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OPSTELLING – 
VOLLEDIGE PROTHESES 
IN EEN FYSIOL   GISCHE 
OCCLUSIE



Centraal staat het aanleren, opfrissen en verdiepen van de basisprincipes voor het opstellen van  

gebitselementen in de een-tegen-twee-occlusie van gebitselementen voor volledige protheses.  

Er wordt inzicht gegeven in de toegepaste systematiek, van de modelanalyse tot de opstelling  

van gebitselementen. Nadat de gebitselementen volledig zijn opgesteld volgt de systematische  

correctie van de occlusie, zowel in de centrische als de excentrische verhoudingen. Vervolgens  

wordt het tandvlees vormgegeven in was, op basis van myodynamische uitgangspunten.
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De basisbeginselen leren beheersen van de functionaliteit van volledige 

protheses en de fysiologische een-tegen-twee-opstelling van prothesee- 

lementen in statische en dynamische occlusie. Het begrijpen en toepassen 

van de modelanalyse voor een statisch stabiele opstelling van gebitsele-

menten en voor de autonome kauwstabiliteit van de laterale gebitselemen-

ten. Opstellen van de frontelementen in was, op basis van anatomische 

middenwaarden. Opstellen van de laterale elementen op grond van stati- 

sche principes, aan de hand van de doorgevoerde modelanalyse. Gebrui-

ken van de aangeleerde regels voor statische en dynamische occlusie.  

Gebruiken van de vormgevingsprincipes voor een aan de spieren aange-

paste, myodynamische vormgeving van de prothesebasis in was.

CURSUSTHEMA’S EN VOLGORDE

1. Wat een volledige prothese moet kunnen

2. Fysiologische opstelling – het principe

3.  Statische en dynamische occlusie in een-tegen- 

twee-opstelling van prothese-elementen

4.  Modelanalyse

5.  Opstelling van frontelementen

6.  Opstelling van laterale gebitselementen  

met de Bonartic II NFC+

7.  Statische en dynamische occlusiecontrole

8.  Wasmodellatie – Papillen, tandhalzen en myody-

namische vormgeving van het protheselichaam

VOOR

Meester-tandtechnici, tandtechnici, tandtechnici 

in opleiding, meester-tandtechnici in opleiding, 

tandartsen, studenten tandheelkunde – ter onder-

steuning van de klinische opleiding-, prothetici, 

klinisch tandtechnici
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Basiscursus 2: De tandtechnische basis van volledige protheses
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