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Het belang van volledige protheses als tandheelkundige voorzieningen wordt vaak onderschat. Ze 

geven de patiënt terug wat hij intraoraal is kwijtgeraakt. Het concept van volledige protheses is meer 

dan alleen maar het »opstellen van gebitselementen«, want de techniek vereist zowel anatomische en 

prothetische kennis als de ambachtelijke knowhow. In deze theoretische cursus wordt kennis over-

gedragen en verdiept over het maken van eigentijdse, kwalitatief hoogwaardige volledige protheses: 

van het situatiemodel tot de oriëntatie van modellen in de articulator.
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Opfrissen en verder verdiepen van de anatomische en prothetische  

kennis ten aanzien van de noodzakelijke tandheelkundige en tandtechni-

sche basis voor het werken aan hoogwaardige volledige protheses.

Overdracht van de uitgangspunten voor de vormgeving van slijmvliesge-

dragen protheses, protheseretentie en musculair evenwicht, op basis  

van de principes zoals die ontwikkeld zijn door o. a. GERBER. Kennisma-

ken met de dimensionering van de werkmodellen, het gebruik van de pre- 

bite-registratie en de zodanige vormgeving van functionele lepels en  

registratiesjablonen dat deze bij spieractiviteit in de mond in positie blijven. 

Bovendien wordt aandacht besteed aan het maken van de esthetische 

controlesjabloon voor het opstellen van gebitselementen, het maken van 

intraorale registratiesjablonen en uiteindelijk het definitief monteren van 

het model in de articulator.

CURSUSTHEMA’S EN VOLGORDE

1. Het basisprincipe: retentie en positiestabiliteit

2. Situatiemodel

3. Functionele lepel

4. Functioneel model, pre-bite-registratie

5. Esthetische controlesjablonen

6. Intraorale steunpenregistratiesjablonen

7.  Registraties, esthetische en functionele  

gegevensdragers, oriënteren van de modellen 

in de articulator

VOOR

Meester-tandtechnici, tandtechnici,  

tandtechnici in opleiding, meester-tandtechnici  

in opleiding, prothetici, klinisch tandtechnici
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