiseren van een 
kwaliteitsmanagementsysteem (middelenbeheer, 
klinische evaluatie, risicomanagement, 
materiovigilantie en post-market surveillance), een 
technische documentatie en de uitbouw van een 
traceringssysteem t.a.v. gebruikte grondstoffen en 
de afgeleverde medische hulpmiddelen naar maat.

• Persoon verantwoordelijke voor de 
naleving van de regelgeving (PRRC) 

Fabrikanten van hulpmiddelen naar maat hebben 
in hun organisatie ten minste één persoon die 
verantwoordelijk is voor de naleving van de 
wetgeving en die de nodige expertise bezit op het 
vlak van medische hulpmiddelen (artikel 15 van 
Verordening (EU) 2017/745).

Fabrikanten van medische hulpmiddelen naar 
maat beschikken over de vereiste expertise 
wanneer ze kunnen aantonen ten minste twee jaar 
beroepservaring in het relevante productiegebied 
te hebben.

Een medisch hulpmiddel naar maat 
controleren als gebruiker 
Wie geen fabrikant is, kan op verschillende 
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manieren nagaan of het medisch hulpmiddel naar 
maat aan alle eisen voldoet.

Het medisch hulpmiddel naar maat moet altijd zijn 
vergezeld van een verklaring waarvan de rubrieken 
staan beschreven in bijlage XIII van Verordening 
(EU) 2017/745. In de verklaring wordt de patiënt 
of de gebruiker met naam, acroniem of cijfercode 
geïdentificeerd.

Het etiket of de informatie bij een medisch 
hulpmiddel vermeldt altijd de naam van het 
hulpmiddel, de identificatie van de fabrikant en 
de gegevens over veiligheid en prestaties relevant 
voor de gebruiker of, naargelang het geval, een 
andere persoon. Op het etiket moet de vermelding 
“hulpmiddel naar maat” zijn aangebracht.

Via het webportaal van het FAGG heeft iedereen 
toegang tot de databank onder de knop 
“Hulpmiddelen zoeken”. Alle types medische 
hulpmiddelen naar maat die door de fabrikant 
werden geregistreerd, zijn in de databank 
opgenomen. Als het specifieke hulpmiddel of 
het type hulpmiddel niet wordt gevonden, heeft 
de fabrikant de procedure voor het in de handel 
brengen niet correct gevolgd.

Een medisch hulpmiddel naar maat is pas conform 
wanneer zowel de fabrikant als het medisch 
hulpmiddel naar maat zijn geregistreerd in het 
webportaal.

Materiovigilantie
Elk ernstig incident met een medisch hulpmiddel 
moet (het koninklijk besluit van 15 november 
2017 betreffende de notificatie van een 
contactpunt materiovigilantie en de registratie 
van de distributeurs en uitvoerders van medische 
hulpmiddelen en de wet van 22 december 2020 
betreffende medische hulpmiddelen) aan het 
FAGG worden gemeld. De fabrikant, de verdeler en 
de tandarts zijn verplicht te melden. Dit kan via het 
online meldingsformulier op de website van het 
FAGG.

Meer informatie
• Medische hulpmiddelen en hulpstukken

https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_
gebruik/gezondheidsproducten/
medische_hulpmiddelen_hulpstukken/
distributie_uitvoer

• Verordening (EU) 2017/745 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 
april 2017 over medische hulpmiddelen
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&f
rom=NL

• Wet van 22 december 2020 over 
medische hulpmiddelen
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/
wet/2020/12/22/2021030071/justel

• Vragen en antwoorden over medische 
hulpmiddelen naar maat (in het Engels)
https://ec.europa.eu/health/system/
files/2021-03/mdcg_2021-3_en_0.pdf

•  Webportaal FAGG
https://www.fagg.be/nl/het_webportaal_
van_het_fagg

•  Databank FAGG
https://www.vas.ehealth.fgov.be/
webmedseip/nl/

Bron: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten (FAGG)

Onze gewaardeerde dank aan het FAGG 
om de dentaaltechnische sector  te ondersteunen 

bij de implementatie van de MDR regelgeving.
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VITAPAN EXCELL: 
Efficiënt opstellen volgens 
de regels van de esthetiek
Om patiënten weer een stralende glimlach te bezorgen met kroon- & brugwerk, worden de 
esthetische regels nauwgezet gevolgd en toegepast. Ze worden met veel oog voor detail 
vervaardigd. Zijn morfologie wordt driedimensionaal gereproduceerd naar het voorbeeld 
van de natuur. Dentine en glazuur vormen een natuurlijk geheel. Waarom zouden deze 
criteria niet gelden voor volledige prothesen? Prothesedragers hebben immers dezelfde 
esthetische wensen als alle andere patiënten. Vooral jonge prothesedragers willen dat hun 
gebitsprothese er heel natuurlijk uitziet. Dus als tandtechnici de rood-witte esthetiek vanaf 
het begin kunnen opbouwen, moeten ze die kans ook grijpen.  

Esthetiek naar het voorbeeld 
van de natuur
De esthetische regels die voor alle 
tandtechnische disciplines gelden, moeten 
uiteraard ook toegepast worden op volledige 
prothesen: Contactvlakken, randlijsten, 
snjirand- & gingivaverloop en verhouding tussen 
lengte & breedte moeten zich oriënteren naar 
het voorbeeld van de natuur. Een absolute 
voorwaarde daarbij is een prothesetand die aan 

alle esthetische criteria voldoet en de anatomie 
van natuurlijke gebitselementen nabootst. 
En hierin ligt precies de uitdaging: de meeste 
confectietanden laten – om welke reden dan ook – 
qua esthetiek te wensen over en hun kleuropbouw 
oogt levenloos en saai. Het gladde, structuurloze 
vestibulaire vlak tussen de marginale randen geeft 
deze confectietanden een onnatuurlijk uitzicht. 
De prothesetand VITAPAN EXCELL voldoet aan 
de esthetische beginselen en leunt zo dicht 

Afb. 1: De insufficiënte prothesen van de patiënte waren 
aan vernieuwing toe.

Afb. 2: In de boven- en onderkaak werd een 
mucodynamische afdruk in twee stappen genomen. 

Denturist 
Daniel Lavrin 
(Londen, VK)



I N F O R M A T I E

16

mogelijk aan de natuur. De vorm en textuur van 
echte gebitselementen werden consequent 
overgenomen in de matrijzen. Het volgende 
patiëntenverslag laat zien welke voordelen dit 
biedt op het vlak van de esthetiek en voor de 
opstelling.

