
De Expert Guide 
voor roterende 
instrumenten 
De voorraad boren in uw praktijk aanpassen om de 
behandeltijd en de patiënt ervaring te optimaliseren en 
kosten te besparen. 
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In het huidige zorglandschap staan tandartspraktijken onder meer druk 
dan ooit tevoren. Druk die ontstaat door hoge eigen op het gebied van 
een efficiënte behandeling die zo min mogelijk tijd kost, een 
hoogwaardige patiëntervaring en een gestroomlijnde inventaris die 
onnodige uitgaven vermindert. 

Terwijl praktijken elke mogelijkheid aangrijpen om efficiënter te werken en de 
materiaalkosten te verlagen, wordt een zeer belangrijke productiviteitsverhoger 
over het hoofd gezien: de juiste mix van de juiste boren. Wanneer u een drukke 
praktijk runt, is het verleidelijk om boren over het hoofd te zien als een 
productiviteitsverhogende factor. Misschien bestelt u maand na maand dezelfde 
boren. Of misschien vertrouwt u nog steeds op het boorblok dat u altijd al 
gebruikt. Hoewel boren niet hoog op de prioriteitenlijst van de meeste 
praktijken staan, hebben deze kleine instrumenten een buitensporige impact op 
de efficiëntie. Of u nu een tandarts, tandartsassistente of praktijkmanager bent, 

het is tijd om de boren in uw opslagsystemen eens nader te bekijken en de mix 
te vinden die maximale productiviteit mogelijk maakt.
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•  Optimaliseer de behandeltijd met hoogwaardige boren 
die de preparatie verbeteren

•  Verbeter de patiëntervaring door een nauwkeurige 
behandeling van hoge kwaliteit te verzorgen met 
weinig stress en minimaal ongemak

•  Verlaag kosten door boren op voorraad te houden die de 
productiviteit van uw praktijk verhogen

Het grotere plaatje:  
Verhoog de productiviteit, verhoog de 
winstgevendheid en minimaliseer 
verspilling, sterilisatiekosten en andere 
bijkomende kosten.
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Zicht op boren 

Elke dag vervullen tandartsen talloze rollen in een praktijk. Maar bovenal 

moeten ze meester-artsen zijn die bedreven zijn in zowel diagnoses als 

handvaardigheden. De juiste instrumenten zijn hierbij van cruciaal belang. Te 

midden van de enorme zee van tandheelkundige instrumenten worden boren 

vaak over het hoofd gezien, terwijl ze van cruciaal belang zijn. Boren zijn 

noodzakelijk voor de overgrote meerderheid van de behandelingen in een 

algemene tandartspraktijk. Zonder boren kunnen tandartsen geen 

dagelijkse procedures voltooien, zoals caviteits- en 

kroonpreparaties.  Omdat mondhygiënisten en assistenten deze functies 

niet kunnen uitoefenen, is de tandarts verantwoordelijk voor het gebruik van 

deze instrumenten.

Maar wat moeten tandartsen eigenlijk weten over boren om een nauwkeurige 

behandeling te kunnen verzorgen? Het begint met het navigeren door de vele 

soorten, vormen en korrelgrootte die tegenwoordig 

beschikbaar zijn; de tekortkomingen van boren van lage kwaliteit; en 

de voordelen van een adviserende leverancier.
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Toepassingen 
Caviteitspreparatie | Reiniging & opslag

Kroonpreparatie | Kroonverwijdering | Endodontie 
Orthodontie | Wortelkanaal behandeling | Chirurgie

TYPES

Diamant 

Hardmetaal

Keramiek

Staal

VORMEN

Ei 

Rond

Vlam

Peer

Chamfer
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Ei. Rond. Vlam. Er zijn duizenden boorcombinaties - zo veel 

dat tandartsen een heel lexicon hebben ontwikkeld om ze te 

beschrijven. Boorvormen zijn gebaseerd op verschillende factoren: het 

gebied van de mond waar een preparatie nodig is en de nabijheid van 

andere elementen, hoeken en tandvormen. Voeg korreltypes toe voor elke 

vorm en grootte, en het is gemakkelijk te begrijpen waarom veel 

praktijken besluiten om bij hetzelfde blok te blijven, en dezelfde paar 

vormen, die ze al jaren gebruiken, te behouden. Er komen 

echter voortdurend nieuwe instrumenten en technologische 

innovaties op de markt, en het boorblok dat u tien jaar geleden 

hebt aangeschaft, zou kunnen staan voor een gemiste kans op hogere 

productiviteit. Van de diamantboren die worden gebruikt voor 

caviteitspreparatie tot de hardmetalen boren die oude vullingen 

verwijderen, elke boor verdient een tweede blik.

