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Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding  
“dentaaltechnicus duaal” 

Sectoraal Partnerschap Social Profit 
 

De dentaaltechnicus ontwerpt, vervaardigt, wijzigt, onderhoudt en herstelt dentaal medische hulpmiddelen naar 
maat en onder supervisie van een leidinggevende teneinde de werkgever in de mogelijkheid te stellen om de 
instructies van de voorschrijver uit te voeren. 

 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding dentaaltechnicus duaal op de werkplek 
aangeboden moeten worden om als leerwerkplek erkend te worden voor deze opleiding. Deze lijst is niet gelijk aan het 
opleidingsprogramma!! 
Indien uw bedrijf niet alle onderstaande activiteiten uitvoert, is erkenning voor een deel van de opleiding mogelijk. 
Duid hieronder aan hoe frequent uw bedrijf de activiteit uitvoert en welk materiaal u hiervoor gebruikt. 
Het niet waarheidsgetrouw invullen van deze lijst kan aanleiding geven tot het intrekken van de toegekende erkenning. 
 

1 2 3 Deze activiteit wordt dagelijks of wekelijks door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt meer dan 4 maal per jaar door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt minder dan 4 maal per jaar door het bedrijf uitgevoerd 

 

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN 

In welke mate wordt de 
activiteit bij het 
LEERBEDRIJF uitgevoerd 

Cluster BASISACTIVITEITEN  

 In teamverband werken 

o Gepast communiceren, informatie uitwisselen en samenwerken met collega’s 
en leidinggevenden.   

1 2 3 
 

o De aanwijzingen van de leidinggevende opvolgen en aan hem rapporteren. 1 2 3 
 

 Werken met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn  

o Ergonomisch werken conform de veiligheids- en milieuvoorschriften. 1 2 3 
 

o Individuele en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken. 1 2 3 
 

 Dentaal medische hulmiddelen analoog of digitaal ontwerpen  

o Ontwerpen van dentaal medische hulpmiddelen onder supervisie. 1 2 3 
 

o De nodige retentiemiddelen volgens de opdracht kiezen en ontwerpen. 1 2 3 
 

 De realisatie van het dentaal medisch hulpmiddel voorbereiden  

o Binnenkomende afdrukken ontsmetten ter voorkoming van kruisbesmetting. 1 2 3 
 

o Studie-, duplicaat, voorlopige en definitieve modellen uit één stuk analoog en 
digitaal vervaardigen. 

1 2 3 
 

o Modellen voor CAD/CAM-technologie digitaliseren. 1 2 3 
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o De modellen bijslijpen in de vorm bepaald door de bedrijfsregels  en 
afhankelijk van het te construeren hulpmiddel. 

1 2 3 
 

o De naam van de patiënt of een herkenningsteken op het model noteren. 1 2 3 
 

o Individuele afdruklepels en beetplaten op de (voorlopige) modellen 
vervaardigen aangepast aan het te construeren hulpmiddel. 

1 2 3 
 

o Modellen positioneren in het gevraagde relatieapparaat volgens de 
patiëntgegevens, en zodoende de natuurlijke beetrelatie en occlusie van 
kaken en gebit nabootsen. 

1 2 3 
 

 Definitief afneembare prothesen vervaardigen  

o Het opstellen van de tanden volgens het statisch systeem aangepast aan het 
te construeren hulpmiddel bepaald door de leidinggevende gebruikmakend 
van de prothetische hulplijnen en gegevens van de patiënt. 

1 2 3 
 

o Prothese en/of prothesebasissen modelleren. 1 2 3 
 

o (Onder supervisie) geplooide klemmen voor afneembare prothesen 
vervaardigen. 

1 2 3 
 

o (Onder supervisie) ontwerpen van was- of kunststofpatronen voor 
afneembare metalen prothesebasissen; ze modelleren volgens het 
aangereikte ontwerp. 

1 2 3 
 

 Definitieve vaste prothesen vervaardigen  

o De basismaquette voor de vaste prothese modelleren. 1 2 3 
 

o De basisrestauraties materialiseren. 1 2 3 
 

o Metalen onderdelen aan mekaar solderen of lassen. 1 2 3 
 

o Kronen en bruggen rechtstreeks opbouwen in meerdere kleuren, in kunststof 
of porselein. 

1 2 3 
 

o Het werkstuk afwerken. 1 2 3 
 

 Uitneembare apparaten voor orthodontie vervaardigen  

o Geplooide klemmen, veren en bogen voor orthodontie vervaardigen. 1 2 3 
 

o De maquette inbedden. 1 2 3 
 

o Het werkstuk afwerken. 1 2 3 
 

 Dentaal medische hulpmiddelen herstellen, aanpassen of onderhouden  

o Breuken van kunststof en metalen prothesebasissen op medisch voorschrift 
herstellen. 

1 2 3 
 

o Onstabiele kunststofbasissen aanpassen door het aanbrengen van een nieuw 
slijmvliesvlak, door vervanging van de basis of het heropstellen van de tanden. 

1 2 3 
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o Kunststof en metalen prothesebasissen uitvoeren door toevoegen van tanden 
en retentieonderdelen. 

1 2 3 
 

o Reinigen en/of onderhouden van dentale hulpmiddelen. 1 2 3 
 

 De werkpost en het materieel desinfecteren en ordenen, het afval afvoeren en het volgens de richtlijnen 
vernietigen  

o Alle afval en wegwerpmaterialen sorteren in de daartoe bestemde 
recipiënten.  

1 2 3 
 

o De voorschriften en bedrijfsspecifieke procedures volgen bij het hanteren van 
schadelijke of toxische stoffen  

1 2 3 
 

 De werking van de apparaten controleren, het basisonderhoud uitvoeren en tekortkomingen signaleren  

o Werkmateriaal en apparaten volgens de gemaakte afspraken onderhouden. 1 2 3 
 

o Afwijkingen, storingen en de nood aan preventief onderhoud opmerken en de 
leidinggevende hiervan op de hoogte brengen. 

1 2 3 
 

  

VERMELD HIERONDER DE ACTIVITEITEN DIE HET BEDRIJF REGELMATIG UIVOERT EN DIE HIERBOVEN NIET 
VERMELD ZIJN  

 

 

 

 

 