Casus
Een 58-jarige patiënte kwam naar de praktijk 
omdat ze niet tevreden was over de esthetiek 
en functie van haar huidige prothese. De partiële 
onderprothese en volledige bovenprothese 
bewogen tijdens het kauwen en boden 
onvoldoende steun. De prothesetanden zagen 
er levenloos uit en de mucogingivale zones waren 
glad en vlak, waardoor ze een onnatuurlijk uitzicht 
hadden. Na extracties in de onderkaak werd 
de partiële prothese niet verlengd en waren de 
elementen 31 tot 34 daardoor niet vervangen. 
Alleen element 46 was nog aanwezig en die wilde 
de patiënte absoluut laten staan. De molaar 
vertoonde tijdens het klinisch en radiologisch 
onderzoek geen tekenen van ernstige parodontale 
schade en kon dus worden behouden. Nadat 
de gevolgen van een partiële prothese op het 
overblijvende element 46 besproken waren 
met de patiënte, werd besloten om de nieuwe 
onderprothese zo te ontwerpen dat er in geval 

van tandverlies met een minimale wijziging een 
extra prothesetand aan toegevoegd kon worden. 
Bij de vervaardiging van beide prothesen zou om 
element 46 heen gewerkt worden. De patiënte 
wilde een natuurlijk ogende, stabiele restauratie, 
zodat zij weer vol vertrouwen zou kunnen kauwen 
en spreken. Na uitvoerig advies koos zij voor 
een totale prothese. De passende vormen van 
de VITAPAN EXCELL-prothesetand werden 
geselecteerd om een natuurlijk uitzicht en een 
esthetische opstelling te verkrijgen. VITAPAN 
LINGOFORM werd gekozen voor de posterieure 
regio. De rehabilitatie begon met anatomische 
alginaatafdrukken, waarvan individuele lepels 
werden vervaardigd in het laboratorium. In een 
tweede zitting werden hiermee mucodynamische 
afdrukken gemaakt. Voor de eerste afdruk 
werd Heavy Body gebruikt en voor de tweede, 
fijnere afdruk Light Body A-silicone. Na het 
vervaardigen van de meestermodellen werd de 
kaakrelatie vastgelegd in een beetregistratie met 
waswallen. De positie van de kaken ten opzichte 
van elkaar werd via de intraorale beetbepalingen 
overgebracht in de articulator. Na de 
modelanalyse werd begonnen met de individuele 
wasopstelling.

Afb. 3: Na het bepalen van de kaakrelatie werden de 
meestermodellen in de articulator geplaatst.

Afb. 4: Na de modelanalyse werd begonnen met de 
opstelling.
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Eenvoudige opstelling
Tandtechnici hebben zich de esthetische regels 
eigen gemaakt. Naast hun basiskennis van 
esthetiek zien zij elke dag opnieuw wat esthetisch 
werkt en wat niet. Daaruit volgt logischerwijs dat 
de frontopstelling met prothesetanden die aan 
de regels van de esthetiek voldoen eenvoudiger is 
dan bijvoorbeeld met confectietanden waarvan 
de as en randlijsten al niet met elkaar harmoniëren 
op het tandenlatje. Maar ook dan probeert de 
behandelaar de ideale opstelling te vinden, al 

wordt het bepalen van de juiste tandpositie bij 
dergelijke afwijkingen bemoeilijkt. Bij VITAPAN 
EXCELL werden de tandassen, contactvlakken, 
randlijsten, omvang van de tandhals, het 
gingivaverloop en de verhouding tussen breedte 
en lengte consequent doorgevoerd volgens 
de algemene regels van de esthetiek die de 
natuur ons voorschrijft. Het opstellen van deze 
frontelementen verliep dan ook snel en eenvoudig. 
Brede palatinale randen ondersteunen een 
optimale vormgeving van de papilla. Bij nieuwe 

Afb. 7: Dankzij de geïntegreerde esthetiek verliep de 
opstelling van de frontelementen vlot.

Afb. 8: De gemodelleerde bovenprothese en het 
natuurlijke lichtspel van VITAPAN EXCELL.

Afb. 5: Door de vorm van VITAPAN EXCELL gebeurde de 
opstelling automatisch volgens de regels van de esthetiek.

Afb. 6: Voor meer individualiteit werd element 22 iets 
naar palatinaal gericht.
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restauraties moet altijd gekeken worden naar 
hoe het gebit van de patiënt er vroeger uitzag. De 
anatomie van de mondholte bij aanvang van de 
behandeling wordt als uitgangspunt genomen 
voor de rehabilitatie van de esthetiek, functie en 
stabiliteit. Voor een optimaal eindresultaat in de 
mond van de patiënt moet rekening gehouden 
worden met alle klinische gegevens. Door de 
positie en de mesiale verschuiving van element 
46 was de ruimte voor de frontopstelling in de 
onderkaak beperkt en werd er iets onregelmatig 

opgesteld, om een fysiologische occlusie tussen 
de molaren te bereiken. De patiënte stemde 
hiermee in, omdat de onregelmatige stand van 
haar natuurlijke frontelementen in de onderkaak 
nooit met een orthodontische behandeling was 
rechtgezet. VITAPAN LINGOFORM zorgt voor een 
efficiënte opstelling met een exact vastgelegde 
centrische relatie in het laterale gebied, met de 
nodige vrijheid voor excentrische bewegingen. 
Het multifunctionele ontwerp van het kauwvlak 
volgens het tandwielprincipe is universeel 

Afb. 11: Al bij de proefpassing was de patiënte opgetogen 
over het esthetische resultaat.

Afb. 12: De gereinigde en geconditioneerde 
prothesetanden teruggeplaatst in de siliconesleutel. 

Afb. 9: Voor de proefpassing werd ook de anatomie van het 
gehemelte gedetailleerd nagebootst.

Afb. 10: De gemodelleerde boven- en onderprothese in 
de articulator.
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toepasbaar op alle gangbare opstelconcepten 
van ‘tand-op-tand’ en ‘tand-op-twee-tanden’. 

Uitwerking en proefpassing
Door de natuurlijke overgang van het tandvlees 
tussen tand en tandhals kon de structuur van 
de mucogingivale overgang patiëntgericht 
gemodelleerd worden. De processus alveolaris, 
gehemelteplooien en gehemeltenaad alsook 
de papilla incisiva werden eveneens in was 
gemodelleerd, om de definitieve prothesen 

tijdens de proefpassing zo goed mogelijk na 
te bootsen. Na zorgvuldige controle werden de 
molaren iets naar distaal geplaatst voor een meer 
individuele en natuurlijke uitstraling. Het unitaire 
element 46 werd omringd door de prothesebasis 
om zo meer occlusale stabiliteit te bieden voor 
de opstelling van de bovenfrontelementen en 
als compensatie voor de distale verschuiving 
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Afb. 15: De hoog esthetische totaalprothetische 
rehabilitatie vóór plaatsing.

Afb. 16: De beide prothesen passen harmonieus
in de mond.
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VITAPAN EXCELL-fronttanden vertoonden een 
natuurlijke levendigheid door de driedimensionale 
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Bad Säckingen, Duitsland.

Afb. 17: De prothesetanden en de mucogingivale 
reproductie vormen een natuurlijke eenheid.

Afb. 18: De patiënte was bijzonder tevreden over het 
hoog esthetische resultaat.
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Arseus

Zirlux Acetal
hoogwaardig hypoallergeen polyoxymethyleen 
voor unieke indicaties

Een Zirlux Acetal-gebruiker
 aan het woord
Dent@technics Pro uit Merksem vervaardigt 
reeds geruime tijd werken in Zirlux Acetal. 
Matthias Linden deelt graag zijn ervaringen met ons.

Mathias, hoe breng jij Zirlux Acetal aan bij de tandartsen? 
We wekken de nodige interesse bij de tandarts door middel van foto’s en 
een toonmodel. Nadien bezorgen we de geïnteresseerde tandartsen een 
eigen toonmodel, vervaardigd in onze praktijk. Zo kan de tandarts aan zijn 
patiënt de voordelen alsook het verschil tussen een metaalframe en een 
Acetal frame tonen.

Voor welke toepassingsgebieden gebruik jij Zirlux Acetal? 
Het materiaal laat toe om verschillende toepassingen te vervaardigen 
zoals unilaterale spoonprotheses, opbeetplaten, partiële prothesen en 
natuurlijk ook voorlopige bruggen en frames. De Acetal Pink gebruik ik als 
basis voor een flexprothese. 
Het grote gamma aan kleuren is voor mij één van de belangrijkste voorde-
len. Daarnaast kan alles in huis vervaardigd worden waardoor ik met het 
frezen van Acetal het gebruik van mijn freesstraat optimaliseer. 
Bij frameprotheses moeten we er wel op letten dat de patiënt een 
gezond rustgebit heeft. Een uitbreiding is niet mogelijk, maar natuurlijk 
blijven de designs wel opgeslagen waardoor we snel een nieuw frame 
met uitbereiding kunnen vervaardigen.