Korrels

Verschillende behoeften vereisen verschillende combinaties 
van korrelgroottes, die kunnen variëren van extra grof tot 

ultrafijn, afhankelijk van hoeveel tandweefsel dat moet 

worden weggesneden.

Snijdende boren Groffe korrels
Boren voor afwerking Fijnere korrels

DIAMANT KORREL GROOTTES -  AANTAL BLADEN 
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De waarde van boren van hoge kwaliteit

Ondanks verschuivingen in het tandheelkundige landschap, is er één 

constante: om winstgevend te blijven, moeten praktijken een bepaald 

aantal behandelingen per stoel binnen een bepaalde tijd uitvoeren. De 

meeste praktijken hebben deze cijfers inzichtelijk, waarbij rekening 

wordt gehouden met vergoedingen en andere aspecten die van invloed 

zijn op hun winstgevendheid. Ongeacht dat magische getal, het is van 

cruciaal belang om patiënten zowel correct als snel te behandelen. 

Hoogwaardige boren zijn essentieel voor het uitvoeren van 

behandelingen in een consistente, voorspelbare, vooraf gespecificeerde 

hoeveelheid tijd. Neem bijvoorbeeld een kroonpreparatie. 

Met de juiste serie boren kan een tandarts de klus in vijf 

minuten klaren. In minder tijd dan nodig is om op een e-mail te 

reageren, is de patiënt verdoofd, de kroon klaar en de assistente is 

al bezig met de afdruk. Maar zonder de juiste boor zou die 

tijdlijn kunnen verdrievoudigen tot 15 minuten - of in sommige 

gevallen zelfs 20. Waarom dit drastische verschil? Goedkope 

boren kunnen worden gemaakt met de verkeerde 

maatspecificaties, een onnauwkeurige korrel hebben en/of last 

hebben van een slecht ontworpen schacht die niet in het hoekstuk 

past. Ze kunnen ook breken tijdens gebruik. Elk van deze scenario's 

vereist dat tandartsen een nieuwe verpakking openen en de hele 

boor vervangen. Met elke minuut die verstrijkt, daalt de 

winstgevendheid. 

5  
minuten

Kroon preparatie met 
hoge kwaliteit boor

15 - 20
minuten

Kroon preparatie met 
een lage kwaliteit 
boor 
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Een goede voorbereiding zorgt voor maximale efficiëntie. Hoewel het verschil 

niet altijd merkbaar is tijdens de voorbereiding, kan het een aanzienlijke impact 

hebben op het einde van een procedure. Gladde marges elimineren problemen 

met kroonfabricages, waarvan de meeste niet langer met de hand worden 

uitgevoerd. Wanneer het lab de ideale voorbereiding krijgt, kan de computer die 

marges gemakkelijk detecteren en frezen zonder 

onvolkomenheden. Dit maakt een kwaliteitsvolle voorbereiding - bereikt 

door een boor van hoge kwaliteit - des te belangrijker. Goede 

tandartsen kunnen onnauwkeurigheden op hun instrumenten niet de 

schuld geven. De juiste boren zijn echter van cruciaal belang voor 

zowel de productiviteit als een soepele, stressarme afspraak voor de 

patiënt. Hoe zorg je voor de “juiste” boor? Materiaal, vorm, korrel en 

engineering doen er allemaal toe. Maar even belangrijk is de kwaliteit van 

de boor zelf - een factor die afhangt van de fabrikant.

Goede tandartsen 

kunnen 

onnauwkeurigheden op 

hun instrumenten niet de 

schuld geven. De juiste 

boren zijn van cruciaal 

belang voor zowel de 

productiviteit als een 

comfortabele 

behandeling voor de 

patiënt. 
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• Diamanten die in een zeer korte  tijd van het werkblad
afbreken

• Scheiding tussen het werkende deel van de boor en de schacht

• Inefficiënt snijden

• Ongelijkmatige  bewerking  van het element door boorasymmetrie of 
slechte kwaliteitscontrole van de  boor 

• Een wiebelende boor  (wobbling) door slechte kwaliteitscontrole en 
fabricage kan de patiënt aanzienlijk ongemak opleveren . Bovendien 
is de preparatie van kroon zeer onnauwkeurig.

