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Almelose innovatie in tandtechniek
Ruimte voor nieuwe leerlingen
door de redactie

Een van de meest innovatieve – wellicht wel het meest innovatieve – tandtechnische laboratorium van Nederland is gevestigd in Almelo. De bijna vijftig vakmannen- en vrouwen
van Kesseler & Reuvekamp maken vanuit Twentepoort West
voor heel Nederland en ver daarbuiten medische hulpmiddelen. ‘’We zijn al 60 jaar een trots Almelo’s bedrijf en blijven
dat ook.’’
ALMELO - De uitstekende reputatie van Kesseler & Reuvekamp (inderdaad: zes decennia
geleden opgericht door de heren Kesseler & Reuvekamp) is
in het tandtechnisch vak ruim
bekend. De klanten zijn echter vooral tandartspraktijken,
centra voor bijzondere tandheelkunde en de ACTA (de faculteit tandheelkunde van de
Universiteit van Amsterdam en
de Vrije Universiteit). Patiënten
komen daardoor alleen indirect
in aanraking met het vakwerk
uit Almelo. Onbekendheid is
dan ook de belangrijkste reden

KESSELER &
REUVEKAMP
LOOPT VOOROP
IN TANDTECHNIEK
dat het flink zoeken is naar gemotiveerde jonge mensen die
het vak tandtechniek willen
leren.
Kesseler & Reuvekamp leidt
zelf op. ‘’De meeste nieuwe medewerkers komen van
het vmbo-4 en volgen een
BBL-opleiding’’, zo vertelt eigenaar Jeroen Veldhuis. ‘’Een
leerling gaat één dag in de
week naar de Dutch HealthTec
Academy, een ROC in Utrecht.
De andere dagen zijn ze hier.
Ook leiden wij jongeren volledig intern op. Wat voor types onze tandtechniekers zijn?
Dat zijn mensen die graag met
hun handen werken, die willen investeren in de toekomst,
iets moois willen maken, die
anderen graag gelukkig willen maken met mooie tanden
en bovenal liefde hebben voor
het vak.’’

Wie kiest voor een opleiding
bij Kesseler & Reuvekamp en
door de sollicitatie komt, hoeft
niet te vrezen dat er later geen
werk is. Integendeel. ‘’Er is altijd werk. Tandtechniek gaat
altijd door. Mensen zijn veel
meer met hun gebit bezig dan
vroeger. Zelfs in tijden van corona is er volop werk. Het geld
dat bijvoorbeeld naar vakantie
zou gaan, wordt nu geïnvesteerd in het gebit.’’
Leerlingen beginnen vaak op
de gipsafdeling. Tijdens de interne opleiding groeit hij of zij
door en gaat dan op een van
de andere afdelingen (CadCam, kroon- en brugwerk en
prothese) aan de slag waar
zowel vaste als uitneembare voorzieningen worden gemaakt. Denk daarbij aan vaste
kronen, bruggen en implantaten. Bij uitneembare voorzieningen gaat het onder meer
om protheses.
De jonge professionals komen
te werken bij een bedrijf dat al
meer dan 10 jaar flink bezig is
met digitale technieken. Overal staan de modernste machines. Veldhuis laat een hightech
mondcamera zien. ‘’Wie heeft
er niet een keer moeten happen bij de tandarts”. Bah, inderdaad. Deze mondcamera
maakt een digitale scan van de
mond en dan is het klaar. Veel
prettiger natuurlijk. En veel
nauwkeuriger. Wie apparatuur
van ons gebruikt, zoals deze
mondcamera, en vragen heeft,
kan direct bellen met onze eigen service- en supportteam.
“We kunnen zelfs vanuit Almelo meekijken tot wel in
Aruba waar een scanner van

Ilse en Jeroen Veldhuis zijn de eigenaren van het tandtechnisch laboratorium Kesseler & Reuvekamp.

Medewerker Joey Bak maakt op het scherm een design voor drie
kronen.