En hoe ervaart de patiënt een constructie met Zirlux Acetal? 
De patiënt ervaart de Acetal constructie als zeer comfortabel en is ui-
terst tevreden van het esthetisch aspect. Acetal laat geen metaalsmaak 
na en door zijn lichte flexibiliteit is het zeer eenvoudig in en uit te nemen. 

Benieuwd naar de vele mogelijkheden met het Zirlux gamma? 
Bekijk onze Zirlux-brochure via www.arseus-lab.eu onder ‘Zirlux’ of 
contacteer Marie-Claire Bossaer via zirlux@arseus-lab.eu . 

De tandartsen van vandaag vragen steeds vaker naar metaalvrije en hypoallergene uitneembare gedeelte-
lijke prothesen. Met Zirlux Acetal kan men hier een antwoord op bieden. De digitaal vervaardigde constructies 
bieden een waaier aan oplossingen die door vele patiënten als zeer positief worden bevonden. Zirlux Acetal is 
zonder twijfel voor het lab een extra product om aan te bieden. 

Wat is Zirlux Acetal? 
Zirlux Acetal is een hoogwaardig polyoxyme-
thyleen (POM) dat veel sterker is dan PMMA. 
Het combineert een zeer grote zuiverheid 
en een zeer lage absorptie. Door zijn flexibi-
liteit kan het gebruikt worden voor verschil-
lende unieke indicaties. Van frametechniek 
tot partiële prothese, de mogelijkheden 
zijn oneindig. Zirlux Acetal is verkrijgbaar in 
de kleuren A1, A2, A3 (nieuw), A3,5, B1, C3 
(nieuw), G2 (Bleach) en Pink. 

Reeds tientallen jaren wordt Zirlux Acetal 
met succes gebruikt. Vroeger in persvorm en 
nu al enkele jaren als CAD CAM blank. Deze 
freesbare vorm zorgt voor een uitbreiding 
van het dentale toepassingsgebied. De res-
tauratie wordt door de patiënt als esthetisch, 
zeer comfortabel en duurzaam ervaren. 
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VOORWAARTS! 
Hebt u binnenkamers ooit eens met andere mensen onderling meningen 
uitgewisseld, debat waarbij U de gelegenheid kreeg van uitgebreid en diepgaand 
uw kennis duidelijk kenbaar te maken? De deelnemers luisterden wellicht in 
stilte naar u en waren overdonderd door uw kennis...de intense aandacht die ze 
aan jou gesprek besteedden, hield rechtstreeks verband in, met hoe je je op dat 
ogenblik voelde, namelijk: trots, invloedrijk, respectabel. In een werkwereld die 
gevangen zit in de draaikolk van digitale transformatie, is een onderzoekende 
geest die openstaat voor verandering “de troefkaart” om jezelf te profi leren als 
de pionier van morgen en een stap vooruit te blijven.

Wanneer u een belangrijk professioneel doel hebt bereikt of een moderne 
CAD/CAM machine hebt gekocht, hebt u misschien het gevoel dat U nu “voor 
het leven klaar bent”, dit is een valkuil waar je tijdens je carrière gemakkelijk in 
terecht komt! Een uitstekende tandartspraktijk of een uitstekend tandtechnisch 
laboratorium zonder enige vermaardheid, een gekend bedrijf dat op zijn 
lauweren rust uit het verleden en bijgevolg ophoud te innoveren, is gedoemd 
geleidelijk zijn concurrentievoordeel te verliezen, voordeel die het in de loop 
der voorbije jaren weten heeft op te bouwen. Het niet afl atend streven naar 
vernieuwingen is wat wij Zirkonzahn bezitten, het is tevens ons wapen om de 
gevaren van routine te overwinnen en bovendien: “het is HET middel om ons 
van de concurrentie te onderscheiden”. De wereld van de arbeid is immers een 
spiegel van sociale mechanismen. Denk er eens over na: Mensen die altijd op 
het scherp van de snede lopen, creatief en onvoorspelbaar zijn, zijn voortdurend 
onderwerp van nieuwsgierigheid en aandacht, door hun originaliteit 
onderscheiden ze zich van de massa, iedereen imiteert hen, iedereen wil zoals 
hen zijn. Het is hun levensstijl die de mode bepaalt, niet andersom.

In ons beroep en in de arbeidswereld in het algemeen zijn diegenen die zich 
in de voorste gelederen van de technologie bevinden, beschouwd zijn als 
bekwaam, veelzijdig en professioneel. Elke tandarts zou graag samenwerken 
met een tandtechnicus die naast uitstekende restauraties ook in staat is een 
ongeëvenaard advies te kunnen geven omtrent de meest recente ontwikkelingen 
teneinde aan de behoeften van de patiënten te voldoen. Als tandtechnicus en 
vooral als ondernemer heb ik een diep inzicht ontwikkeld in de valkuilen van de 
tandheelkundige markt en ben ik er trots op,mijn collega's tandtechnici 
met toenemend succes kan begeleiden op hun professionele 
reis, waarin ik al mijn opgedane ervaringen om uit te 
blinken in ons beroep graag met hen deel.

Zoals in alle veldslagen kan het duel tegen de luie en 
verlammende routine alleen worden overwonnen door een 
onvermoeibare leergierigheid en een alerte en scherpe 
geest. Er is maar één motto voor de overwinning: 
“Wees alert en nieuwsgierig”!

Enrico Steger, 
oprichter en CEO van Zirkonzahn

vooral als ondernemer heb ik een diep inzicht ontwikkeld in de valkuilen van de 
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Zoals in alle veldslagen kan het duel tegen de luie en 
verlammende routine alleen worden overwonnen door een 
onvermoeibare leergierigheid en een alerte en scherpe 
geest. Er is maar één motto voor de overwinning: 
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Monolithische restauraties van 
zirkoniumoxide; zó worden 
optimale resultaten bereikt
Het oppervlak geeft de doorslag 
Moderne zirkoniumoxide-materialen bezitten diverse lichtoptische eigenschappen, 
die restauraties een intrinsieke natuurlijke uitstraling bezorgen. Ondanks deze 
hoogwaardige materiaaleigenschappen is het alsnog aan de tandtechnicus om het 
uiterste uit deze materialen te halen. Resultaten die vrijwel niet te onderscheiden zijn 
van het origineel - het prachtige natuurlijke gebit - kunnen worden bereikt door de 
juiste textuur- en morfologische karakteristieken te creëren en in sommige gevallen 
door externe kleureffecten toe te voegen. In dit geval maakt de auteur gebruik van een 
monolithische anterieure restauratie om zijn techniek voor het realiseren van prachtige 
zirkoniumrestauraties te presenteren. Mede dankzij een geavanceerd zirkoniumoxide 
(IPS e.max ZirCAD Prime, Ivoclar), ambachtelijke ervaring en een uitgekiend 
assortiment kleur- en glazeproducten (IPS Ivocolor, Ivoclar) heeft hij hoogesthetische 
restauraties kunnen realiseren.

