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T-Scan® Novus
Digitale dynamische scans van de occlusie en 
articulatie van uw patiënt.

Met de T-Scan bieden wij u de oplossing voor een probleem 
waar u als tandarts tot heden de vingers niet achter kunt krijgen

T-Scan
Ⓡ
Novus



Een recent gepubliceerde studie  wijst uit dat 
articulatiepapier markeringen zeer onbetrouw-
bare informatie geven als het gaat om het 
bepalen op welk element de meeste en de 
minste kracht wordt uitgeoefend. Meer dan 95% 
van alle deelnemers aan dit onderzoek (295 
tandartsen) gaven foute antwoorden bij het zien 
van 12 verschillende afbeeldingen van met 
articulatiepapier gemarkeerde elementen, 
waarvan zij moesten duiden op welk element de 
meeste en op welk element de minste kracht 
werd uitgeoefend!

De in de studie gerapporteerde lage scores van 
de grote groep deelnemende tandartsen laat 
zien, dat tandartsen niet of zeer moeilijk in staat 
zijn om op betrouwbare wijze op basis van 
articulatiepapier-markeringen onderscheid te 
maken tussen lage en hoge occlusale krachten 
op elementen.

Conclusie
Deze reeds gedurende lange tijd gehanteerde methode van articulatiepapier-markeringen voor het 
bepalen van occlusale contacten, zou vervangen moeten worden door een betrouwbare, objectieve 
en accurate meetmethode, zoals bijvoorbeeld de T-Scan III.

 Clinician accuracy when subjectively interpreting articulation paper Marks by Robert B. Kerstein and John 
Radke; Journal of Craniomandibular & Sleep Practice, 2014, vol.32, no. 1.

Recente publicatie 
Journal of Cranio Mandibular & Sleep practice

1

Enkele andere publicaties:

Kerstein, RB Lowe, M Harty, M Radke, J. A Force reproduction analysis of two recording 
sensors of a computerized occlusal analysis system. Journal of Craniomandibular 
Practice, January 2006: 24 (1); 15-24
Deze studie toont aan dat de T-Scan® HD Sensors in staat zijn om 20-40 keer een beet
te reproduceren, zonder daarbij kwaliteit van de data te verliezen. 

Koos, Bernard. Precision of an Instrumentation-based Method of Analyzing Occlusion 
and its Resulting Distribution of Forces in the Dental Arch. Journal of Orofacial Ortho-
pedics, 2010. No. 6, pp 1- 8.
Deze studie toont aan dat wanneer de gebruikte T-Scan® HD Sensors wordt vervangen
door een nieuw exemplaar bij dezelfde patiënt, de verschillen tussen beide scans minimaal
is. De auteur vond een reproduceerbaarheid van 95% onafhankelijk van de gebruikte sensor,
door middel van 6 trials per patiënt.

Informeer bij ons naar een kopie van deze artikelen en voor de complete bibliografie 
met alle publicaties (100+).
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T-Scan® Novus

 Accuraat
 Betrouwbaar
 Reproduceerbaar
 Evidence Based

 Objectief
 Biedt voorspelbare resultaten
 Voorkomt schade aan 
 uw restauraties!

Omdat succesvolle restauratieve tandheelkunde valt of staat met een goede
occlusie. Deze kan niet worden bereikt door slechts te vertrouwen op articulatie-papi-
er. Immers, deze informatie zegt niets over de grootte van krachten op de verschillen-
de elementen. Ook krijgt u geen informatie over de premature 
contacten. Informatie over de timing van de occlusie en over de 
relatieve krachten is onontbeerlijk voor de tandarts 
voor het nastreven van een optimale occlusie! 
Meten is weten!

zeer nauwkeurige dynamische scans van de occlusie
en articulatie van uw patiënt

Vertrouw niet langer op de subjectieve informatie
die articulatiepapier u geeft, maar ga voor meet-
bare en objectieve data middels de T-Scan® Novus.

De T-Scan:

De T-Scan® Novus is het ideale én enige 
instrument voor digitale occlusie en articulatie 
analyse en helpt u bij het verkrijgen van deze 
informatie. Dankzij flinter dunne HD sensors (100µ) 
en vernuftige software krijgt u alle benodigde 
informatie om een optimale occlusie na te streven, 
duidelijk in 2D en 3D beeld gebracht. In één 
oogopslag krijgt u een totaalbeeld te zien van de 
occlusale krachten én timing van het gebit van uw 
patiënt.
Met deze informatie wordt u in staat gesteld om 
een optimale occlusie na te streven, dit ter 
voorkoming van mogelijke schade aan dure 
tandheelkundige restauraties; pijnklachten die 
ineens zichtbaar worden en effectief kunnen 
worden behandeld en nog veel meer. De T-Scan 
kan zeer breed worden ingezet: niet alleen bij 
restauratieve tandheelkunde, maar ook bij gna-
thologische aandoeningen, orthodontie, 
implantologie en prothetische tandheelkunde.



