Pilot tijdelijke zelfstandige
bevoegdheid mondhygiënist
DOE JIJ MEE?
BEN JE TOE AAN EEN
VOLGENDE STAP?

Het team van Dental Union staat voor je klaar!
Bij deelname aan dit experiment krijg je, naast de kennisaspecten, te maken met diverse
vragen. Het team van Dental Union staat klaar om je met al deze vragen bij te staan!
In deze brochure geven we je ook informatie over de röntgenapparatuur en maak je kennis
met de service die Dental Union je kan bieden.
Binnenkort hier vrijblijvend over praten? Klik op de button, vul je naam en
telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
NEEM CONTACT OP

additional drilling on the wall.

Röntgen en stralingshygiëne

Top mounted

Deelnemen aan het experiment tijdelijke
zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist?

Bottom mounted

Wat kan DU voor je doen?

Dan krijg je, naast de kennisaspecten, te maken met de vragen:
• Welk röntgenapparaat is geschikt voor mij?
• Wat kost het? Kan ik ook leasen?
• Hoe
	
koppel ik de opnames aan mijn praktijkmanagementsysteem?
• Welke
	
eisen worden er aan de ruimte gesteld waar het röntgenapparaat
wordt geplaatst?
• Is een mobiele opstelling een oplossing voor mij?
• Moet
	
ik het röntgenapparatuur laten registreren of
heb ik een vergunning nodig?
• Heb ik een kernenergiewet dossier nodig?

CHOOSE FROM A VARIETY OF CONES TO BETTER FIT TO YOUR CLINICAL NEEDS

Mobile Version

Lees in onze Service
catalogus alles over
stralingsbescherming

Long cone (31 cm - 12’’)

Recommended for the parllel technique

Short cone (20 cm - 8 ‘‘)

Recommended for bisector technique

Stralings
bescherming
Het gebruik van röntgen
apparatuur in een praktijk
brengt een aantal
verplichtingen met zich mee:
•

Je
	 dient een actueel KEW-
dossier in de praktijk te
hebben.

•

Je
	 dient het toezicht door
een geregistreerd stralingsdeskundige geregeld te
hebben.

•

De
	 röntgentoestellen
dienen aantoonbaar
goed te functioneren.

Rectangular Long cone (31 cm - 12 ‘‘)

Reduces the X-rays applied to the patient’s skin by 50%.

1.	Keuze röntgentoestel
Wij
	 helpen je met het kiezen van het meest
geschikte röntgentoestel voor jouw praktijk.
2. Registreren
	
van het röntgentoestel
Voordat
	
een röntgentoestel in gebruik wordt
genomen, dient de overheid (i.c. de ANVS)
op de hoogte te worden gebracht van de
aanwezigheid van het toestel in de praktijk.
Het toestel dient te worden geregistreerd.
Ook in het verleden al gemelde toestellen.
3. KEW dossier opstellen
Na
	 het afsluiten van een abonnement op
de KEW portal van de VGT brengen wij alle
relevante administratie samen aangaande
de röntgentoestellen in het KEW dossier.
4. Praktijktekening
We
	 maken een tekening van jouw praktijk.
Een handgemaakte tekening door de praktijk
zelf volstaat niet. Op de tekening moet herkenbaar zijn of er stenen muren zijn, gipsenwanden (met of zonder lood), waar ramen
in de gevel zitten, waar de toestellen zich
bevinden, etc.
5. Risicoanalyse
We
	 maken de risicoanalyse (o.a. werkpleken terreingrensbelasting berekenen). Deze
risicoanalyse laten we accorderen door een
geregistreerd stralingsbeschermingsdeskundige gecontracteerd via de VGT.