Aiham Farah, Verenigde Arabische Emiraten

Natuurlijke perfectie wordt weerspiegeld in 
verfijnde details, bijvoorbeeld het patroon van licht 
dat op de oppervlakken van natuurlijke tanden 
valt. De kenmerkende ‘natuurlijke uitstraling’ is te 
danken aan de rijk gefacetteerde oppervlakken, 
waarop zelfs de kleinste lichtstralen zorgen voor 
specifieke patronen. De natuur produceert 
echter geen perfect rechte lijnen, terwijl CAD/
CAM-freesapparaten dat wél doen. Is de CAD/
CAM-vervaardiging van monolithische restauraties 
dus niet verenigbaar met natuurlijke esthetiek? 
Toch wel, want er is een oplossing; als CAD/
CAM-technologie en monolithische materialen 
worden ingezet om een zo perfect mogelijke 
kopie te maken van de natuurlijke tand, dient de 
daaruit voortvloeiende restauratie handmatig 
te worden afgewerkt. Dankzij het vakmanschap 

en de vaardigheden van de tandtechnicus 
liggen hier mogelijkheden om de secundaire 
anatomie te verfijnen. Oppervlaktextuur is 
een bepalende factor! Morfologische details 
kunnen worden gecreëerd met behulp van een 
fijne diamantcoating, met een geometrische 
configuratie die geschikt is voor het contoureren 
van oppervlakken. En naarmate de morfologische 
details tot stand komen, komt de tand als het ware 
geleidelijk tot leven (Afb. 1). 

Aan monolithische CAD/CAM-restauraties 
van zirkonium kan wat extra persoonlijkheid en 
natuurlijke schoonheid worden toegevoegd door 
de oppervlaktextuur (secundaire anatomie) te 
verfijnen door middel van externe kleureffecten. 
Bij de lancering in de jaren tachtig betekende 

I N F O R M A T I E
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de kleurtechniek een enorme omslag in de 
vervaardiging van keramische restauraties. Het 
succes was gebaseerd op de gebruiksvriendelijke 
techniek en betrouwbaarheid. In antwoord op 
de groeiende verwachtingen op esthetisch 
gebied heeft de layeringtechniek in de afgelopen 
jaren een opleving doorgemaakt. Tegelijkertijd 
gingen polychromatische keramische 
materialen met succes - dankzij hun efficiëntie 
- de concurrentieslag aan met conventionele 
layeringmethoden. Innovatieve restauratieve 
materialen zijn de layeringkeramiek op een aantal 
gebieden voorbijgestreefd. De uitdaging is dus 
duidelijk; waarom zou je geen monolithische 
restauraties creëren om ze vervolgens te 
individualiseren met de kleurtechniek?

Ivoclar is een bedrijf dat deze omslag in de 
verwachtingen al in een vroeg stadium heeft 
onderkend. De productontwikkelaars van de 
onderneming beseften dat een uitgekiende 
combinatie van framemateriaal en een 
bijpassend kleursysteem het potentieel had 
om meer overtuigende resultaten te behalen 
ten aanzien van esthetiek, betrouwbaarheid 
en economische efficiëntie. Momenteel is 
deze combinatie van materialen beschikbaar 
voor tandtechnische laboratoria in de vorm 

van hoogsterk IPS e.max ZirCAD Prime en het 
veelzijdige kleur- en glazeprogramma IPS Ivocolor.

De materiaalkundige aspecten 
van een modern en innovatief 
zirkoniumoxidemateriaal

Het zirkoniumoxidemateriaal IPS e.max 
ZirCAD Prime is gebaseerd op een unieke 
productietechnologie voor de vervaardiging van 
o.a. discs die garant staan voor een naadloos 
inwendig verloop van kleur en translucentie (Afb. 
2). In tegenstelling tot conventionele blokken, 
die uit meerdere lagen zijn opgebouwd, biedt 
dit zirkoniumoxide een doorgaand en naadloos 
verloop van kleur en translucentie; binnen 
één product zijn twee zirkoniumgrondstoffen 
verenigd. In de dentinezone zorgt hoogsterk 
zirkoniumoxide 3Y-TZP (buigsterkte circa 1.200 
MPa) voor de stabiliteit van het materiaal. Deze 
eigenschap maakt de vervaardiging mogelijk 
van restauraties met een geringere wanddikte 
en een minimaal-invasieve preparatietechniek. 
Dankzij de hoge sterkte is IPS e.max ZirCAD 
Prime geschikt voor bruggen met maximaal 14 
units. In het incisale gebied bevat de schijf het 
hoogtranslucente zirkoniumoxide 5Y-TZP. 

Afb. 1   De oppervlaktexturen (links) worden handmatig 
gecontoureerd om de restauratie een natuurlijke uitstraling te geven.

Afb. 2   IPS e.max ZirCAD zorgt voor een doorlopend, 
vloeiend verloop van kleur en translucentie. Bij dit 
materiaal zijn twee zirkoniumoxide-grondstoffen 
(5Y-TZP en 3Y-TZP) binnen één product verenigd.
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Deze zirkoniumoxide-samenstelling heeft een 
lagere buigsterkte, wat geen beperkend effect in 
het incisale gebied betekent, of voor gedeelten 
die verder weg liggen van de connectors. De 
hoge translucentie is een belangrijk voordeel, 
aangezien deze optimaal is afgestemd op 
het incisale gebied. De uitstekende optische 
eigenschappen zorgen bij monolithische 
restauraties - zelfs zonder aanvullend 
karakteriseringswerk - voor een natuurlijke, 
levendige uitstraling. IPS e.max ZirCAD Prime 
staat garant voor een precieze kleuraanpassing; 
tegelijkertijd worden alle opties opengehouden. 
Desgewenst kunnen de restauraties worden 
geïndividualiseerd door middel van de infiltratie-, 
kleur- of layeringtechniek. Dit is vooral een 
voordeel in het anterieure gebied, waar het 
op zich al hoge potentieel verder kan worden 
geoptimaliseerd.

Bewerking van de restauratie na 
CAD/CAM-frezen en sinteren

In dit verslag wordt ingegaan op het 
afwerkingsproces van monolithische restauraties 
van zirkoniumoxide, het realiseren van de 
secundaire anatomie van de restauratie en 
het aanbrengen van externe kleureffecten. 
Aan de hand van full-contour anterieure 
kronen, gefreesd uit IPS e.max ZirCAD Prime, 
wordt een beproefde werkwijze aangetoond.  
Na het sinteren van de kronen, de passing 
op het werkmodel en het bijwerken van de 
contactpunten wordt de aandacht verlegd naar 
de oppervlaktextuur van de restauratie.

Aanbrengen van secundaire anatomische 
kenmerken op het monolithische frame
Bij de eerste stap wordt een lange diamantfrees 
(meestal gecodeerd met een rode ring) gebruikt 
om de volledige restauratie licht te beslijpen, 
zonder dat er druk wordt uitgeoefend (Afb. 3). 
De feitelijke kleur van het zirkoniummateriaal is 
beter waarneembaar door licht opruwen van 
het oppervlak. De uitstraling van zirkoniumoxide-

oppervlakken is na het sinteren meestal 
spiegelachtig reflecterend, waardoor de kleur 
een lichte neiging tot verstoring vertoont. Als de 
reflecterende laag wordt verwijderd, komt de 
echte kleur naar voren. Als deze stap goed wordt 
uitgevoerd, komt de echte basiskleur van het 
zirkoniumoxide tot uiting. Bovendien wordt het 
in IPS e.max ZirCAD Prime ingebouwde subtiele, 
natuurlijke verloop van kleur en translucentie 
zichtbaar, zonder dat de restauratie vanuit een 
bepaalde hoek hoeft te worden belicht met een 
lichtbron (Afb. 4).