De T-Scan® Novus bestaat uit een Novus Handle, 
disposable HD sensors en supports om de sensor 
vast te zetten. De handle wordt middels een USB 
kabel aan uw computer of laptop aangesloten (PC of 
Mac). De geïnstalleerde T-Scan® 9.1 software 
herkent vervolgens de T-Scan Handle.

U selecteert de juiste patiënt in de software en kan 
vervolgens direct aan de slag met de beet regis-
tratie. U plaatst de sensor in de mond van uw patiënt 
en vraagt deze om dicht te bijten of een laterale 
beweging te maken.

Na de opname krijgt u op uw computer een dynamisch beeld te zien, waarin per 1/400e 
seconde (figuur 1) de occlusie of articulatie wordt weergegeven. U ziet zowel in 2D (figuur 2) 
als in 3D (figuur 3) alle contacten en de grootte van de krachten hierop. Daarnaast krijgt u 
ook belangrijke informatie te zien over de timing van de occlusie of articulatie (figuur 4).

Hoe werkt de T-Scan?
digitale occlusie analyse in de praktijk
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Toepassingen

Restauratieve tandheelkunde
Binnen de tandheelkundige vormt het restauratieve gedeelte
een steeds groter aandeel. Het beschermen van deze
restauraties is zo mogelijk het belangrijkste gedeelte van de
behandeling. De T-Scan helpt u bij het beschermen, door aan
te geven welke knobbels een te hoge kracht ondervinden, en 
welke te vroeg worden belast. Onmisbaar dus voor een duur-
zaam resultaat!

(Onbegrepen) pijnklachten en tandgevoeligheid
Onbegrepen pijnklachten, hoofdpijn, tandgevoeligheid 
en nog meer klachten kunnen worden opgelost door een 
verstoorde occlusie of articulatie te herstellen. Het opheffen 
van overbelasting met behulp van de T-Scan zorgt vaak 
voor een razendsnelle verbetering of het verhelpen van 
de de klacht.

Implantologie
Overbelasting is funest voor ieder implantaat. Aan de 
andere kant zorgt het helemaal niet belasten ook voor 
problemen met de osseointegratie. De T-Scan helpt
u om de implantaatgedragen constructie dusdanig te
modelleren, dat het implantaat pas wordt belast ná de 
natuurlijke elementen.

  Prothetiek   Bijzondere tandheelkunde
  TMJ klachten  Parodontologie
  Endodontologie  Passen van splints   

voor dagelijks gebruik van de T-Scan

Vele andere toepassingen, o.a. bij:

Orthodontie
Tijdens de orthodontie kan de T-Scan een waardevol
hulpmiddel zijn. Maar de echte kracht van de 
T-Scan bij orthodontie ligt bij het afbehandelen van
volwassenen. De zorg voor een perfecte occlusie en 
articulatie is bij deze groep patiënten een sleutel tot
een goed eindresultaat.



Casuïstiek
gingiva recessie als gevolg van overbelasting

Deze patiënt vertoonde sterke gingiva 
recessies enkele maanden na het 
plaatsen van de restauraties. Na het
uitsluiten van een bacteriële oorzaak,
zou overbelasting mogelijk de oorzaak
kunnen zijn.

Op basis van de afdrukken van het
articulatie papier is niet te zeggen
welk punt te veel belast wordt en 
welke te vroeg. Een T-Scan kan hier
binnen enkele seconden uitsluitsel
over geven.

Na het maken van een eerste scan
blijkt er ter plaatse van de restauraties
een flinke overbelasting te zijn. Dit
wordt duidelijk door de rode en oranje 
balken links achter op het 2D en 3D
beeld.

De vergelijking van de gemaakte 
scan met de afdrukken van het ar-
ticulatie papier laat eenvoudig zien
op welke locaties de restauraties
overbelast zijn. Op basis hiervan
kan worden ingeslepen of opge-
bouwd, en de overbelasting 
worden verholpen.