• Onverwachte beschadiging van het hand - en hoekstuk

• Overige  gebruikssporen niet  zichtbaar  voor  het  blote oog

• Boormaat die onnauwkeurig is of niet in lijn is met de  ISO maat- of 
korrelnormen; een wiebelige boor door onnauwkeurige 
maatvoering kan de patiënt aanzienlijk ongemak bezorgen (mag 
weg, staat hierboven)

• Grit strepen die loskomen of vervagen; als jouw boor zijn grit-
indicator verliest, verliest het in wezen zijn waarde, omdat 
identificatie onmogelijk wordt 

Signalen van een slechte kwaliteit boor

Als enthousiaste clinici zullen de meeste tandartsen onmiddellijk merken 

wanneer een boor zijn werk niet meer goed doet. Wanneer de boor niet 

presteert, wordt deze weggegooid om letsel bij de patiënt en andere problemen 

te voorkomen. Maar afgezien van het handgevoel, kunnen talrijke 

waarschuwingssignalen wijzen op slechte kwaliteit. Als u een van deze 

problemen heeft gehad, kan uw boor een bedreiging vormen voor zowel uw 

productiviteit als de ervaring van de patiënt.
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Als je een drukke praktijk hebt, heb je niet altijd tijd om je schuifmaat  te 

pakken en te meten de boor de juiste maat  van punt tot punt heeft. Zoals we 

echter allemaal weten, is in de tandheelkunde een millimeter een wereld 

van verschil - waardoor de maatvoering  van cruciaal belang is. Boren van 

lage kwaliteit wijken vaak iets af van de vereiste standaard, wat al snel problemen 

of fouten kan veroorzaken tijdens de behandelingen.

De ingrediënten van een hoogwaardige boor

Niet alle boren zijn gelijk gemaakt. Net zoals tandartsen intuïtief 'voelen' wanneer een 

boor bot of van lage kwaliteit is, kunnen talrijke indicaties erop wijzen dat een boor 

efficiënt werkt. Let bij het kiezen van een boor op deze tekenen van kwaliteit en 

efficiëntie, die hand in hand gaan. Talloze productieprocessen en kwaliteitscontrole 

gaan gepaard met het maken van een boor. Als uw praktijk heeft geïnvesteerd in 

multifunctionele boren, is het van cruciaal belang om een product te kiezen dat het 

gewenste resultaat levert zonder voortijdige slijtage. Diamantboren van hoge 

kwaliteit kunnen bijvoorbeeld minstens zes of zeven procedures uitvoeren zonder 

hun efficiëntie te verliezen. Bij normaal gebruik kan de levensduur zelfs 3-4x 

hoger zijn. Een kortere levensduur dan zes procedures van boren voor 

meervoudig gebruik is een teken van gebrek aan kwaliteit - een probleem voor 

elke tandarts. Voor tandartsen die tijdens het snijden meer druk uitoefenen op 

de tanden, zijn hoogwaardige boren van cruciaal belang voor een 

comfortabele patiëntervaring en maximale efficiëntie. 

• Juiste balans bij gebruik van de boor in de hand

• Een  goed ontworpen schacht die aan alle vereiste toleranties voldoet en goed in het 
hand  - en hoek  stuk past

• Een kwaliteitsverbinding    die het werkblad met de schacht verbindt

•Kwaliteits bonding  van diamantkorrels   die voorkomen dat deze  volledig loskomen
• Nauwkeurige maatvoering tot op de tiende van een millimeter, 

omschreven tot op de exacte micron en diameter voor elke boor

• Voor multifunctionele boren, minimale slijtage tot aan zes procedures

• Onberispelijke, consistente kwaliteitscontrole van elke boor 



De snelheid van de boor

Deze misvatting heeft de tandheelkunde al lang doorkruist, waardoor talloze 

praktijken hun productiviteit hebben verloren. In werkelijkheid is de juiste 

snelheid van cruciaal belang om het meeste uit uw instrumentatie te 

halen. Veel polijsters voor composiet, van zirkoniumoxide of 

lithiumdisilicaat zouden bijvoorbeeld moeten werken op 6000 tpm. Als ze 

te snel draaien, zullen ze over het oppervlak "glijden" en niet de 

gewenste polishing resultaat verschaffen.

Bij het beoordelen van uw productiviteit mag u de rol van uw hand- en hoekstuk 

niet over het hoofd zien. De instellingen van een hand- of hoekstuk zijn van 

cruciaal belang voor het leveren van de optimale snelheid voor elke boor, maar 

hoe uw handstuk die snelheid levert, is even belangrijk. Elektrische 

varianten zorgen bijvoorbeeld voor constante torque. Air rotors, die nog 

steeds de voorkeur krijgen van velen in de westerse wereld, ervaren meer 

fluctuaties in snelheid, zelfs al zijn ze van de hoogste kwaliteit. 

De optimale boorstrategie voor uw praktijk

Terwijl de vergoedingspercentages dalen, maken tandartspraktijken het verschil 

op twee kerngebieden: snelheid en materialen. Het begint allemaal met 
het 11afstemmen van de procedures en instrumentatie van uw praktijk.
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Stel uzelf de volgende vragen bij het 
evalueren van uw instrumentatiemix

•  Vervult mijn huidige inventaris van boren alle taken en is mijn
inventaris bevorderlijk voor elk van mijn procedures, behoeften
en persoonlijke gewoonten?