I N F O R M A T I E

Afb. 3   Beslijpen van het volledige oppervlak met een 
lange diamantfrees 

Afb. 4   Polychromatisch zirkoniumoxide met een 
subtiel verloop van kleur en translucentie
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Bij de volgende stap wordt de tandvorm 
gecontroleerd om zeker te stellen dat het 
freesapparaat alle ontwerpdetails van 
de tandtechnicus voor de restauratie 
nauwkeurig heeft overgenomen. Een rubberen 
diamantslijpschijf is een goed instrument 
om eventuele correcties uit te voeren en 
oppervlakken te contoureren (Afb. 5). Bij de fijne 
afwerking van de vorm van anterieure kronen 
dient er nadrukkelijk rekening mee te worden 
gehouden dat het verloop in translucentie (van 
cervicaal naar incisaal) duidelijker zichtbaar is 

als er sprake is van een vestibulaire curvatuur; 
de translucentie van de incisale derde wordt dan 
namelijk versterkt.

Bij de derde stap worden de overgangslijnen 
geaccentueerd en daarna wordt gecontroleerd 
of de oppervlakken symmetrisch zijn. Voor deze 
controle kan een potlood of een directe lichtbron 
worden gebruikt. Vervolgens wordt er aandacht 
besteed aan het creëren van de macrotextuur. 
Deze stap is essentieel om de driedimensionale 
kenmerken te reproduceren die karakteristiek zijn 
voor natuurlijke tanden. Freesjes van geërodeerd 
groensteen hebben hier - bij een laag toerental 
- goede resultaten laten zien. Met behulp van 
de steenpunt kan de natuurlijke textuur van de 
tanden doelgericht worden nagebootst (Afb. 6).

Nu wordt de verticale microstructuur gecreëerd 
en ook hier zijn diamantfreesjes bijzonder 
praktisch. In het hier getoonde geval zorgt een 
frees waarvan de vorm doet denken aan die 
van een Amerikaanse voetbal (Afb. 7) voor een 
verfijnde textuur zonder nadrukkelijke groeven. 
De freespunt creëert een fijn patroon van 
microgroeven, die zich geleidelijk en onopvallend 
manifesteren, en heel sterk lijken op de natuurlijke 
tandstructuur. Een directe lichtbron is ideaal 
om deze fijne details in beeld te brengen. Bij 
afwezigheid van een geschikte lichtbron kan de 
intensiteit van de textuur met een hulpmiddel 
worden gevisualiseerd, bijvoorbeeld door 
zilverpoeder op te brengen op het oppervlak, of 
door met articulatiepapier over het oppervlak 
te gaan. Door de texturen in beeld te brengen, 
kunnen de verschillen tussen hoog-reflectieve 
gedeelten (bijvoorbeeld prominente gebieden 
zoals hoeklijnen of sterke contouren) en 
schaduwzones (bijvoorbeeld inzinkingen of fijne 
groeven) beter worden onderkend.

Voor het creëren van de horizontale microtextuur 
worden lens- of kogelvormige diamantfrezen 
gebruikt (Afb. 8). Voor het creëren van een 

Afb. 5   Contoureren van het oppervlak m.b.v. een rubberen 
diamantslijpschijf

Afb. 6   Creëren van natuurlijke textuurkenmerken m.b.v. steenfrezen
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natuurlijke oppervlaktextuur geldt een belangrijke 
regel: zorg er bij het realiseren van perikymata 
en groeven voor dat verticale lijnen parallel 
lopen met de lange as van de tand, en dat 
horizontale lijnen loodrecht op de lange as 
staan. Vervolgens worden eventuele scherpe 
randen die zijn ontstaan tijdens het aanbrengen 
van textuur op het oppervlak, geëgaliseerd met 
behulp van een rubber wieltje (kleine diameter). 
Gedeelten met een overmatige textuur worden 
licht geëgaliseerd. Daarna wordt de restauratie 
gestraald met aluminiumoxide (50 µm, 1,5 bar) 

om mogelijke vervuiling of afzetting te verwijderen 
die afkomstig is van de diamantfrezen of rubber 
wieltjes. 

Idealiter blijft de textuur van de incisale derde van 
de kroon bescheiden; naarmate het oppervlak 
meer textuur heeft, reflecteert het namelijk meer. 
Afbeelding 9 toont een reeks oppervlakken met 
uiteenlopende texturen. Voor de foto werden de 
restauraties van achteren belicht om de texturen 
beter in beeld te brengen. Eén set kronen is 
van textuur voorzien volgens bovenstaande 

I N F O R M A T I E

Afb. 7   Aanbrengen van verticale microtexturen m.b.v. een 
diamantfrees met een punt in de vorm van een Amerikaanse voetbal 

Afb. 8   Creëren van de horizontale microtextuur

Afb. 9a en b   Vergelijking van tanden met verschillende 
texturen. NB: meer textuur betekent ook meer reflectie.

Afb. 9b  
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procedure; bij de andere is dat niet het geval. 
Het is duidelijk zichtbaar dat er meer licht 
wordt gereflecteerd naarmate de textuur meer 
uitgesproken is. Dit heeft tevens een effect 
op de translucentie en om die reden moeten 
oppervlaktexturen licht worden gehouden. Dat 
geldt vooral voor de incisale derde, waar een 
hoge mate van translucentie van belang is voor 
de natuurlijke uitstraling van de monolithische 
kroon.

Voordat er externe kleureffecten worden 
aangebracht, wordt de kleur nog een keer 
gecontroleerd. Bij het evalueren van de kleur aan 
de hand van een conventionele kleurenschaal 
ontstaat echter een probleem, dat niet kan 
worden genegeerd. Om te beginnen gaat het 
bij kleurenschalen en zirkoniumrestauraties 
om verschillende materialen met een 
uiteenlopend oppervlakgedrag (lichtreflectie 
etc.). Daarbij komt nog dat de kleurensleutels 
van de kleurenschalen in hoogglans zijn 
uitgevoerd, terwijl de zirkoniumkronen na het 
stralen mat zijn afgewerkt. Met het oog op een 
acceptabele vergelijking wordt het sample 
van de kleurenschaal eerst gezandstraald en 
daarna, samen met de kronen, bevochtigd met 
glazemateriaal (Afb. 10). Op die manier kan de 
kleurafstemming op accurate wijze worden 
geëvalueerd. In de hier toegelichte klinische 
casus harmonieert de kleur van de kronen 
(IPS e.max ZirCAD Prime) prachtig met de 
doelkleur van de kleurenschaal (BL2 Bleach). 
Extra kleuraanpassingen zijn niet per se nodig. 
In principe zouden de kronen nu gewoon met 
glazing kunnen worden afgewerkt. In de mond 
zou de kleur een prachtige en natuurlijke 
uitstraling hebben. Niettemin kan er in deze fase 
verder worden geïndividualiseerd - opalescentie 
op jonge leeftijd en mamelons - door externe 
kleureffecten aan te brengen met behulp van de 
kleurtechnologie.

