


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.

Met gepaste trots bied ik u het programma van de Dental 
Design Academy aan: de Advanced Opleiding Restauratieve 
Tandheelkunde (4 modules). Bedoeld voor tandartsen die in-
teresse hebben in restauratieve tandheelkunde op een hoger 
niveau, voorspelbaar en met wetenschappelijke onderbouw-
de protocollen. Dit met als doel meer complexe behandelin-
gen te kunnen realiseren voor eigen patiënten.



Module 1
Integrale versie

Module 3
Preparatie technieken en 
materiaalkunde

Module 2
Functionele occlusie en 
slijtage

Module 4
Adhesieve technieken en 
soft tissue management
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Theoretische aspecten, die aan de orde komen betreffen welke informatie van het 
kauwsysteem (kaakgewrichten, spieren en dentitie) noodzakelijk is om een diagnose te 
stellen.

Hoe deze informatie wordt verkregen; op welke manier er een structurele analyse kan 
worden uitgevoerd.

Functie onderzoek, centrale relatie, anatomie en occlusie worden breed belicht. Hands-
-on training bestaat uit het oefenen van centrale relatieregistratie, facebow-registratie 
en een foto- en filmshoot.

Doelstelling van deze module is u in staat te stellen een keuze te maken 
in welke restauratieve techniek u kunt toepassen in het opgestelde be-
handelplan. Minimaal invasieve technieken staan centraal. Welk prepa-
ratiedesign wenselijk is en welk restauratief materiaal ter beschikking 
staat. Hoe voorspelbaar de materialen en procedures zijn. Voorberei-
ding, communicatie met het behandelteam, werkwijze en uiteraard het 
cementeren worden besproken.

In dit vervolg van module 4 wordt adhesieve tandheelkunde aan tand-
weefsel en keramiek uitgebreid besproken. Daarnaast worden de chi-
rurgische mogelijkheden in het restauratieve behandelplan besproken. 
Zowel esthetische paro-chirurgie als implantologie. Onder andere de 
kroonverlenging en de recessie bedekking. Het effect van malposities 
van elementen worden in detail besproken, zodat er een nauwkeurige 
afweging kan worden gemaakt in het opstellen van een behandelplan. 
Verder wordt de positie van een implantaat ten opzichte van de te ver-
vaardigen reconstructie belicht.

Module 1: Do. 28 en Vrij. 29 oktober 2021

Module 2: Do. 18 en Vrij. 19 november 2021

Centraal in deze module staat de functie van het kauwsysteem. Hoe de boven- en on-
derfrontelementen in harmonie met elkaar samenwerken. Wat het vlak van occlusie is en 
waar deze hoort te liggen. Wat de opties zijn als de balans is verstoord. Hoe een stabiele 
occlusie kan worden gecreëerd met een comfortabele functie voor de patiënt.

Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op slijtageprocessen en hoe deze door middel 
van een risicoanalyse op de meest ideale manier kunnen worden gecontroleerd en be-
handeld. Hands-on trainingen, die in deze module worden aangeboden, zijn: inslijpplan 
op de eigen gebitsmodellen in centrale relatie. En tevens directe technieken ter behan-
deling van slijtage.

2 dagen

Module 3: Do. 10 en Vrij. 11 februari 2022

2 dagen

Module 4: Do. 17 en Vrij. 18 maart 2022

Kosten module 1 & 2 samen: €3.495,- Kosten module 3 & 4 samen: €3.495,-




