
PROGRAMMA  08/02/2018 

19.00     Welkomstaperitief  

19.30     Workshop fotografie  

21.00     Nieuwjaarsreceptie 

PROGRAMMA  07/03/2018    

              22/03/2018

12.00     Ontvangst met broodjesbuffet 

12.30     Workshop 

14.00     Einde

PROGRAMMA  26/04/2018

De opleidingscyclus wordt afgesloten door  
een klinische avondvoordracht getiteld:

"Het belang van een doordachte digitale 
implantaatplanning & duurzame, biocompatibele 

CAD/CAM implantaatrestauraties" 

Ontvangst vanaf 19:00

Walking dinner aangeboden 

Spreker: Dr. Tim De Rouck 

Save the dates

LOCATIE 
Kempense Golf Club

Kiezelweg 78

2400  MOL 

INSCHRIJVEN 
Uw deelname is gratis. Niettemin vragen wij u om uw aanwezigheid 
te bevestigen vóór 01 februari 2018 via e-mail: info@interdental.

be of via telefoon op het nummer 014/ 31 72 77. 

Interdental 

nodigt u uit... 



SESSIE 1 

donderdag 08 februari 2018

19:00 - 22:00

Fotografie & patiëntencommunicatie

SESSIE 2 

woensdag 07 maart 2018

12:00 - 14:00

Cementvrij restaureren door de juiste abutmentkeuze, 

het concept ASC + hands-on-sessie 
 

• Het standaardabutment en individueel abutment:                                 
verschillen en indicaties 

• Het zirconia abutment en titanium abutment:                                                    
belangrijkste kenmerken en indicaties 

• Welke oplossingen bestaan er om te verschroeven? 

• Welke oplossingen bestaan er om te cementeren?  

SESSIE 3

donderdag 22 maart 2018 

12:00 - 14:00

Het belang van een 3D NobelClinician implantaatplanning 

voor de verwijzende tandarts en zijn/haar rol in de planning. 

Welke stappen ondernemen tandarts en labo ter voorbereiding van een 
implantaatbehandeling met als doel:  
  
1.   Kiezen van de beste prothetische oplossing                                                                     
       op basis van een goede planning.  
2.   Een nieuwe behandelingswijze voor de                                                           
       partieel edentate patiënt.  
3.   Correcte prijszetting naar de patiënt.  
4.   Goede onderlinge communicatie.  
5.   Eindresultaat dat voldoet aan het                                                                                                                                              
       verwachtingspatroon van de patiënt.  

Foto’s zijn steeds vaker het visitekaartje van de praktijk tijdens de raadpleging, 
presentaties en op de websites. Deze basiscursus brengt een mix van theorie 
en techniek.

 

Deze voordracht wordt gegeven door Jo Rebry en Dhr. Ron Gilman. Nadien is      
er tijd voorzien om samen op het nieuwe jaar te klinken!   

Beste collega tandarts, 

Het digitale tijdperk voor tandtechniek is een feit!

Vandaag de dag biedt het NobelProcera-gamma 
méér dan de klassieke metalen restauraties. Zij biedt 
een betere esthetiek voor de patiënt die steeds 
kritischer optreedt en  bewuster is van kawlitatieve 
porducten.  

Om 2018 collegiaal in te zetten nodigen wij u graag 
uit  op 08 februari voor een nieuwjaarsreceptie. 
Voorafgaand wordt een fotografiecursus 
georganiseerd waarbij u zeker enkele handige tips 
naar huis meeneemt. 

In samenwerking met Nobel Biocare organiseert het 
labo  ook twee workshops waarbij u vertrouwd 
wordt gemaakt met de nieuwste digitale technieken. 
Deze sessies zullen telkens plaatsvinden tijdens 
middagen van 12u00 tot 14u00.

Deze opleidingscyclus wordt afgesloten door een 
klinische avondvoordracht op 26 april met 
gastspreker Dr. Tim De Rouck. 

Ik hoop u van harte te mogen verwelkomen! 

Gelieve uw deelname te bevestigen vóór 01 februari 
2018. 

Met vriendelijke groet,

Carlo Mols


