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Het moderne ambacht
Goedegebuure Tandtechniek is een gerenommeerd
tandtechnisch laboratorium met ruim veertig jaar
ervaring. We onderscheiden ons graag door een
vriendelijke, open houding. Wij nemen de tijd om
uw vraag te beoordelen en gaan daar professioneel
mee aan de slag. Onze werkwijze is waar mogelijk
gebaseerd op wetenschappelijke informatie, kennis
en tandtechnische ervaring, wat leidt tot stateof-the-art-producten. Zo zetten we iedere dag
tandtechnische gedrevenheid om in kwalitatieve
resultaten. Onze tandtechnische ontwikkeling staat
nooit stil. Daardoor blinkt Goedegebuure uit op een
heel aantal punten in de tandtechniek.

We laten ons graag inspireren. Goedegebuure tandtechniek
is sinds 2005 elke drie jaar aanwezig op het International
Symposium on Ceramics dat afwisselend wordt gehouden
in San Diego en Los Angeles. Ook de volgende Ceramicssymposia staan weer op ons verlanglijstje. Zo’n 1500
tandartsen en tandtechnici, gespecialiseerd in de
restauratieve tandheelkunde, komen daar samen. De
ontwikkeling van state-of-the-art-materialen staat er centraal.
Wij hebben onze bevindingen uit deze symposia gekoppeld
aan ons productassortiment en kunnen daarmee vol
vertrouwen de toekomst in. We maken de producten waar u
behoefte aan heeft; tegelijkertijd houden we met betaalbare
tandtechniek de tandheelkunde toegankelijk voor iedereen.
Daarbij vindt u in ons een echte samenwerkingspartner.
professioneel en vriendelijk
Af en toe twijfelt u vast over een restauratief behandelplan
dat u uw patiënt aanbiedt. Dan is het prettig om met
een tandtechnische collega te overleggen die vanuit
tandtechnisch oogpunt met uw casus mee denkt. We denken
minimaal invasief mee met uw behandelplannen. Ook met
digitale workflow kunnen we u helpen. Samenwerking en
kennisuitwisseling staat ook in onze uitgebreid aanbod van
geaccrediteerde cursussen centraal. We onderscheiden ons
graag door professionaliteit en vriendelijkheid te verbinden.
Uitblinkers
Bij Goedegebuure tandtechniek bouwen we al sinds de start
van het bedrijf aan onze tandtechnische ontwikkeling. Dat
begint bij de vakopleiding en gaat vervolgens door in het
volgen van eindeloos veel nascholing.
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Paul Goedegebuure: “Door het volgen van nascholing
groeide mijn netwerk en ontwikkelde ik mijn visie op
tandheelkunde en zodoende ook op tandtechniek. Soms
stuitte ik op onderwerpen, producten of materialen waar
ik erg enthousiast van werd. Vervolgens zorgde ik voor
verdieping van kennis, voor implementatie van het product
in het bedrijf en verspreiding van kennis en vaardigheid
onder onze tandtechnici. Op die wijze zijn onze uitblinkers
ontstaan. Een goed voorbeeld van zo’n uitblinker is onze MRA,
oftewel snurkbeugel, waarmee wij marktleider zijn geworden

in Nederland. Uit ons initiatief om de MRA in 1997 naar
Nederland te halen en daar training voor tandartsen voor
te organiseren is de NVTS ontstaan. Daar zijn we trots op”
Ieder tandtechnisch laboratorium heeft producten
of diensten waarmee het zich onderscheidt van haar
collega’s. Bij Goedegebuure noemen we die specifieke
producten uitblinkers. U kunt ze vinden op onze site
www.goedegebuure.nl

