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mensen in verzorgingshuizen, waar nog wel eens een 
prothese zoekraakt, aldus Verschuuren.
Behalve de normale volledige prothese, maakt AvaDent 
ook overkappingsprotheses, waarvoor men ook meteen de 
bijbehorende onderstructuur en de individuele abutments 
kan frezen. In de ontwerpfase wordt de titanium steg met-
een in het geheel meegenomen, waardoor de prothese di-
rect op de implantaten past. Momenteel is een kwart van 
de protheses van AvaDent een overkappingsprothese, zegt 
Grobbee. Ook maakt het bedrijf partiële protheses en zo-
genaamde klosprotheses. Dit zijn protheses met een ver-
dikking voor patiënten bij wie een holte in de kaak of 
mond moet worden opgevuld. 
De prijs die de tandarts voor een AvaDent-prothese be-
taalt, is vergelijkbaar met die van een traditioneel ge-
maakte prothese. Het contact met de tandarts verloopt via 
de tandtechnisch laboratoria die met AvaDent samenwer-
ken. Het bedrijf doet niet rechtstreeks zaken met tandart-
sen. Overigens is het ook mogelijk om een digitale pas-
prothese te krijgen, als de patiënt dat op prijs stelt. Deze 
kan de patiënt mee naar huis nemen zodat hij hem kan 
uitproberen bij bijvoorbeeld eten, praten, zingen of bespe-
len van een blaasinstrument. Zo krijgt naast ‘esthetisch 
passen’ ook ‘functioneel passen’ de nodige aandacht. 

Op de vraag of 3D-printen een bedreiging vormt voor de 
AvaDent-prothese, hee�  Grobbee het antwoord snel 
klaar. “Als 3dit op dit moment een goed alternatief zou 
zijn voor het frezen van protheses, dan zou AvaDent dat 
allang doen.” Hij volgt de ontwikkelingen op dit terrein 
op de voet en werkt nauw samen met Nextdent - on-
derdeel van 3D Systems - aan de ontwikkeling van de 
geprinte prothese. De nieuwe Nextdent 3D printer wordt 
eind 2017 verwacht. “Onze toekomst ziet er rooskleurig 
uit.”
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Ethiek is een schone zaak. In uw en 

mijn wereld is er nagenoeg nie-

mand te vinden, die daar in de basis 

anders over denkt. We willen toch 

graag dat we als nette mensen met el-

kaar omgaan. Om die basisgedachte wat te 

borgen, laat de overheid met enige regelmaat 

een woud aan regels op ons los. 

De nieuwe baas van de belastingdienst, Jaap Uijlen-

broek, vindt dat adviseurs die regels eigenlijk nog 

strakker in hun praktijk moeten toepassen dan de wet 

lijkt aan te geven. Adviezen die volgens de wet zijn toe-

gestaan, maar waarvan je je kunt afvragen of ze wel 

‘netjes’ zijn, zouden niet moeten worden gegeven. De 

adviseur als zedenmeester naar zijn cliënt dus. Krijgt u 

het advies om uw praktijk vooral vanwege het fi scale 

voordeel in een bv in te brengen? Ja, dat druist tegen 

de ethiek in, want het zou u mogelijk een belastingbe-

sparing kunnen opleveren. U zou zelfs in één adem 

met The Rolling Stones en Starbucks als belastingont-

wijker kunnen worden weggezet. Niet doen dus, advi-

seur!

Ik persoonlijk vind dit een kwalijke ontwikkeling. Een 

adviseur is niet verantwoordelijk voor het opstellen 

van de regels, net zo min als u dat als ondernemer 

bent. Als die regels niet lijken te kloppen, moet de ont-

werper van die regels zich daarop beraden en niet zijn 

onkunde afwentelen op de burger of diens adviseur. 

In het kader van een beter toezicht op de praktijk is er 

in 2012 structureel een bedrag van 158 miljoen euro 

beschikbaar gesteld. Uit een onderzoek van Investico, 

platform voor onderzoeksjournalistiek, blijkt dat van 

de voorgenomen controles maar een vijfde is uitge-

voerd. De beoogde extra belastingopbrengst is ook 

niet gehaald. Van de naar schatting 600.000 ‘foute’ 

aangiften is slechts 75 procent gecontroleerd. Vol-

strekt onacceptabel natuurlijk! Overigens, vat deze co-

lumn vooral niet op als oproep tot burgerlijke onge-

hoorzaamheid. Ik wil slechts mijn frustratie met u 

delen en oproepen onze beroepsethiek vooral in 

stand te houden. 
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