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Het jaar zit er bijna weer op en we kunnen terugkijken op een
mooi jaar met veel ontwikkelingen, inspiraties en tevreden
patiënten.

Tijdelijk cementeren van
keramische restauraties

Voor u ligt de, voor dit jaar laatste, nieuwsbrief van SmileDesign.
We wensen u wederom veel leesplezier en alvast hele fijne
feestdagen en een gezond en gelukkig 2015.

Zorgverzekering
Zorgverzekering en
tandtechniek

Tot volgend jaar.
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Het belang van cement keuze : Laat u niet verassen !
De vraag welk cement het beste geschikt is hangt sterk af van het materiaal waarvan de restauratie wordt
gemaakt. Deze materialen gedragen zich erg verschillend wat betreft hun vermogen voor sterke chemische
hechting met het cement. Meestal kunnen conventionele cementsoorten worden gebruikt voor de
permanente plaatsing van metalen en oxidekeramische inlays of onlays. Voor keramische restauraties is
het echte anders.

Volledige keramische restauraties tijdelijk plaatsen
80% van het restauratie materiaal in de tandtechniek is tegenwoordig keramiek.
Een groot aantal behandelaars gebruikt bij de keramische restauraties het tijdelijk wit cement. Dit tijdelijk
wit cement haalt echter veel translucentie weg of heeft een grote invloed op de kleur.
Bij volledig keramische restauraties raden wij aan een transparant cement (Tempbond Clear) te gebruiken
bij de tijdelijke plaatsing.
Uitsluitend bij sterk verkleurde stompen is een ‘normale (wit)’ tempbond aan te raden.
Let op met het definitief plaatsen van een kroon met composiet. Dit kan als gevolg hebben dat de kroon
heel anders overkomt en indien de stomp verkleurd is zelfs op een teleurstelling uitlopen.

Tempbond clear van Kerr
Tempbond Clear met Triclosan is de meest
translucente tijdelijke cement op de markt wat zorgt
voor een superieure esthetiek.
Deze doorschijnende, dual-cure, resin-based cement
voor tijdelijke plaatsing van restauraties is eugenol
vrij, voor het gebruik met resin luting cementen, en is
gemakkelijk te mengen en schoon te maken, zodat er
geen residu achterblijft.
Omdat het resin-based is, wordt een veel sterkere
hechting bereikt, maar verwijdering, wanneer dat
nodig is, gaat snel en probleemloos.

_______________________________________________________________
Zorgverzekering en tandtechniek
Er is de afgelopen maanden veel geschreven en
gediscussieerd over de vergoeding van
tandtechniek door de zorgverzekeraar.
De verzekeraars gaan steeds vaker op de stoel van
de tandarts en de tandtechnicus zitten.
De door de Nza ingestelde regels over
informatievoorziening bij een zogenaamde
afwijzing worden omzeild door de diverse
zorgverzekeraars. Hierdoor worden zowel de
tandarts, tandtechnicus als de patiënt niet of
onvolledig geïnformeerd over de mogelijkheden
om tegen een besluit van de verzekering om een
bepaalde aanvraag af te wijzen in beroep te gaan.
Tegen een dergelijke handelswijze van de
zorgverzekering heeft de Branche Vereniging
Tandtechniek al diverse malen met succes een
klacht ingediend bij de Nza.
In sommige gevallen lopen patiënt, tandarts en
tandtechnicus tegen de door de verzekering
gestelde maximum voor vergoeding in
aanmerking komende bedrag op. Hierdoor
worden behandelaars soms gedwongen van de
eerste keus behandelmethode af te wijken en
bijvoorbeeld minder kwaliteit materialen en/of
copy-cats te gebruiken.

Meerkosten tandtechniek bijbetalen
De Nza-regel inzake tandarts-tarieven biedt hier
uitkomst. De tandarts mag de inkoopkosten van
tandtechniek eén-op-eén doorberekenen aan de
patiënt of diens verzekeraar. In geval deze
inkoopkosten het door de verzekeraar gestelde
maximum overtreffen, kunnen deze meerkosten in
rekening gebracht worden bij de patiënt.
Informatieplicht behandelaar
Wel is er een informatieplicht aanwezig. Dat komt
erop neer dat de tandarts de patiënt wel vooraf
moet inlichten over het feit dat de door de patiënt
gekozen verzekeraar een lager bedrag als
vergoeding hanteert dan de tandarts als inkoop
kosten heeft en dat de gekozen behandeling wel
vervolgd kan worden, maar dat de patiënt in dat
geval dient bij te betalen.
De mogelijkheid om de meerkosten van de
tandtechniek zelf bij te betalen geeft de patiënt de
keuzevrijheid om toch te kiezen voor de eerste keus
behandeling van de tandarts in plaats van de
verzekeraar te laten bepalen.
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Compatibel abutments versus origineel : Wat garandeert u?
Straumann belooft u levenslang. Astra geeft drie tot vijf jaar of levenslang onder bepaalde
voorwaarden, Nobel Biocare wil u ook levenslang het gevoel geven dat u garantie hebt, Medentika geeft
u 30 jaar of zelfs u hele leven indien nodig….. kortom: Garantie in overvloed!?
De onduidelijkheid met betrekking tot garantie op de originele of compatibel implantaten en
toebehoren is al jaren aanwezig. De implantaatfirma’s blijven elkaar om de oren slaan met
garantiebepalingen als het gaat om ‘origineel op origineel ‘ versus ‘origineel op compatibel’ met als
gevolg dat u eigenlijk door de bomen het bos niet meer ziet.
Er zijn ondertussen tal van artikelen verschenen over dit onderwerp waarin er de ene keer vol lof
gesproken wordt over de compatibels terwijl het andere artikel u probeert te overtuigen dat origineel
het beste is.
SmileDesign Tandtechniek kan heel eerlijk zeggen dat zij in bepaalde situaties gebruikt maakt
compatibel implantaatonderdelen van de firma Medentika.
Medentika is een gecertificeerde implantaatfirma met 51% van haar aandelen in handen van
Straumann.
Wij hebben er om vier redenen voor gekozen de compatibel abutments van Medentika te gebruiken :
1)