Eigenaar en tandtechnicus Paul
Goedegebuure: “Tandartsen moeten
voldoende weten van tandtechniek.
En tandtechnici van tandheelkunde.
Dan kun je pas écht goed
samenwerken.”
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Restauratie van gebitsslijtage
Verlies van harde tandweefsels door erosie en
mechanische slijtage lijkt in onze westerse wereld
de tandheelkundige volksziekte nummer één te zijn
geworden, de patiëntengroep met dit probleem is
groot en groeit gestaag door. Ernstige gebitsslijtage
is voor de algemeen practicus lastig te behandelen
omdat de behandelingen vaak complex lijken en
tevens erg tijdrovend zijn.
De gevolgen van pathologische gebitsslijtage voor de
patiënt zijn groot. Hoe langer je wacht met de behandeling
des te ingrijpender, kostbaarder en ingewikkelder de
behandeling wordt. De dento alveolaire compensatie
zorgt er voor dat de hele dentitie uitgroeit. De patiënt wil
vaak daarentegen de behandeling uitstellen, waardoor de
problematiek alleen maar groter wordt.
De problemen van de slijtage-slag beginnen pas écht
als de cuspidaat geleiding verdwenen is en er steeds
meer knobbelbreuk optreedt van buccale knobbels in
de zijdelingse delen boven en de linguale knobbels in de
zijdelingse delen onder.
Delen van kennis en ervaring
De behandelaar heeft vaak veel vragen over de
behandeling van gebitsslijtage: hoe pak je het op – hoe
communiceer ik het mijn patiënt - wanneer start je de

behandeling en wáár start je de behandeling – moeten
we behandelen of afwachten en monitoren – heb ik
voldoende ruimte om te restaureren in de beethoogte –
hoeveel wil/mag ik de beet ongestraft verhogen – gaan
we het Dahlprincipe toepassen of juist niet?
Wij hebben de afgelopen jaren ontdekt dat alle slijtagecases een beetje anders zijn maar eigenlijk ook op elkaar
lijken. Door de cursussen die we sinds 2007 organiseren
en opgebouwde ervaring hebben we een restauratief
concept ontwikkeld dat directe en indirecte restaureren
combineert en door iedere behandelaar die affiniteit
met de adhesieve tandheelkunde heeft, uitgevoerd kan
worden.
De tandtechnische diagnostiek van de restauratieve
behandeling van gebitsslijtage bepaalt niet alleen sterk
het eindresultaat voor uw patiënt maar zéker ook het
vlotte en efficiënte verloop van de behandeling.
Als tand-voor-tandheelkunde niet meer helpt kan het
dynamisch behandelconcept een goede manier zijn om
deze patiëntengroep te helpen. Wij adviseren u graag;
onze tandtechnici denken optimaal invasief met uw
behandeling mee.

EEN CEMENT.
ALLE CEMENTEERINDICATIES.
VOORSPELBARE PROCEDURE.

PANAVIA™ V5
Het cement voor álle cementeerindicaties, ongeacht de indicatie of het materiaal om aan te hechten! De voorspelbare
procedure van PANAVIA™ V5 verrast door de ongekende eenvoud. De speciale PANAVIA™ V5 Tooth Primer om het
tandweefsel voor te behandelen. CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS om de restauratie voor te behandelen.
PANAVIA™ V5 is verkrijgbaar in maar liefst vijf esthetische kleuren en presteert met zijn enorme hechtkracht ver
boven andere cementen dankzij het unieke MDP-monomeer. Ervaar zelf de ontspannen manier van cementeren.
PANAVIA™ V5 geeft u door standaardhandelingen een voorspelbaar resultaat. Keer op keer.
kuraraynoritake.eu
BORN IN JAPAN