Kesseler & Reuvekamp staat.’’
Waar ook zulke scanners worden gebruikt, is bij de ACTA
in Amsterdam. Deze Universiteitskliniek herbergt negenhonderd studenten en
vijfhonderd medewerkers als
docenten en tandartsen. De
kliniek van de ACTA wordt per
jaar door maar liefst 33 duizend patiënten bezocht. Alles
wat daar voor die patiënten
wordt gemaakt – van uitge-

Afdeling Cad-Cam
zet design om in file

Afdeling Cad-Cam
doet veel meer

Op de afdeling Cad-Cam (Computer Aided Design/Computer Aided Manufactory)
wordt een tandtechnisch design gemaakt
die omgezet wordt in een file dat kan worden gefreesd of kan worden geprint op
een van de 3D-printers. Hierna worden de
producten verder bewerkt op de betreffende afdeling. Zowel kroon- en brugwerk
als protheses worden reeds op deze wijze
vervaardigd.

Voor de tandartsen die met mondcamera’s
werken, worden de tandmodellen 3D geprint in plaats van dat de modellen van gips
worden gemaakt. De Cad-Camafdeling beschikt tevens over specialistische software
waarmee ze de tandarts-implantoloog
kunnen assisteren in de planning van de
implantologische behandelingen. Hiermee
kan voorspelbaar worden geïmplanteerd.

breid kroon- en brugwerk tot
een prothese – komt uit Almelo. Het is dan ook niet vreemd
dat Kesseler & Reuvekamp
een vestiging in Amsterdam

heeft. Veldhuis: ‘’Meer dan de
helft van de omzet komt uit
de Randstad en andere delen
van Nederland. Alleen al in de
hoofdstad zijn meer dan vierhonderd tandartsen. Dat is net
zoveel als heel Overijssel, Flevoland en Friesland bij elkaar.’’
Als de helft van de omzet niet
uit Twente komt, komt de andere helft dus wél uit Twente.
‘’Daar zijn wij dan ook ontzettend trots op. Wij blijven trots
op de regio en blijven vanuit
Almelo werken.’’
Vacatures
Op dit moment staan bij Kesseler & Reuvekamp drie vacatures open: twee leerlingen
tandtechniek en een porseleintechnieker. Veldhuis verheugt

zich al op de eerste gesprekken met de kandidaten. ‘’Het
is ontzettend leuk om met
jonge mensen te werken’’, vertelt de Almeloër. ‘’We zijn een
vooruitstrevend en innovatief
bedrijf en daar horen jonge
mensen bij. Het mooie is dat
wij een zelfstandige onderneming zijn. Veel tandtechnische
bedrijven in Nederland maken
onderdeel uit van een investeringsmaatschappij. Ik heb bewust gekozen om zelfstandig
te blijven. Ik voel me zo veel
meer ondernemer. Het contact
met medewerkers en klanten
is dan ook heel persoonlijk.
De lijnen zijn kort. Het kapitaal
van het bedrijf is de kwaliteit
van de medewerkers. En medewerkers koesteren wij.’’

MEER INFORMATIE
Wie vragen heeft over de vacatures kan terecht bij Aschwin Rohring van Select Support. Bel daarvoor met 06-41959939 of kijk op www.selectsupport.
Meer informatie over Kesseler & Reuvekamp staat op www.kesseler-reuvekamp.nl.

Afdeling
prothese deels
geautomatiseerd

Afdeling kroonen brugwerk voor
voor de esthetiek

Op de prothese afdeling worden protheses (kunstgebitten) gemaakt en andere
uitneembare voorzieningen zoals frames,
knarsplaten, ortho en gebitsbeschermers.

Op de kroon- en brugwerkafdeling worden
de gefreesde delen verder afgemaakt. Dit
gebeurt ook nog steeds voor een deel op
de traditionele manier: het opbakken van
porselein. Bij hoge esthetische eisen komen
patiënten op het laboratorium voor het bepalen van de kleur en het afbakken van de
voorziening in het bijzijn van de patiënt.

Deze producten worden ook deels of grotendeels geautomatiseerd vervaardigd.