•  Wanneer was de laatste keer dat ik de mix van boren van de
praktijk opnieuw heb geëvalueerd?

•  Welke procedures voert de praktijk het vaakst uit? Hebben we
een speciale boorset voor elk van deze procedures?

•  Hoe bewaren we navullingen voor die sets? Wordt de opslag
uitgevoerd op een intuïtieve, gemakkelijke manier?

•  Welke procedures voeren we het meest efficiënt uit?

•  Welke procedures bieden een kans bieden voor hogere
productiviteit?

•  Welke procedures vormen een groeimogelijkheid voor de
praktijk?

•  Welke boren in onze voorraad zijn voor eenmalig gebruik en
welke voor meermalig gebruik? Hoe heeft de praktijk die
beslissingen genomen?

•  Hoe vaak gebruiken we elke boor in onze inventaris?

•  Wie is verantwoordelijk voor het voorraadbeheer in onze praktijk?

•  Wie is de productspecialist van onze praktijk op het gebied van
boren en andere instrumentatie? En ontmoeten we ze regelmatig
genoeg om te profiteren van verbeteringen en besparingen?
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Neem contact op met uw productspecialist voor 

een gedetailleerde evaluatie van uw huidige mix 

van boren. Uw specialist kan verbeteringen aan 

de instrumenten die u al gebruikt identificeren en 

suggereren welke boren de meeste waarde 

kunnen bieden aan uw algehele mix. Door uw 

inventaris van boorsets af te stemmen op de 

procedures die u het vaakst uitvoert - en in de 

toekomst meer zou willen uitvoeren - kunt u 

ervoor zorgen dat elke aankoopbeslissing wordt 

geleid door de dubbele bottom line van 

productiviteit en patiëntervaring.  

Het resultaat? Geen onnodige 
instrumentatiekosten
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De juiste mix van boren

Door routinematig uw procedurekits te beoordelen, kunnen praktijken gebieden 

identificeren om zowel de efficiëntie te verbeteren als hun patiënten beter van 

dienst te zijn. Je zou kunnen ontdekken dat je favoriete boren aanzienlijk zijn 

veranderd en technologie- en ontwerpverbeteringen bieden die tien jaar 

geleden onmogelijk zouden zijn geweest - en die zeer waardevol zijn voor je 

praktijk van vandaag.
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De juiste voorraad op het juiste moment

Het is een situatie die elke tandarts heeft meegemaakt: u begint met een 

fineervoorbereiding, maar als je je fineervoorbereidingsblok opent, zie je elke 

boor behalve degene die je nodig hebt. Je gaat op jacht en doorzoekt kasten vol 

rommelig inventaris. Nog steeds met lege handen vraag je aan je assistent waar 

je de boor kunt vinden. Ze vertelt je dat het niet op voorraad is of in 

nabestelling staat bij je huidige leverancier. Boren zijn van cruciaal belang voor 

de productiviteit, maar alleen als ze op voorraad zijn wanneer je ze nodig hebt. 

Zodra u uw huidige boren hebt geëvalueerd en uw optimale mix hebt bepaald, is 

de volgende uitdaging het stroomlijnen van uw voorraadproces.

Zoals de voorraadbeheerder van uw praktijk al weet, is timing van cruciaal 

belang. Navulsets voor boorblokken vereenvoudigen de taak van het vervangen 

van boren aan het einde van hun levensduur, terwijl grotere sets 

fungeren als opslagoplossingen en alle navullingen op een georganiseerde 

manier bewaren. Beide producten kunnen praktijken helpen bij het efficiënter 

vervangen en bijvullen van boren, zodat de juiste instrumenten altijd op het 

juiste moment beschikbaar zijn. 

Wij van OrangeServiceDental bieden u een unieke service aan. Als enige dealer 

leveren wij al onze  Komet boren steriel aan. Hierdoor hoeft  de boren niet van te 

voren te reinigen en te autoclaveren. Ze zijn direct klaar voor gebruik. De boren 

worden door Komet onder dezelfde omstandigheden  gereinigd, verpakt en 

gesteriliseerd als implantaten. Door deze hoge standaard kunt u met een gerust 

gevoel aan uw behandeling beginnen.
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Bent u klaar om uw efficiëntie, patiënt 
comfort en instrumentatiekosten te 

optimaliseren? 

Plan een afspraak in met een van onze toegewijde 
specialisten op het gebied  van roterende 
instrumenten om te praten over uw praktijk en de 
waarde van de juiste boren!

Bel ons op 023 549 30 40

Bezoek onze website www.orangeservicedental.nl

Volg ons @orangeservicedental

http://www.kometusa.com
https://www.instagram.com/kometusa/
https://www.orangeservicedental.nl/blog/contact/