Kuraray Europe Benelux Postbus 299, 1970 AG IJmuiden, tel: +31 (0) 255 523 701 (NL) tel: +32 (0) 475 616 050 (VL), infobenelux@kuraray.com, kuraraynoritake.eu
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De grillen van
de uitneembare
prothetiek
Uitneembare prothetiek en endento-prothetiek is
een vak apart. De ervaring van de tandtechnicus is
hierbij van wezenlijk belang. Met onze ruim 40 jaar
ervaring en zeer bekwame tandtechnici hebben we
door de decennia heen een uitstekende reputatie
opgebouwd. Weer zo’n uitblinker dus.
Door regelmatige samenwerking met de Nederlandse
universiteiten en enkele Centra voor Bijzondere
Tandheelkunde laten we zien dat de tandtechnicus een
belangrijke rol vervult in het prothetische proces. Of u
nu bent opgeleid in Utrecht, Nijmegen, Groningen of
Amsterdam, in de jaren zeventig of veel recenter: wij
kennen de grillen van de uitneembare prothetiek en staan
u graag bij in het vinden van oplossingen.
U kunt desgewenst bij ons uw prothesewerk uit handen
geven door de patiënt te verwijzen naar ons laboratorium.
Deze wordt dan geholpen door onze goed opgeleide
en gekwalificeerde Klinisch Prothese Technici of onze
tandprotheticus. De KPT’er kan zelfs opereren in uw
eigen praktijk, om behandelingen van uitneembare
voorzieningen van u over te nemen.
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Goede
opbeetplaten
en splints
Om een goede splint te kunnen maken moet
de uitvoerend tandtechnicus overzicht hebben
in occlusie en articulatie én het kan soms van
toegevoegde waarde zijn als deze ook geïnformeerd
is over de achtergrond van splint-therapie.
De vier verschillende splints die wij in ons assortiment
hebben zijn de handgemaakte splint met hand gebogen
ankers, de handgemaakte splint met een flexibele
binnenzijde (de SomnoBrux), de harde diepgetrokken
splint en de digitaal ontworpen splint die we in onze
freesmachine frezen. Voor dit type splint en de SomnoBrux
kunt u zowel afdrukken als een mondscan aanleveren.
Een splint die technisch correct uitgevoerd is heeft een
stabiele pasvorm en voldoende retentie, een goede
occlusie- en disclusie-functie, slijpt u minimaal in en vraagt

na plaatsen geen nazorg. Bij gebruik van een splint is
niet alleen de dentale functie van belang maar ook het
draagcomfort. Alleen dan zal uw cliënt de splint immers
langdurig dragen.
Voorwaarde om een goede splint te kunnen maken is
natuurlijk wel een goede basis; om een goed passende
en prettig functionerende splint te kunnen laten maken
levert u twee precisieafdrukken aan. Voor een nauwkeurige
alginaat afdruk gebruikt u met zorg geselecteerde
afdruklepels. Zorg ervoor dat het afdrukmateriaal volledig
ondersteund wordt door de lepel, ook in het meest distale
deel van de molaarstreek en controleer na het maken
van de afdrukken of het materiaal vast in de afdruklepels
zit. Een goede afdruk is van vitaal belang voor een goed
passende en duurzame splint. Maar een mondscan
aanleveren kan natuurlijk ook.
Maximale Occlusie – Centrale Relatie
Wij adviseren om voor alle splints een Centrale Relatie
registratie aan te leveren; het liefst één in de dikte van
de splint. Mocht u toch zonder CR registratie een splint
willen laten maken is de kans groot dat de voorziening
bij plaatsen in het distale gebied door u ingeslepen moet
worden.
Bent u zelf op zoek naar scholing op het gebied van splint
therapie en Centrale Relatie bepaling? Wij verzorgen
regelmatig het College ‘splinttherapie in de algemene
praktijk’ met als docent tandarts-gnatholoog dr. James
Huddleston Slater uit Groningen. In dat College is een
belangrijk deel ‘occlusie en articulatie’ opgenomen én een
praktische training voor het vastleggen van de Centrale
Relatie. Onze tandtechnici hebben deze cursus natuurlijk al
gevolgd.
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Up-to-date in
de implantologie
Goedegebuure tandtechniek is sinds 1979 actief in de orale
implantologie, volgt de tandheelkundige ontwikkelingen
op de voet tijdens cursussen, (internationale) congressen,
studiegroepen en vakliteratuur en natuurlijk de
digitalisering op dit vakgebied. Zowel tandtechnisch als
tandheelkundig en op het terrein van de materialen blijven
we up-to-date.
Wij werken op het gebied van solitaire tandvervangingen
op implantaten met individuele abutments die CAD/
CAM vervaardigd worden. We werken op verschillende
implantaatsystemen, zolang het maar A-merken betreft.
U maakt de afdruk (of de orale scan), wij importeren
de gegevens in onze (3 Shape) software en maken
het individuele design voor het abutment. Daarna
wordt het abutment gefreesd. Vervolgens bakken onze
keramiekspecialisten het abutment op en verlijmen
ze er een e.max CAD-kroon, Suprinity of Vita Enamic
restauratie op.
Onze favoriete restauratie van dit moment is de
dynamische restauratie op het implantaat – de Vita Enamic
kroon die digitaal ontworpen en gefreesd wordt. Deze
restauratie is het best geschikt in de zijdelingse delen,
gemaakt van hybride keramiek – primair dus een kerámisch
materiaal – monolithisch, is véél minder hard dan lithium
disillicaat en zirconium oxide, is een materiaal dat in lichte
mate kán (en mag) slijten, is eenvoudig in te slijpen én te
polijsten, en is misschien wel het mooiste materiaal op de
markt van dit moment.
Paul Goedegebuure is actief lid van de ITI study group
Gelderland en ‘fellow’ van ITI in Nederland.
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Atlantis® CustomBase solution
Voor de meest gangbare implantaatsystemen