Afb. 9b  

Afb. 10a-c   De juiste kleur wordt bepaald nadat de 
kleursleutels van de kleurenschaal mat zijn afgewerkt 
(door zandstralen) en zowel de restauraties als 
kleursamples met glazepasta zijn bevochtigd. 
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Externe kleuring en karakterisering met 
behulp van IPS Ivocolor en IPS e.max Ceram 
voor 3D-effecten
Het middengedeelte van de monolithische 
kronen vertoont een kleur die past bij IPS 
Ivocolor Shade Incisal 2 (SI2). In principe zou 
dit de kleur zijn die wordt gebruikt om de 
gewenste translucentie te creëren volgens 
de kleurenschaal om een kleurverloop te 
realiseren. De kronen zijn echter vervaardigd 
van een polychromatisch materiaal, waarbij de 
translucentie is ingebouwd in de incisale rand. 
Het is dus niet nodig om een translucent effect 
aan te brengen op de restauratie en de focus kan 
meteen komen te liggen op het creëren van het 
opalescente effect. Voor dat doel wordt Shade 
Incisal 3 (SI3) gebruikt. De blauwachtige nuance 
van dit keramische materiaal zorgt voor een 
ongelooflijk natuurlijke illusie van opalescentie 
die, vooral in Bleach-gedeelten, nauwelijks met 
andere kleuren worden gerealiseerd. De mesiale 
en incisale randen worden gekarakteriseerd 
met behulp van SI3. De tandtechnicus mag het 
borsteltje gerust licht naar beneden (richting 
dentine) bewegen om een zachte overgang te 
realiseren. Vervolgens wordt met de punt van 
het borsteltje een onderbroken streeplijntje 
horizontaal onder de incisale rand gezet met 
behulp van Shade Incisal 1 (SI1). Om de kleuren 
die op de restauratie zijn aangebracht, te fixeren, 
worden ze bij een lage temperatuur (bijvoorbeeld 
700 °C) gebakken (Afb. 11a). Vervolgens 
kunnen de mamelon- en halo-effecten worden 
aangebracht. Mameloneffecten kunnen worden 
gerealiseerd door het aanbrengen van een van 
de heldere, lichtreflecterende kleuren uit de 
Essence-set. Om nog een extra ‘natuurgetrouw’ 
driedimensionaal effect te creëren, wordt de 
kleur gemengd met 10% layering-materiaal, 
bijvoorbeeld IPS e.max Ceram Opal Effect 4 
(OE4). Aangezien in deze casus een Bleach-kleur 
wordt gebruikt, wordt deze ‘dunne veneerlaag’ 
toegepast. Deze combinatie bestaat uit IPS 
e.max Ceram OE4 en IPS Ivocolor Essence 
White, vermengd met IPS e.max ZirCAD Zirliner 

Liquid. Naar mijn mening zorgt IPS e.max ZirCAD 
Zirliner voor een betere consistentie om de 
materialen te mengen dan de Build-up Liquid. 
Na het aanbrengen op het oppervlak blijft het 
mengsel stabiel en het kan dan doelgericht 
worden aangebracht (Afb. 11b).

De opaciteit van de monolithische kroon is, 
vooral in de cervicale derde, optimaal afgestemd 
en zorgt voor een indrukwekkend resultaat 
(Afb. 12). Ondanks de donkere kleur van de 
preparatie komt de restauratie precies overeen 

I N F O R M A T I E

Afb. 11a   Karakteriseren van het incisale gebied m.b.v. 
IPS Ivocolor Shade Incisal 

Afb. 11b   Aanbrengen van een dunne veneerlaag met 
materialen uit de serie IPS e.max Ceram
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met de kleur van de BL2-kleurenschaal. Tot 
slot wordt glazemateriaal aangebracht om 
eventuele oneffen gedeelten tussen de gelaagde 
3D-mamelonstructuren te egaliseren. Hiervoor 
wordt een fluorescent glazemateriaal (IPS 
Ivocolor Glaze FLUO) gebruikt. Fluorescent glaze 
wordt algemeen aanbevolen voor monolithische 
zirkoniumoppervlakken. De restauratie wordt 
door middel van het standaardprogramma 
voor glaze firing gebakken. Vervolgens wordt 
het volledige oppervlak gecoat met een 
tweede, uitzonderlijk dunne laag fluorescent 
glazemateriaal. Deze keer wordt het materiaal 
aangebracht in een iets dunnere consistentie 
om zeker te stellen dat de textuurkenmerken 
behouden blijven (Afb. 13).

Conclusie

Monolithische zirkoniumrestauraties kunnen 
‘tot leven worden gebracht’ door handmatig 
oppervlaktexturen te creëren en - als optie - 
externe kleureffecten aan te brengen. Voor 
een succesvol resultaat zijn - naast een reeks 
afgestemde materialen - de ambachtelijke 
ervaring en creativiteit van de tandtechnicus 
nodig. Met de in dit verslag uiteengezette 
procedure is duidelijk minder werk gemoeid 
dan met de conventionele layeringmethode; 
het resultaat ligt echter heel dicht bij de 
hoge benchmark die is verbonden met 
gelaagde restauraties. Zelfs in het anterieure 
gebied kunnen monolithische restauraties 

Afb. 12   Optimaal afgestemde opaciteit van 
monolithische CAD/CAM-kronen

Afb. 13   Voltooide zirkoniumrestauraties op het model

worden gerealiseerd die een vrijwel perfecte 
afspiegeling van de natuurlijke tanden vormen 
(Afb. 14a en b).

Afb. 14a en b   Geplaatste restauraties die garant staan voor natuurgetrouwe kleureffecten en een natuurlijke 
oppervlaktextuur
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GC

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.
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Kulzer

Pala Lab Putty
De hoge precisie laboratorium A-siliconen

Dit precisie afdrukmateriaal, laboratorium A-siliconen putty, werd special ontworpen om nauw-
keurig en snel te kunnen werken in laboratoria. De gemakkelijke 1:1 mengverhouding stat garant 
voor hoge pasnauwkeurigheid en exacte reproductive van details.

Applicaties:
Matrix voor de productie van hybride protheses.
Matrix voor de constructie van tideliike protheses.
Matrix voor het opstellen van de voortanden bij een
immediaatprothese.
Matrix voor de constructie van steggen.
Matrix voor het opbouwen van tanden bij een partiële prothese.
Dupliceren van modellen.
Creëren van voorbereidingsmodellen voor de reparatie.
Isolatie van de tanden tegen gips.

Voordelen in en oogopslag:
Gemakkelijk te mengen 1:1 ratio.
Snell uithardingstijd*.
Hoge reproductie van details (20 um).
Geruime tijd dimentioneel stabiel (<0.05% na 24 uur).
Bestand tegen standard polymerisatietemperaturen. 
Goede scheurweerstand.
Eenvoudige dosering met bijgeleverde lepels. 
Beschikbaar in twee shore hardheden (65 en 90). 

*Tijden vanaf het moment dat begonnen wordt met mengen op 23°C:
Mixtijd 30 - 45 sec. Verwerkingstijd1:30 min Uithardingstijd 4:00 min

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

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

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

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

De gezichtsbeugel is eenvoudig te 
bevestigen door aanpassing van 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voornaamste
kenmerken
9 Veilig en comfortabel - de gezichtsboog heeft 

gedempte kussentjes en een hoofdband voor 
ondersteuning.

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

9 Handige tafelsteun met inductief oplaadstation.

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

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

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

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE

Digitale facebow
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Zirkonzahn

Mini-Arti ZS1
De nieuwe mini-articulator 
voor kronen en kleine bruggen

Functioneel en gebruiksvriendelijk, de Mini-Arti ZS1 combineert twee voordelen in één: 
het is niet alleen een praktisch hulpmiddel voor het simuleren van openings-, sluitings-, 
uitsteeksel-, retrusie- en laterotrusie bewegingen van solitaire kronen en kleine bruggen, 
maar ook een waardevol hulpmiddel voor professionele communicatie tussen tandarts 
en tandtechnicus.