Casuïstiek
Pijnlijke tand na plaatsing kroon

Na het plaatsen van een kroon t.p.v. 
de 23 bleef deze patiënt terugkomen 
met een pijnklacht. Op basis van
de afdrukken van het articulatiepapier
lijkt er geen zware overbelasting te zijn.
Bij het maken van de scan blijkt er
echter een flinke overbelasting op de 
23 en 27.

Op basis van alleen de afdruk van het
articulatiepapier is niet te zeggen op 
welk vlak de 23 overbelast is. De T-Scan 
laat zien dat de grote afdruk slechts een
kleine kracht vertegenwoordigt, en het
kleine afdrukje de grote kracht blijkt te
vertegenwoordigen.

Na minimaal inslijpen (0,03 mm) is de 
overbelasting in dezelfde zitting 
compleet verdwenen. De pijnklacht van
de patiënt verdween binnen 10 
minuten.

Zelfde dag



Testimonials
enthousiaste gebruikers en patiënten aan het woord

Een aardige beet na occlusie opbouw binnen 30 min
“Het gaat lekker met de T-scan. Er gaat bijna geen dag voorbij dat ik hem niet gebruik. Het leukst tot 
nu toe was een patiënt, waarbij ik de slijtage aan het opbouwen was. De man beet op geen enkele 
reproduceerbare wijze dicht en dan wordt occlusie opbouw wel heel lastig. Ik heb vervolgens in één 
keer alles opgebouwd en ben daarna met behulp van de T-Scan gaan terugslijpen. Dit ging veel beter 
en na 30 min. had ik een aardige beet.”
 
  drs. Marcel Linssen, tandarts te Rotterdam

Occlusie na orthodontie bij volwassene klopte niet
Een volwassen, afbehandelde ortho-patiënt heeft sinds het verwijderen van haar beugel ruim 2,5 jaar 
lang met pijnklachten rondgelopen: “de orthodontist gaf aan dat het normaal was, dat na de ortho-be-
handeling de kiezen meestal niet meer op elkaar passen, maar dat de kiezen elkaar altijd 
wel weer vinden. Korte tijd later kreeg ik last van een van mijn kiezen (breuk), waarop vervolgens 
een wortelkanaalbehandeling werd uitgevoerd. De pijn bleef waarop vervolgens werd besloten dit 
element te vervangen door een implantaat. Ook dit bleek niet de pijn weg te nemen. Vervolgens 
kwam er nog een breuk in een andere kies bij. De behandeld tandarts wist het toen ook niet meer en 
heeft mij doorverwezen naar het tandheelkundig centrum in het ziekenhuis. Ook daar hebben zij 
weinig tot niets voor mij kunnen betekenen. Ten einde raad ben ik via via doorverwezen naar een 
tandarts met een T-Scan. Er bleken grote problemen met de occlusie (alleen contact op achterste 
kiezen als gevolg van ortho-behandeling). Mijn beet werd in verschillende zittingen volledig 
gecorrigeerd, de pijn verminderde direct en uiteindelijk ben ik geheel pijn- en klachtenvrij!”

 Een dankbare patiënt, Den Haag

6de T-Scan gebruikersdag



Specificaties
van uw eigen T-Scan® Novus systeem

T-Scan® Novus Handle (USB)
T-Scan® v10 Software (incl. updates)
20 Large T-Scan® HD sensors
20 Small T-Scan® HD sensors
2 Large T-Scan® Supports
2 Small T-Scan® Supports
Netwerk Licentie t.w.v. €395
Uitgebreide handleiding

Een T-Scan bestaat uit:

Verder leveren wij de T-Scan inclusief:

Financial Lease
In samenwerking met BNP Paribas Leasing Solutions kunnen wij u een aantrekkelijk financial 
lease aanbod doen met een looptijd van 1 tot 4 jaar. Voorwaarde is uiteraard wel een acceptatie 
van het lease contract door BNP Paribas. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Ondersteuning en gebruikersdagen
Alle T-Scan gebruikers genieten een volledige ondersteuning door Easier Dental Care. Dit houdt 
in dat u ten alle tijde toegang heeft tot onze helpdesk en indien nodig kan een met de T-Scan 
ervaren tandarts u bij inhoudelijke vragen adviseren. Verder bieden wij een 
gebruikersdag aan, waar u alle tips & tricks van de T-Scan meekrijgt.

Rendabele investering
De praktijk heeft inmiddels geleerd dat de investering in een T-Scan een rendabele investering is, 
en zich vaak binnen een jaar laat terugverdienen.

1 jaar garantie op hard- en software
Instructietraining voor gehele team
Geavanceerde hands-on training door ervaren tandarts

Optioneel: EMG 
De T-Scan is te integreren met de BioEMG van BioResearch. Met deze koppeling kunt u de spier-
activiteit meten die optreedt tijdens het dichtbijten en tijdens laterale excursies.