Celtra® Press

Maakt
het verschil
Celtra® Press
Maakt het verschil
De voordelen van het Celtra® Press systeem voor uw
tandtechnisch laboratorium:

• Een unieke combinatie van uitzonderlijke esthetiek en een hoge
De voordelen van het Celtra® Press systeem voor uw
driepunts-buigsterkte >500 MPa (natuurlijke opalescentie &
tandtechnisch laboratorium:
translucentie én een uitzonderlijk hoge randstabiliteit)
• Hoge kleurnauwkeurigheid conform het VITA kleursysteem en
• Een unieke combinatie van uitzonderlijke esthetiek en een hoge
een verrassend goed kameleoneffect (kleuradaptatie van
driepunts-buigsterkte >500 MPa (natuurlijke opalescentie &
omliggende elementen)
translucentie én een uitzonderlijk hoge randstabiliteit)
• Eenvoudige en snelle verwerking (minimale reactielaag, snel en
• Hoge kleurnauwkeurigheid conform het VITA kleursysteem en
eenvoudig te polijsten, efficiënt kleursysteem reduceert
een verrassend goed kameleoneffect (kleuradaptatie van
voorraadkosten)
omliggende elementen)
• Eenvoudige
en snelle
verwerking
(minimale
reactielaag,
snel en
Voor
meer informatie
neemt
u contact
op met uw
area manager
eenvoudigServices
te polijsten,
efficiënt
kleursysteem
of Customer
via +31
88 024
52 00 (kies reduceert
2 voor LAB)
voorraadkosten)

Meer dan
een Ti-base

Zet uw nieuwe
standaard!

Zet uw nieuwe

Celtra® zirkoniumoxidestandaard!ZLS
versterkt lithiumsilicaat,

De nieuwste generatie zeer
sterk
glaskeramiek.
Celtra Press
Celtra®
zirkoniumoxideis nu
beschikbaar
voor de ZLS
versterkt
lithiumsilicaat,
perstechniek.
Het
systeem
omvat
perstabletten,
De
nieuwste
generatie
zeer
inbedmassa
en opbakkeramiek.
sterk glaskeramiek.
Celtra Press
is nu beschikbaar voor de
perstechniek.
Het systeem omvat perstabletten,
inbedmassa en opbakkeramiek.