De Mini-Arti ZS1 is speciaal ontworpen voor 
gebruik met prototypemodellen die zijn gemaakt 
met de CAD-software Zirkonzahn.Modellier of 
Zirkonzahn.Modifier. Na het frezen, bijvoorbeeld 
uit de plastic modelblank, of het printen van de 
modellen met de Zirkonzahn 3D-printer P4000, 
worden ze met de gegenereerde bevestigings 
verbindingen in de articulator gestoken en met de 
juiste schroeven vastgezet. Voor een beter zicht 
op het model kan de mini-articulator met behulp 
van de uitklapbare steun 70° op de tafel worden 
gekanteld. Met de incisale pin kan de verticale 
maat individueel worden aangepast.

De mini-articulator is in eerste instantie ontwor-
pen voor kleine restauraties, maar kan ook worden 
gebruikt voor modellen met een volledige tanden-
krans. Het is het ideale hulpmiddel om elk type res-
tauratie, die met intraorale scanners is gemaakt, 
over te dragen of met de behandelaar te bespre-
ken.De Mini-Arti ZS1 kenmerkt zich niet alleen door 
zijn bruikbaarheid, maar is ook een professioneel 
hulpmiddel voor communicatie tussen praktijk en 
laboratorium.

DENTAL PRODUCTS
W W W. I M P RO D E N T. B E 

+32 57 46 95 14 • info@improdent.be 

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE

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

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

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

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

De gezichtsbeugel is eenvoudig te 
bevestigen door aanpassing van 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voornaamste
kenmerken
9 Veilig en comfortabel - de gezichtsboog heeft 

gedempte kussentjes en een hoofdband voor 
ondersteuning.

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

9 Handige tafelsteun met inductief oplaadstation.

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

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

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

Digitale facebow
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The symbol for smarter zirconia.

Voor elk geval een oplossing.

De zes verschillende ceraMotion® Z-blanks dekken alle Zr indicaties en 
bieden maximale betrouwbaarheid in tint en verwerking.
State-of-the-art materiaaltechnologie in een logisch gestructureerd 
totaalconcept maken ceraMotion® Z-blanks de slimme keuze voor 
natuurlijke, vol-keramische restauraties!

Voor meer informatie:
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Vraag & antwoord 
Sociale wetgeving

Jobbonus voor loontrekkenden
 Om werken nog lonender te maken komt er een 
jobbonus voor werknemers die voltijds werken.  Wie 
een brutoloon tot 1800€ verdient, krijgt 600€ per 
jaar.  De jobbonus vermindert tot een brutoloon van 
maximaal 2499,99€, wat nog een premie van 20€ 
opbrengt.  De eerste uitbetaling van de jobbonus 
voor werknemers wordt verwacht in november 2022.

Jobbonus voor zelfstandigen
Werknemers met een brutoloon van maximaal 
2500€ die de overstap maken naar het zelfstandig 
ondernemerschap kunnen een jobbonus+ krijgen.  
Concreet gaat het over 2x600€, waarbij de 2de 
enkel wordt uitbetaald als de ondernemer na 1 
jaar nog steeds actief is als zelfstandige.  De eerste 
uitbetaling van de jobbonus+ wordt verwacht in 
december 2022. vlaanderen.be/jobbonus

Transitiepremie
De transitiepremie wil uitkeringsgerechtigde werk-
zoekenden activeren naar het ondernemerschap 
in hoofdberoep.  Vanaf december 2022 wordt dit 
uitgebreid naar niet-uitkeringsgerechtigde werk-
zoekenden zonder werk die ingeschreven zijn bij 
VDAB.  Beide groepen moeten een prestarterstra-
ject hebben gevolgd om de premie te kunnen 
ontvangen.  Daarnaast wordt de uitbreiding aar 
aanleiding van de coronacrisis voortgezet.  Voor 
de groep van niet-actieven zijn er 2 categorieën: 
zij die minstens 6 maanden ingeschreven zijn als 
werkzoekende kunnen aanspraak maken op 1950€.  
Wanneer ze meer dan 12 maanden     niet-actief zijn 
en ingeschreven bij VDAB wordt de premie 3900€.
vlaanderen.be/transitiepremie

“Dubbel” opleidingsverlof dankzij 
gemeenschappelijk initiatiefrecht
Op vraag van UNIZO mag je vanaf het schooljaar 
2021-2022 als werkgever zelf opleidingen voorstel-
len aan je werknemers, ook als die niets te maken 
hebben met hun huidige job.  Opleidingen die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun job zij 
en blijven ten laste van jou als werkgever.  Vlaams 
opleidingsverlof blijft het individueel recht van de 
werknemer om een opleiding van zijn keuze te 
volgen en daartoe afwezig te zijn op het werk.  Een 
werknemer die zowel zijn eigen opleidingskeuze 
volgt, als ingaat op jouw voorstel als werkgever 
verdubbelt zijn recht op Vlaams Opleidingsverlof en 
kan maximaal 250 uren opnemen.

Sociaal statuut
Vaste verminderingsdrempels voor 
voorlopige sociale bijdragen afgeschaft
De manier waarop je als zelfstandige verminderde 
sociale bijdragen kan betalen, wijzigt.  De tussen-
drempels worden afgeschaft, waardoor je vrij het 
bedrag kan bepalen van de bijdragen die je denkt 
verschuldigd te zijn in functie van je inkomsten.  Je 
moet enkel een objectieve verantwoording geven 
bij de aanvraag tot vermindering aan het sociaal 
verzekeringsfonds, dat jou altijd zal begeleiden en 
informeren. De minimumbijdrage blijft natuurlijk 
behouden.

Hogere moederschapsuitkering voor 
zelfstandigen
Het bedrag van de moederschapsuitkeringen voor 
zelfstandigen wordt verhoogd van 514,64€ (257,32€ 
voor een halftijdse opname) tot 737,61€ tijdens de 
eerste 4 weken in geval van voltijds moederschaps-
verlof (368,50€ halftijds) en tot 674,64€ vanaf de 
5de week in geval van voltijds moederschapsverlof 
(337,32€ halftijds).

I N F O R M A T I E
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Scan & ontdek
Ivotion

Voorspelbaar 
en snel

ivoclar.com
Making People Smile

– Eenvoudig, intuïtief 
ontwerpproces

– Eén ononderbroken 
freesproces in een 
PrograMill freesmachine

– Hoogwaardige volledige 
protheses uit één disc: Ivotion

Ivotion 
Denture 
System
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Aanpassing van de overgangsuitkering 
voor werknemers en zelfstandigen
De toekenningsduur van de overgangsuitke-
ring voor zelfstandigen en werknemers wordt 
verlengd en voor nabestaanden met kinderlast 
afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.  De 
duurtijd wordt opgetrokken van:
• 12 tot 18 maanden voor gerechtigden zonder 

kinderlast;
• 24 tot 36 maanden voor gerechtigden met 

een kind ten laste van 13 jaar of ouder;
• 24 tot 48 maanden voor gerechtigden met 

een kind ten laste dat jonger is dan 13 jaar of 
een handicap heeft of indien er binnen de 300 
dagen na het overlijden een kind postuum 
geboren werd.

Arbeidsongeschiktheid bij zelfstan-
digen: erkend vanaf je eerste dag 
ziekte
Als zelfstandige heb je pas recht op een uitkering 
arbeidsongeschiktheid als je langer dan zeven 
dagen arbeidsongeschikt bent.  Tot nu toe ging 
die periode pas in op de dag dat de dokter een 
getuigschrift invulde.  Voelde je je bijvoorbeeld 
op maandag niet goed en dacht je dat het tegen 
woensdag wel zou over zijn, maar uiteindelijk liet 
je pas op vrijdag alsnog de dokter komen, dan 
begon je arbeidsongeschiktheid pas vanaf die 
vrijdag en je uitkering dus nog zeven dagen later.