6. Installeren
Onze
	
gecertificeerde technici plaatsen het
röntgentoestel in jouw praktijk. Indien er
voorafgaand bouwkundige aanpassingen
nodig zijn dan kan Plandent Bouw en Advies
dit verzorgen.
7. Acceptatietest
We
	 voeren een acceptatietest uit. Inclusief
lekstralingsmeting.
8. Instructie en uitleg
Bij
	 levering van een röntgentoestel geven we
een passende instructie over de bediening en
radiologische gevaren, en over het testen en
instructie over het noodzakelijke onderhoud.
9. Kwaliteitscontrole en onderhoud
Jaarlijkse
	
voeren we de kwaliteitscontrole uit
(verplichte controle van het toestel) en
onderhouden we het röntgentoestel.
De rapportage voegen we toe aan jouw
KEW dossier.
10. KEW dossier up-to-date
We houden het KEW dossier up-to-date.
11. Koppeling met praktijksoftware
We
	 verzorgen een snelkoppeling tussen
de praktijk management software en
de fosforscanner software.

Bekijk hier onze Service catalogus

Voor verdere informatie kunt u mailen naar:
kewdossier@dentalunion.nl of bellen naar 050-368 07 33

Een greep uit de mogelijkheden.

Offerte röntgenapparatuur en fosforscanners.

Bouw en Advies

Intra-orale röntgenapparatuur

1

Welke eisen worden er gesteld aan de ruimte
waarin het röntgenapparaat is gemonteerd?

ACTEON X MIND DC röntgenapparaat wandmodel
- DC gelijkstroom.
- Instelbaar contrast tot meer grijstinten op 60 of 70 kV.
F03144

- Inclusief 31 cm rechthoekige conus.

De ervaren adviseurs van Plandent Bouw en Advies begeleiden u tijdens
het gehele traject. Bij nieuw- of verbouw is het belangrijk om rekening
te houden met het bouwmateriaal. De straling die vrijkomt bij een
röntgenopname dient zo goed mogelijk te worden afgeschermd om
onnodige blootstelling aan schadelijke straling te beperken.
Onze specialisten zijn op de hoogte van de eisen waaraan uw pand
moet voldoen om gebruik te mogen maken van röntgenapparatuur.

Wanneer je met een iQual groep meerdere apparaten afneemt
loopt jullie korting fors op!		

Door u van te voren te laten adviseren, voorkomt u later onnodige
kosten. Een risicoanalyse stralingstoepassingen is verplicht!

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Opstellen van
het Programma
van Eisen (PvE)

Locatieonderzoek

Huur- of
aankoop
begeleiding

Advisering
m.b.t. inrichting

Project
coördinatie

Advisering
m.b.t. beheer
en onderhoud

Voor meer informatie over Plandent Bouw en Advies
kunt u terecht op: plandentbouwenadvies.nl

€
€
€
€

2.690,2.200,1.950,1.795,-

Verwijderingsbijdrage per röntgentoestel 		

€

50,-

Installatie & acceptatietest per röntgentoestel		

€

275,-

		Kosten aanleg K.E.W. dossier per toestel (exclusief
eventuele kosten 3e partijen)		

€

189,-

Aanbieding
Collectiviteitsaanbieding 5 - 9 stuks, per stuk
Collectiviteitsaanbieding voor 10 stuks, per stuk

Intra-orale röntgenapparatuur

1

ACTEON X MIND unity röntgenapparaat wandmodel
- DC gelijkstroom.
- Instelbaar contrast tot meer grijstinten op 60, 65 of 70 kV.
- Separaat bedieningspaneel voorzien van tiptoetsen en
digitale aanduiding van de opnamegegevens.
W0800020 - Inclusief 30 cm rechthoekige conus.		
Prijs
Aanbieding
Collectiviteitsaanbieding 5 - 9 stuks, per stuk
Collectiviteitsaanbieding voor 10 stuks, per stuk

€
€
€
€

3.390,2.775,2.300,2.195,-

Wanneer je met een iQual groep meerdere apparaten afneemt
loopt jullie korting fors op!		
1		

Verwijderingsbijdrage per röntgentoestel 		

€

50,-

1		

Installatie & acceptatietest per röntgentoestel		

€

275,-

1		

Kosten aanleg KEW dossier per toestel (exclusief
eventuele kosten 3e partijen)		