Fig. 1
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Voor meer informatie neemt u contact op met uw area manager
of Customer Services via +31 88 024 52 00 (kies 2 voor LAB)

6944_DS-PRO_Advertentie_CeltraPress_Lab.indd 1
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De tandheelkundige
behandeling van snurken
en slaapapneu
het MRA, ofwel Mandibulair Repositie Apparaat,
voor patiënten die last hebben van snurken of
obstructief slaap apneu hebben we in 1997 ontdekt
op een tandheelkundig congres in Amerika. Samen
met tandarts-gnatholoog Frits de Vries namen wij
het initiatief om deze in Nederland nog volledig
onbekende specialisatie in de tandheelkunde
te ontwikkelen en uit te dragen – het toepassen
van het MRA als therapie voor snurken en OSA.
Goedegebuure ontwikkelde verder op het gebied
van de tandheelkundige slaapgeneeskunde en
organiseerde Colleges voor tandartsen en is in
Nederland grondlegger van deze tandheelkundige
behandeling.
Kennis vergaren – tandheelkundige
slaapgeneeskunde
Als u met ons samen wilt werken op dit terrein, willen
wij graag dat u eerst een basiscursus tandheelkundige
slaapgeneeskunde volgt die bijvoorbeeld door het
Wenckebach instituut in Groningen, de PAO-T in
Nijmegen of de NVTS wordt georganiseerd. Tijdens deze
cursussen ontwikkelt u kennis op het gebied van de
problematiek, symptomatiek en epidemiologie van de
slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen en het
toepassen van de MRA’s. Wat doet het apparaat en
doet het dat ook goed en wat zijn de complicaties?
Wij bevelen deze cursussen van harte bij u aan.
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SomnoDent – gecertificeerd
Voor het aanmeten van specifiek de SomnoDent
MRA is het nodig dat u door ons (Goedegebuure
Slaaptechniek) gecertificeerd wordt. Dat is omdat alle
producenten en behandelaars over de hele wereld in de
keten een identiek vereist kennisniveau moeten hebben
opgedaan.
Uitblinker en marktleider zijn we geworden met deze
SomnoDent MRA in Nederland. Uit ons initiatief om de
MRA in 1997 naar Nederland te halen en daar training voor
tandartsen voor te organiseren is de NVTS ontstaan.
Zie ook: apneupagina.nl

OPEN YOUR MIND TO INNOVATION
Beste alternatief
voor behandeling van OSA
Comfort waardoor
hoge therapietrouw
Betere
kwaliteit van leven
SomnoMed producten zijn
gepatenteerde custom made
medische hulpmiddelen

Doorbraak
in effectiviteit

Nieuw klinisch
bewijs voor

SomnoDent
Producten

www.somnomed.com
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Van elkaar leren
bij ‘College door
Collega’s’
College door Collega’s is ontstaan vanuit de gedachte
dat het goed is en plezier geeft om mét elkaar
en ván elkaar te leren. Daarom organiseren we al
twintig jaar nascholing en training voor tandartsen
in een kleinschalige setting. In dit geaccrediteerde
scholingsaanbod dat wij onder de naam College door
Collega’s presenteren, zit naast een tandheelkundige
als het even kan ook een tandtechnische component.
De cursist leert van de docent (= een collega
tandarts) én van de groep collega’s en omgekeerd.
Iedereen leert dus in zo’n kleine interactieve groep
van elkaar.
We streven er naar om regelmatig cursussen te
ontwikkelen waarin theorie en praktijk – college en
practicum – gecombineerd worden. We ontwikkelen
cursussen waarin tandheelkunde en tandtechniek hand
in hand gaan en waar zo mogelijk een klinische en een
theoretische component in zit.
In maart 2007 zijn we bijvoorbeeld met de ‘slijtage
cursus’ begonnen. Gezien het succes van de cursus en
enthousiasme van de cursisten organiseren we deze cursus
ieder jaar twee maal. De cursist behandelt een patiënt
uit eigen praktijk in deze cursus. De cursus ontwikkelt elk
jaar weer opnieuw en wordt daardoor steeds beter en
professioneler. Deze cursus bestrijkt in totaal elf dagdelen,
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Dé specialist in prothese-elementen
en direct uit voorraad leverbaar