Vanaf 2022 kan de arbeidsongeschiktheidsrege-
ling ingaan vanaf de daadwerkelijke stopzet-
ting van  je activiteit wegens arbeidsongeschikt-
heid.  Je dokter mag dus met terugwerkende 
kracht vaststellen dat jij arbeidsongeschikt bent. 

Op het getuigschrift zal niet langer de dag van het 
doktersbezoek staan als begindatum, maar de 
dag waarop je werkelijk arbeidsongeschikt werd.  
Let wel! De uitkering kan maximum met twee 
weken terugwerkende kracht beginnen lopen.

Rouwverlof ook voor zelfstandigen
Als zelfstandige krijg je voor het eerst ook recht op 
tien dagen betaald verlof als je tijdelijk je beroeps-
activiteit volledig onderbreekt door het overlijden 
van een kind of partner.  Je bekomt het rouwver-
lof als je echtgenoot of echtgenote, samenwo-
nende partner of natuurlijk kind, adoptiekind of 
pleegkind komt te overlijden.  Ook als het gaat om 
een natuurlijk kind, adoptiekind of pleegkind van 
de partner, heb je voortaan recht op tien dagen 
betaald verlof.

www.unizo.be /kennisnet  
Ondernemerslijn: 02 21 22 678 

of ondernemerslijn@unizo.be

Scan & ontdek
Ivotion

Voorspelbaar 
en snel

ivoclar.com
Making People Smile

– Eenvoudig, intuïtief 
ontwerpproces

– Eén ononderbroken 
freesproces in een 
PrograMill freesmachine

– Hoogwaardige volledige 
protheses uit één disc: Ivotion

Ivotion 
Denture 
System

of ondernemerslijn@unizo.be
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Europese Dag van 
de Dentaaltechniek
vrijdag 3 juni 2022 
in het Elewijt Center

Bedankt dat u erbij was!

Ook ‘dankjewel’ aan Karel Van Eetvelt en 
Carlos Cabrejos en zijn Latino band.
Samen hebben we er een geslaagde
 avond van gemaakt…

de Dentaaltechniek
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Cursusoverzicht   |  ARSEUS LAB

Inschrijven kan bij Julie Ameye via marketing@arseus-lab.eu, 
via +32 (0)56 629 585 of via onze webshop www.arseus-lab.eu. 

dinsdag 
13 september 2022

Leuven (GC) Esthetisch en tijdbesparend werken, 
volgens het Layer less, paint more concept / 
Met GC IQ SQIN

Remco 
Heeren

9-17u Nederlands

maandag 
28 november 2022

Waregem Digitaal lepels en beetplaten vervaardigen 
met exocad

Damien 
Gayet

9-13u Engels

dinsdag 29 
november 2022

Waregem Digitaal ontwerpen van een immediaats-
prothese in de Exocad software 
met afwerking in de 3D Printer

Damien 
Gayet

9-17u Engels

woensdag 
30 november 2022

Waregem Het gebruik van Thermoplast materiaal 
met de Exocad software

Damien 
Gayet

9-17u Engels

donderdag 
1 december 2022

Waregem Basiscursus Vita Vionic Vigo 
met Exocad software

Tom 
behaeghel

9-17u Nederlands

Binnenkort 
beschikbaar

Waregem Digitale uitneembare prothese 
met Exocad voor gevorderden

Henk-Jan 
van den Heuvel

9-17u Nederlands

donderdag 
26 januari 2023

Waregem Gysi-opstelling voor beginners 
met Vitapan Excell en Lingoform

Martina 
Rosenbusch

9-17u Engels

maandag 
6 februari 2023

Waregem Digitaal lepels en beetplaten vervaardigen Youri 
van Miegroet

9-13u Nederlands

maandag 
6 februari 2023

Waregem Het gebruik van Thermoplast materiaal 
met de 3Shape software

Youri 
van Miegroet

14-17u Nederlands

dinsdag 
7 februari 2023

Waregem Digitaal ontwerpen van een immediaats-
prothese in de 3Shape software 
met afwerking in de 3D Printer

Youri 
van Miegroet

9-17u Nederlands

woensdag 
8 februari 2023

Waregem Basiscursus Vita Vionic Vigo 
met 3Shape software

Tom 
behaeghel

9-17u Nederlands

donderdag 
9 februari 2023 
en vrijdag 
10 februari 2023

Waregem 3Shape Digital Denture Course Germen 
Versteeg

9-17u Nederlands
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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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Lidmaatschap UDB 2022
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met vermelding van: “NAAM Dentaal bedrijf en lidgeld 2022”
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Lidmaatschap UDB 2020
Strikt vertrouwelijk

Ondergetekende: 

Dentaal bedrijf:

Adres:

Aantal voltijdse medewerkers (FTE): 

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

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

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

Ondergetekende stort het bedrag van € 

op rekeningnummer BE36 7370 0472 7781 

van UDB, Middelmolenlaan 20 te 2100 Deurne 

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

Ter info:

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

• Het lidgeld is 100% fiscaal aftrekbaar

• BTW is volledig terug te vorderen

Datum: 

Handtekening:

A D M I N I S T R A T I E
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UDB informatiefiche 2022
Strikt vertrouwelijk

Onderstaande persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de optimale behartiging van de gezamenlijke 
belangen van de leden van de beroepsvereniging. De wet van 08.12.1992 betreffende de beheersing van 
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking voorziet zowel het toegangsrecht tot de 
gegevens als de verbetering ervan.

IDENTITEIT (handelsnaam van het bedrijf):

Maatschappelijke vorm:

Oprichtingsdatum in huidige maatschappelijke vorm:

Begindatum zelfstandige activiteit:

Adres van het bedrijf:

Adres van de maatschappelijke zetel: 

E-mailadres: Telefoon:    

Website: GSM:

FAGG nr.: BTW: BE

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

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

UDB-lid:                  Sinds:                                                   Geen lid vorig jaar.  Nog nooit lid geweest

Datum: Handtekening

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

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

3SHAPE
ARSEUS LAB
BREDENT
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 TITANIUMBASIS NON 
HEX

NARROW TITANIUMBASIS 
HEX

CONISCHE TITANIUMBASIS 
NON HEX

PARALLELE TITANIUMBASIS 
HEX

CONISCHE TITANIUMBASIS  
NON HEX K85

PARALLELE TITANIUMBASIS  
HEX K85

TITANIUMBASIS NON HEX K80 
ANGLED SCREW CHANNEL 
(ASC)

TITANIUMBASIS 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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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 TITANIUMBASIS NON 
HEX

NARROW TITANIUMBASIS 
HEX

CONISCHE TITANIUMBASIS 
NON HEX

PARALLELE TITANIUMBASIS 
HEX

CONISCHE TITANIUMBASIS  
NON HEX K85

PARALLELE TITANIUMBASIS  
HEX K85

TITANIUMBASIS NON HEX K80 
ANGLED SCREW CHANNEL 
(ASC)

TITANIUMBASIS 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. 



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

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

Connectie N1 Base

Meer info en cases met N1:

Triovale CC connectie 
N1 implantaat

GMT 72383 © Nobel Biocare Belgium, 2020. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from the context in a certain 
case, trademarks of Nobel Biocare. Please refer to nobelbiocare.com/trademarks for more information. Product images are not necessarily to scale. All product images are for illustration purposes only and 
may not be an exact representation of the product. Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets. Please contact the local Nobel Biocare sales office for current 
product assortment and availability. See Instructions For Use for full prescribing information, including indications, contraindications, warnings and precautions.
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Nobel Biocare N1™

Reshaping
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