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Na het afronden van dit programma ben je in staat 
een uitgebreide restauratieve behandeling te plannen, 
wetenschappelijk te onderbouwen en jouw patiënten te 
begeleiden in het maken van een verantwoorde keuze 
uit de verschillende behandelmodaliteiten. Eveneens 
ben je 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 differentiatie ‘restauratief tandarts’, 

erkend door de NV-VRT en KNMT.

Esthetische  
Tandheelkunde
“a great smile happens by expertise”

Om jou stap voor stap te begeleiden in het veld 
van restauratieve & esthetische  tandheelkunde, 
heeft Dental Design Academy uitgebreide kennis en 
ervaring gebundeld in een programma bestaande uit 2 
opleidingen:

Restauratieve Tandheelkunde
Esthetische Tandheelkunde

https://www.facebook.com/dentaldesignacademy
https://www.instagram.com/dental_design_academy/
https://www.linkedin.com/company/dental-design-academy/


Martijn Moolenaar is een pionier op het gebied 
van restauratieve & esthetische tandheelkunde, 
implantologie en prosthodontie. Als eigenaar van 
Dental Design Academy voert hij zijn passie voor 
de tandheelkunde uit, zoals hij dat voor ogen heeft; 
kwalitatief en op topniveau, ethisch en verantwoord. 
Tijdens de opleidingen zal hij worden bijgestaan 
door specialisten, die zijn liefde voor het vak delen. 
 

Naast functionaliteit en gezondheid van een gebit is de uitstraling 
ook heel belangrijk. Om een fraai esthetisch resultaat te 
behalen voor de patiënt, ga je tijdens de opleiding Esthetische 
Tandheelkunde jouw kennis over gezichtsgerelateerde 
behandelplannen vergroten. Hoe kun je middels de behandeling 
effect uitoefenen op de gehele uitstraling van het gezicht en hoe 
ziet zo’n complex behandelplan er dan uit? Aan de hand van 
2 onderdelen zal de focus vooral liggen op het restaureren en 
herstellen binnen de esthetisch tandheelkundige behandeling. 

3.1 - Esthetische analyse & planning 

Waar moet je aan denken bij het gezichtsgerelateerd behandelplan? 
Welke referentielijnen en -punten zijn van belang? Aan de hand van een 
casus gaan we hier in het eerste deel dieper op in en behandelen we ook 
de nodige theorie. 

Onderwerpen die we gaan behandelen zijn: 

• de achterliggende wetenschap van esthetiek en de invloed daarvan 
op de tandheelkunde, waardoor er een helder en breed begrip 
ontstaat;

• het opstellen van meerdere behandelplannen met behulp van een 
uniek samengestelde checklist;

• en het tonen van klinische procedures en behandeluitkomsten. 
 

3.2 – Behandelplanning 

Tijdens deel 3.2 ga je jouw theoretische kennis toepassen in de praktijk. 
We behandelen welke materialen een hoge esthetische waarde hebben 
binnen de tandheelkunde en hoe je deze het beste klinisch kunt 
toepassen. 

Vaardigheden die je gaat verwerven zijn: 

• welke voor- en nadelen er zijn van verschillende producten;
• hoe je met een ceramist communiceert om een zo’n optimaal 

mogelijk resultaat te behalen;
• soft-tissue management en implantologie in de esthetische zone;
• en welke digitale workflows en welke restauraties op implantaten er 

mogelijk zijn. 

“Ik wil graag mijn passie en enthousiasme voor het vak 

met jou delen. Ik hoop je te mogen begeleiden in wat het 

vakgebied voor jou en je patiënten te bieden heeft.”