waarvan vier collegedagen (wisselend ochtend/middag/
avonden) en twee volledige practicumdagen.
Het nieuwste College dat we hebben toegevoegd aan
onze reeks is ‘de endo kroon – wanneer de bodem in zicht
komt’. Het College wordt gegeven door dr. Maurits de
Kuijper. In dit College krijgt de cursist alle informatie over
de prognose van een endodontisch behandeld element,
de prognose van de restauratie, over de evidence rondom
endokronen, de contra-indicaties en zullen er klinische
tips en tricks worden gedeeld. Tijdens het hands-on
gedeelte van het college zult u zelf aan de slag gaan om
een endokroon te vervaardigen van Estenia composiet.
Tandheelkunde én tandtechniek hand in hand dus.
Daarnaast organiseren we het Vrijdagmiddag College –
met bijvoorbeeld verdieping in de duurzame adhesiefbrug,
gebitsslijtage en slaapstoornissen.
College door Collega’s is een initiatief van Goedegebuure
Tandtechniek. De Colleges hebben een Q-certificering
en leveren u dus geaccrediteerde punten op voor het
Kwaliteits Register Tandartsen en zijn altijd kleinschalig.
College door Collega’s is een erkende CRKBO instelling.
Zie ook www.collegedoorcollegas.nl

#004079
#006ab3
#6b9ed5

Tandheelkunde
up-to-date
Maastricht
Naast onze cursussen organiseert Paul Goedegebuure
ieder najaar in Maastricht de geaccrediteerde cursus
Tandheelkunde up-to-date in congresvorm. Ook deze
cursus wordt getypeerd door kleinschaligheid, goede
organisatie en hoogstaande kwaliteit.
Zie ook: www.dental-education.nl

Groothandel voor de dentale branche
Oostergracht 42 · 3763 LZ Soest, T +31 (0)35 602 83 84

www.vandehoefdental.nl
Advertentie90x55.indd 1
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Cordent al meer dan 14 jaar de 3Shape dealer
Uw partner in de digitale tandheelkunde

Dentale producten

Wij adviseren u graag bij
de implementatie van de
digitale Workflow

Productiecentrum
CAD/CAM

Apparatuur
CAD/CAM
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Dierenriem 1
3738 TP Maartensdijk
0346 21 22 23
sales@cordent.nl www.cordent.nl

Nieuwe ontwikkelingen
In de toekomst groeien tandtechniek en tandheelkunde
meer naar elkaar toe. Het is een ontwikkeling die we
toejuichen en waar we door onze Colleges actief in
participeren, want in samenwerking en het delen van
kennis zijn voor iedereen de beste resultaten te behalen.
De tandtechnicus met zijn specifieke kennis wordt meer
en meer onderdeel van het tandheelkundig team. Hij of
zij kijkt mee met behandelplanning en heeft daarin een
adviserende rol.
Digitalisering
Door de komst van de mondscanner in de praktijk
verandert de communicatie tussen behandelaar
en tandtechnicus en tevens de workflow. De
communicatielijnen worden korter en directer waardoor
het uitwisselen van informatie sneller kan verlopen
– een prima ontwikkeling. De tandheelkundige en
tandtechnische wereld verandert snel. Om ons bedrijf
‘future-proof’ te houden proberen we hier zo goed
mogelijk op in te spelen. Naast het uitgebreid volgen

van nascholing investeren we in nieuwe (vaak digitale)
technieken en apparatuur. In ons kostbaarste bezit
investeren wij ook zodat u als behandelaar daar elke dag
uw voordeel mee kunt doen door één op één met onze
tandtechnici te sparren over onze professie.
Digitaal werken is mooi maar covert niet elk gebied in de
tandtechniek. De term ‘old-school’ klinkt gedateerd maar is
het nog lang niet.

Paul Goedegebuure: “Onze uitblinkers
worden gevormd uit een keten
van wetenschap, materiaalkunde,
tandheelkundige en tandtechnische
kennis, gecombineerd met overdracht
van kennis.”

15

Reehorsterweg 25
6717LD Ede
T: 0318-632908
E: goedegebuure@goedegebuure.nl
Postadres
Postbus 8092
6710 AB Ede

www.goedegebuure.nl
www.collegedoorcollegas.nl
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