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Uitnodiging

Opleiding Esthetische Tandheelkunde
Esthetische tandheelkunde is een behandelbenadering waarbij integrale tandheelkunde een belangrijke rol speelt. Het gaat niet
alleen om een streven naar goed biologisch en functioneel herstel maar ook om een zo natuurgetrouw mogelijk herstel van het
“uiterlijk” van het gebit.
Werken vanuit de wens van de patiënt moet daarbij centraal staan en gezien de hedendaagse mogelijkheden en complexiteit van
behandelingen zal werken vanuit een teamverband en een goed doordacht behandelplan hierbij een must zijn.
De cursist krijgt een goed inzicht in het vaststellen van de biologische, functionele en esthetische problemen die zich voor kunnen
doen in het gebit.
Daarnaast krijgt de cursist kennis over de verschillende oorzaken welke hieraan ten grondslag kunnen liggen en is samen met de
patiënt op grond van zijn/haar esthetische wens in staat een verantwoorde keuze te maken uit de verschillende behandelopties.
Kwalitatief zo hoog mogelijk en minimaal risicovol staan hierbij centraal.
Leerdoelen
• Het leren vaststellen van de biologische, functionele en esthetische problemen van de patiënt en hieraan gerelateerd zijn/haar
esthetische wens.
• Kennis verkrijgen over de huidige “state of the art” op esthetisch gebied en haar mogelijkheden.
• Het leren opstellen van een goed (esthetisch) behandelplan met gebruikmaking van het interdisciplinaire teamconcept.
• Een juiste inschatting kunnen maken of de tandarts een deel van de behandeling zelf doet of verwijst.
• Het leren regie houden in het behandeltraject.
De volgende sprekers en onderwerpen komen aan bod:
Daan van Oort 				
Photography
Arend van den Akker 			
Digital Smile Design
Martijn Moolenaar 			
Function and Occlusion
Martijn Moolenaar 			
Pink Esthetics & Implantologie
Arend van den Akker 			
Esthetic Layering and bleaching
Erik-Jan Muts 				
Posterior Perfection
Arend van den Akker 			
Orthodontics and fibre reinforced composite
Erik-Jan Muts				
White Spots & Prepareren
Michiel de Cleen & Arend van den Akker
Endo esthetics, Single Visit Dentistry and
					
Severe Toohwear
Martijn Moolenaar en Eric van der Winden Facings and crowns

ONLINE
Ga voor meer informatie en
inschrijven naar:

academiae-aesthetica.nl