De Medentika titaan abutments zijn beter
hanteerbaar bij gehoekt verschroefde kronen;

2)

De materialen en ontwikkelingen sluiten meer aan
op de innovaties welke zich afspelen binnen de tandtechniek;

3)

De hechting met de parallellen wanden van het abutment
met de zirkonium kroon is uitstekend;

4) De prijs voor een kroon op een Medentika abutment ligt gemiddeld € 90,- lager dan een
‘origineel’ wat ten goede komt aan de patiënt.
Zoals hierboven al eerder genoemd geeft Medentika 30 jaar garantie op haar materialen en geeft tevens
garantie op het implantaat of andere onderdelen welke gebruikt worden met het abutment.
Zij willen hiermee aangeven dat ze de garantie overnemen van de implantaatfirma welke onverhoopt
geen garantie zou verlenen indien er een Medentika abutment gebruikt is .*
Indien u, na het lezen van dit bericht, toch uitsluitend originele onderdelen wenst kunnen wij uiteraard
ten alle tijden de onderdelen welke nodig zijn voor het vervaardigen van een implantaatkroon bestellen
bij de firma van uw keuze. Houdt u alstublieft hier rekening mee met het begroten van de kosten.
* De garantiebepalingen van Medentika zijn te vinden op www.medentika.de onder het tabblad downloads

_______________________________________________________________
Digitaal factuur ontvangen
Het is al een langere tijd mogelijk maar toch willen wij u erop attenderen dat het mogelijk is om uw
dagnota en/ of maandfactuur digitaal te ontvangen via mail.
Bedenk dat deze manier van het ontvangen van uw factuur vaak sneller, makkelijker,
kostenbesparend en milieuvriendelijker is dan een papieren factuur.
Stuur een mail naar info@sdtandtechniek.nl indien u wenst over te stappen naar deze manier van
factureren. Wij horen het graag.
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Bjørn Ginsberg benoemd tot Erelid Dutch Academy of Esthetic Dentistry
Deze maand heeft het jaarlijks congres Master of Masters in Esthetic Dentistry 2014 weer plaatsgevonden.
Zoals ieder jaar weer een samenkomen van enthousiaste tandartsen, tandtechnici en studenten die oog
hebben voor kwalitatief hoogwaardige tandheelkunde. De Dutch Academy of Esthetic Dentistry stelt zich
als doel de verschillende professies in de tandheelkunde te stimuleren tot het bieden van hoogwaardige
kwaliteitsbewuste tandheelkunde en organiseert hiervoor lezingen en workshops.
Ruim 17 jaar is Bjørn Ginsberg met grote passie en inzet
betrokken bij het invulling geven aan de lezingen en workshops
in Nederland. Met name in de beginjaren, citeert Bjørn, was de
zoektocht naar professionals in hun vak in Nederland maar ook
internationaal erg leuk om te doen. Hun deelname aan de lezingen
en de workshops werd bijzonder gewaardeerd door de aanwezigen
en gezien als een voorbeeld om te volgen.
De jarenlange bijdrage van Bjørn aan de successen van de D.A.E.D. heeft op vrijdag 21 november
jongstleden een bijzondere tint gekregen door hem te benoemen als erelid zoals ook Hans Beekmans.
Een bijzonder gebaar waar wij als SmileDesign Tandtechniek vereerd en trots op zijn. Bjørn maakt geen
deel meer uit van het bestuur van D.A.E.D. zoals hij zegt maar ziet deze rol weggelegd voor de volgende
generatie tandartsen en tandtechnici.

_______________________________________________________________
Een ECHTE kijk in de keuken
Bent u tandarts, assistent(e) of op een andere manier betrokken bij de tandartspraktijk en bent u
nieuwsgierig wat er achter de schermen van het tandtechnisch laboratorium gebeurt?
Of heeft u altijd al eens willen weten hoe die kroon, prothese of splint nu wordt gemaakt?
Dan is dit uw kans om eens een echte kijk in onze keuken te komen nemen.
We stellen ons open om gedurende de reguliere werkdagen een rondleiding en uitleg te geven over
de diverse afdelingen binnen ons laboratorium. Dit kan in groepsvorm of individueel.
Er is ook de mogelijkheid zelf te experimenteren met de materialen zoals porselein of kunststof.
Het volgen van een workshop in het uitgieten van modellen of maken van een noodvoorziening is
ook een optie. Onze specialisten ontvangen u graag.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de mogelijkheden, neem dan contact op met onze
organisatie of stuur een mail naar adm@sdtandtechniek.nl
Regelt u uw wensen… Dan regelen wij de rest .

SmileDesign is gesloten van 25 december 2014 t/m 2 januari 2015
Op deze dagen rijdt er geen koeriersdienst. Op 24 december zal er, in verband met kerstavond, geen
avondkoerier rijden. Vanaf 5 januari 2015 zijn wij weer vanaf 8.00 uur geopend.
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