De T-Scan, een múst voor iedere tandartspraktijk

American Express Card
Wij accepteren ook de American Express Card waardoor betaling met deze kaart mogelijk is. 
Voor meer informatie omtrend betaling met deze kaart kunt u ons vragen naar de mogelijkheden.



Meer weten?
kom naar één van onze lezingen, IQuals of demonstraties
IQual of Alpha lezingen
Heeft u een IQual of Alpha studiegroep? Wij zijn graag bereid voor uw groep een lezing te verzorgen 
over digitale occlusie analyse. Een ervaren T-Scan gebruiker praat u graag bij over de laatste digitale 
technieken om de krachten, timing en locatie op het gebit eenvoudig inzichtelijk te maken. Hierbij wordt 
ingegaan op de bestaande opvattingen over occlusie en articulatie en wat de nieuwe technieken voor 
de moderne behandeling kunnen betekenen. Daarnaast is er de mogelijkheid om bij uzelf digitale 
beetregistraties af te nemen en te bespreken.

Demonstratie in uw eigen praktijk
Wilt u de T-Scan in actie zien? Wij komen graag bij u langs om de T-Scan te demonstreren en de 
voordelen voor uw praktijk te bespreken. U kunt bij uzelf, of bij een medewerker een scan laten 
uitvoeren. Deze wordt uitgebreid met u besproken, zodat u zelf de voordelen van een T-Scan kunt 
ervaren.

Lezingen
Easier Dental Care organiseert regelmatig lezingen door internationaal bekende sprekers over 
digitale occlusie analyse. Houd onze website in de gaten voor nieuwe lezingen!

Website Tekscan
Op de website van Tekscan (www.tekscan.com), de fabrikant van de T-Scan, staat zeer veel 
interessante informatie en casuïstiek over digitale occlusie analyse. U kunt er ook terecht voor 
ondersteuning in de vorm van trainingsvideo’s.

Naslagwerk
Handboek digitale occlusie analyse door Robert Kerstein
Samen met 19 internationaal gerenommeerde onderzoekers 
en behandelaars heeft dr. Robert Kerstein het driedelige 
‘handbook computerized occlusal analysis’ geschreven, waar
zeer uitgebreid alle behandelingen en toepassingen van de 
T-Scan in worden beschreven. Dit boek is direct bij de 
uitgever te bestellen, en geeft alle benodigde informatie om 
succesvol met de T-Scan te kunnen werken.

Neem contact met ons op!

+31 (0)174-752060

info@easierdentalcare.nl

www.easierdentalcare.com

Dr. Robert Kerstein @ NVVRT congres 2015



Wie zijn wij?
uw betrouwbare partner in de praktijk

Easier Dental Care is opgericht in 2011 vanuit het 
disitributieschap van Simpler Implants in Nederland. 
Inmiddels zijn wij hard gegroeid en hebben wij vele 
unieke en hoogwaardige producten aan ons 
assortiment toegevoegd. Al onze producten 
kenmerken zich door hun eenvoud, gemak in 
het gebruik en vooral het biocompatibele karakter.

Service staat bij ons hoog in het vaandel. Zo wordt Easier Dental Care geleid door een Nederlandse 
tandarts en weten wij zodoende waar de behoeftes liggen in een tandarts-praktijk. Onze slogan is 
dan ook “van tandartsen, voor tandartsen”.

In 2015 is Easier Dental Care door Tekscan, Inc. uitgeroepen tot beste distributeur wereldwijd. 
Naast de T-Scan voeren wij nog meer voor u interessante producten. Wij geven u graag een over-
zicht tijdens een persoonlijk gesprek. Belt u ons gerust voor een afspraak!

Easier Dental Care
Dijkstraat 19
2675AT Honselersdijk
easierdentalcare.nl
+31 (0)174-752060
info@easierdentalcare.nl 

exclusieve distributeur van o.a.:

crosspom®
actieve retainer



Neem contact met ons op

Om meer te zien van de T-Scan of om een 
demonstratie in te plannen, bel dan
+31 (0)174-752060 of mail naar 
info@easierdentalcare.nl

Easier Dental Care
Dijkstraat 19
2675AT Honselersdijk
tel. +31 (0)174-752060
fax. +31 (0)174-752061
email: info@easierdentalcare.nl
website:  www.easierdentalcare.nl/t-scan
  www.tscan.nl

© 2016 Easier Dental Care. 