€

189,-

1 FE003030

FE000410

Planmeca ProX wandmodel
- DC gelijkstroom.
- mA en kV individueel instelbaar.
- Instelbaar voor meer contrast tot meer grijstinten tussen 50 en 70kV.
- Separaat bedieningspaneel voorzien van tiptoetsen en
digitale aanduiding van de opnamegegevens.
- Timer geïntegreerd in de afdrukker.
- Inclusief 35cm rechthoekige conus.		
Prijs
Aanbieding
Collectiviteitsaanbieding 5 - 9 stuks, per stuk
Collectiviteitsaanbieding voor 10 stuks, per stuk

€
€
€
€

5.994,2.695,2.550,2.450,-

Wanneer je met een iQual groep meerdere apparaten afneemt
loopt jullie korting fors op!		
1		

Verwijderingsbijdrage per röntgentoestel 		

€

50,-

1		

Installatie & acceptatietest per röntgentoestel		

€

275,-

1		

Kosten aanleg KEW dossier per toestel (exclusief
eventuele kosten 3e partijen)		

€

189,-

Fosforscanners

1 S_702_0001

Acteon Satelec PSPIX2 fosforscanner (Windows)
			Compacte en elegante fosforfoliescanner met PSP-technologie.		
- Hoge beeldkwaliteit.
- Groot kleuren touchscreen voor intuïtieve bediening.
- Korte scantijd.
- Geringe afmetingen (BxDxH = 15,4 x 19,4 x 20,4 cm)
Set bestaande uit:
- 2x opnamefolie size “1”.
- 2x opnamefolie size “2”.
- Hygiënehoesjes incl. bijtbescherming size ‘’1’’ 100 st.
- Hygiënehoesjes incl. bijtbescherming size ‘’2’’ 100 st.
- Fosforfolie opslagbox.
- Reinigingsdoekjes.
- Sopro Imaging software.
- Een extra jaar garantie.
Prijs
Aanbieding
Collectiviteitsaanbieding 5 - 9 stuks, per stuk
Collectiviteitsaanbieding voor 10 stuks, per stuk

1 FE004607

€
€
€
€

Planmeca ProScanner 2.0 fosforplaat scanner
- Hoge beeldkwaliteit.
- Korte scantijd.
- Geringe afmetingen (231H x 167B x 216D mm).
- Ware resolutie 12 lp/mm, reële resolutie 16,7 lp/mm.
- Geschikt voor intra-orale formaten 0 en 1 en 2.

7.247,4.550,4.150,3.750,-

Set bestaande uit:
- 2x opnamefolie size “0”
- 2x opnamefolie size “1”
- 4x opnamefolie size “2”
- Hygiënehoesjes incl. bijtbescherming size ‘’1’’ 100 st.
- Hygiënehoesjes incl. bijtbescherming size ‘’1’’ 100 st.
- Hygiënehoesjes incl. bijtbescherming size ‘’2’’ 300 st.
- Fosforfolie opslagbox.

Speciaal voor NVM leden:
Bij aankoop van iedere Acteon Satelec PSPIX2
fosforscanner 1 x gratis set ERLM plaatjes/toestel
naar keuze:
990215
990216
990217
990218

- Opnamefolie size “0”
22x31 mm (2 st)
- Opnamefolie size “1”
24x40 mm (2 st)
- Opnamefolie size “2”
31x41 mm (2 st)
- Opnamefolie size “3”
27x54 mm (2 st)

€ 106,€ 106,€ 106,€ 106,-

Prijs
Aanbieding
1 FE004310

Romexis 2D standard software		

€
€

7.205,4.750,-

€

231,-

Fosforscanners

1 2141-21

Dürr VistaScan Mini Plus fosforplaat scanner

		

- Geschikt voor alle gangbare dentale Intra-orale formaten
(2x3; 2x4; 3x4; 2,7x5,4; 5,7x7,5 cm).
		
		
- Hoogst mogelijke beeldkwaliteit. 		
		
- Compact design (226H x 234B x 243D mm).		
1 2143-61
Dürr VistaScan Mini Easy
		
- Scantijd vanaf 6 seconden.		
		
fosforplaat scanner		
				
		
					
		
- Geschikt voor Intra-orale formaten 0 (2x3) en 2 (3x4).
		
