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Advanced Opleiding
Esthetische Tandheelkunde



Bedoeld voor tandartsen die interesse hebben in 
het gezichtsgerelateerd behandelplannen. Om zo de 
esthetische eindresulaten van de tandheelkundige 
behandeling naar een hoger niveau te brengen. 

Module 1 - Esthetische analyse en planning (2 dagen)

Theoretische aspecten die aan de orde komen betreffen 

welke referentielijen en punten zijn van belang bij het 

gezichts-gerelateerd behandelplannen. De achterliggende 

wetenschap zal worden doorgenomen zodat er een helder en breed 

begrip ontstaat over de esthetiek en de impact op tandheelkunde. 

Met behulp van een uniek samengestelde checklist worden er door 

de cursisten meerdere behandelplannen opgesteld. Vervolgens zal 

de klinische procedure en behandeluitkomst worden getoond. 

Module 2 – Behandelplanning (2 dagen)

Tijdens deze module wordt dieper in gegaan op welke materialen een hoge 

esthetische waarde hebben binnen de tandheelkunde en hoe deze klinisch 

toe te passen. Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende producten. 

Hoe communiceer je met je ceramist om een zo optimaal mogelijk resultaat 

te behalen. Daarnaast worden details in soft tissue management en 

implantologie in de esthetisch zone besproken. Welke digitale workflows 

zijn er mogelijk en welke restauratie mogelijkheden op implantaten. 

Hands-on training die aan de orde komt is chirurgische 

hechttechnieken en soft tissue manegement op varkenskaken.

Kosten opleiding: € 2.600,--

Reserveer alvast 
deze data voor 2019:
Module 1:  5-6 september 2019       

Module 2:  19-20 september 2019

Na meer dan 17 jaar 

postacademisch onderwijs 

te hebben verzorgd is deze 

kennis en ervaring nu 

gebundeld in een programma 

bestaande uit 3 opleidingen. 

Het doel van de basis 

opleiding en de advanced 

opleidingen is u stap voor stap te begeleiden 

in het veld van de restauratieve tandheelkunde. 

Na het afronden van deze programma’s 

bent u in staat een uitgebreide restauratieve 

behandeling te plannen, wetenschappelijk te 

onderbouwen en uw patiënt te begeleiden in 

het maken van een verantwoorde keuze uit de 

verschillende behandel modaliteiten. Eveneens 

bent u in staat de behandeling voorspelbaar 

uit te voeren met een duurzaam, kwalitatief 

hoogwaardig en esthetisch fraai resultaat. 

Deze opleiding is één van de bouwstenen 

van de nieuwe differentiatie “restauratief 

tandarts” erkend door de NVVRT en KNMT.

Ik wil graag mijn passie en enthousiasme 

voor het vak met u delen. Ik hoop u te 

mogen begeleiden in wat het vakgebied 

voor u en uw patiënten te bieden heeft.  
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