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Succesvolle uitneembare protheses op basis van foutloze documentatie 

voor praktijk en laboratorium. Doorslaggevend hiervoor zijn de anatomi-

sche eerste afdruk, de functionele afdruk, de pre-bite-registratie en het 

vastleggen van de definitieve kaakrelatie met de intraorale steunpenregi- 

stratie volgens prof. dr. A. GERBER.

Onnauwkeurigheden en fouten hopen zich vaak ongemerkt op en kunnen 

alleen worden gecorrigeerd door weer van voren af aan te beginnen. 

Daarom is het altijd zinnig om door middel van een systematisch opgezette 

routine te investeren in de eigen, continu succesvolle behandelingen op het 

gebied van volledige protheses. Het doel van de cursus is om tijdrovende 

nabewerkingen en verbeteringen achteraf te voorkomen en te zorgen voor 

tevreden patiënten die behandeld zijn met kwalitatief hoogwaardige voor-

zieningen. Deze cursus verdiept de theorie van tandheelkundig-prothetische 

werktechnieken, voor een efficiënte en succesvolle samenwerking tussen 

tandartspraktijk en laboratorium op het gebied van volledige prothetiek.

CURSUSTHEMA’S EN VOLGORDE

1. Het basisprincipe: retentie- en positiestabiliteit

2. Situatieafdruk

3. Functionele afdruk

4. Pre-bite-registratie

5.  Esthetische controlesjablonen –  

Intramaxillaire relaties registreren

6.  Intraorale steunpenregistratie volgens GERBER – 

Intermaxillaire relaties registreren

VOOR

Tandartsen, studenten tandheelkunde,  

prothetici, klinisch tandtechnici
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Geen

Opfrissen van de basiskennis over de vaak onderschatte volledige prothetiek, voor reproduceerbare 

successen bij de behandeling, evenals verdere verdieping daarvan, van de situatieafdruk tot de  

registratie. Tot de klinisch-methodische basisprincipes van slijmvliesgedragen, volledige protheses 

behoren de factoren die de retentie beïnvloeden, de vormgevingsprincipes en het gebruik van de 

juiste hulpmiddelen voor probate documentatie in de klinische praktijk en het laboratorium en de 

criteria voor besluitvorming bij de aanpak.

BASISCURSUS 1

Neem voor vragen over ons opleidings- 

concept contact met ons op via:
CANDULOR AG
Boulevard Lilienthal 8 / CH-8152 Glattpark (Opfikon)  
T +41 (0) 44 805 90 00 / F +41 (0) 44 805 90 90  
candulor.com / candulor@candulor.ch

courses@ssop.swiss