Levering inclusief:		
		
- Hoogst mogelijke beeldkwaliteit. 		
		
- 4x opnamefolie size ‘’2’’.		
		
- Compact design (226H x 234B x 243D mm).		
		
- 2x opnamefolie size ‘’0’’.		
		
- Scantijd vanaf 6 seconden.		
		
- Beschermhoesjes voor opnamefolie size ‘’2’’ (300 st).		
			
		
- Beschermhoesjes voor opnamefolie size ‘’0’’ (100 st).		
			
		
- Opnamefolie schoonmaak doekjes (10 st).		
		
Levering inclusief:		 		
- Opnamefolie opbergbox.		
		
- 4x opnamefolie size ‘’2’’.		
		
- VistaScan beschermhoes mini.		
		
- 2x opnamefolie size ‘’0’’.		
		
- Dürr DBSWIN/VistaSoft X-Ray module,
		
- Beschermhoesjes voor opnamefolie size ‘’2’’ (300 st).		
VistaEasy/TWAIN en Vistaconnect/TWAIN 		
		
- Beschermhoesjes voor opnamefolie size ‘’0’’ (100 st).		
		
		
- Opnamefolie schoonmaak doekjes (10 st).		
			
Prijs
€ 7.999,		
- Opnamefolie opbergbox.		
			
Aanbieding
€ 5.250,		
- VistaScan beschermhoes mini.		
		
- Dürr DBSWIN/VistaSoft X-Ray module,
VistaEasy/TWAIN en Vistaconnect/TWAIN. 		
			
			

1 2142-01
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Prijs
Aanbieding

€
€

6.830,4.290,-

Dürr VistaScan Mini View fosforplaat scanner
- Geschikt voor alle gangbare dentale Intra-orale formaten
(2x3; 2x4; 3x4; 2,7x5,4; 5,7x7,5 cm).
- Touchscreen.		
- Hoogst mogelijke beeldkwaliteit.		
- Compact design (226H x 234B x 243D mm).		
- Preview functie beelden (zichtbaar in scherm).		
- Scantijd vanaf 6 seconden.		
- Patiëntgegevens en overige info zichtbaar in display.		
- Interne opslagfunctie.		

		

		
		
		
		
		
		
		
		

Levering inclusief:		
- 4x opnamefolie size ‘’2’’.		
- 2x opnamefolie size ‘’0’’.		
- Beschermhoesjes voor opnamefolie size ‘’2’’ (300 st).		
- Beschermhoesjes voor opnamefolie size ‘’0’’ (100 st).		
- Opnamefolie schoonmaak doekjes (10 st).		
- Opnamefolie opbergbox.		
- VistaScan beschermhoes view.		
- Dürr DBSWIN/VistaSoft X-Ray module, VistaEasy/TWAIN en Vistaconnect/TWAIN

			
			

Prijs
Aanbieding

€
€

8.999,5.950,-

Interesse?
NEEM CONTACT MET MIJ OP

Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming (Bbs)
Met het van kracht worden van het nieuwe Bbs, zijn de regels voor het in
gebruik nemen van röntgenapparatuur aanzienlijk veranderd. Voorafgaand
aan de ingebruikname dien je een door de ANVS verleende registratie te
hebben. Hiervoor is het noodzakelijk een actuele risicoanalyse in je
KEW dossier te hebben.
In samenwerking met je brancheorganisatie kunnen wij je in beide gevallen
van dienst zijn. Wil je meer informatie over onze ondersteuning, stuur dan een
bericht naar kewdossier@dentalunion.nl. Graag aangeven wie binnen de praktijk de contactpersoon is inzake het KEW dossier.
Juni 2020. De aanbiedingen uit deze brochure zijn geldig t/m 31 december
2020. Vraag naar de voorwaarden per actie. Aan de afbeeldingen, teksten
en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen zijn exclusief
BTW en prijzen van apparatuur zijn exclusief plaatsen. Onder voorbehoud
van druk- en zetfouten.
Op al onze leveranties van goederen en diensten zijn de VGT Algemene
Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en Garantievoorwaarden van
toepassing.

