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Kauwstabiliteit is een belangrijke factor voor het succes van volledige prothetische voorzieningen. 

Dragers van een prothese klagen vaak over pijnlijke drukplekken, verminderde protheseretentie en 

een beperkte kauwfunctie. Met de gelingualiseerde opstelling van laterale gebitselementen volgens 

het GERBER-concept worden deze beperkingen grotendeels tegengegaan.
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Neem voor vragen over ons opleidings- 

concept contact met ons op via:

DOEL VAN DE CURSUS

De basisbeginselen leren beheersen van de functionaliteit van volledige 

protheses en het principe van de gelingualiseerde een-tegen-een-op-

stelling van prothese-elementen in statische en dynamische occlusie. Het 

begrijpen en toepassen van de modelanalyse volgens GERBER, om zo  

de autonome kauwstabiliteit van de laterale gebitselementen te kunnen 

doorzien en hanteren. Opstellen van de frontelementen in was, op basis 

van anatomische middenwaarden. Opstellen van de gelingualiseerde 

laterale elementen op grond van statische principes, aan de hand van de 

doorgevoerde modelanalyse. Gebruiken van de aangeleerde regels voor 

statische en dynamische occlusie. Kennismaken met en toepassen van 

vormgevingsprincipes voor de papil, de tandhals en de kunstmatige alve- 

ole en, ten behoeve van het musculaire evenwicht, een op de mondspie- 

ren afgestemde, myotonische vormgeving van de prothesebasis in was.

CURSUSTHEMA’S EN VOLGORDE

1. Wat een volledige prothese moet kunnen

2.  Gelingualiseerde volledige protheses volgens GERBER

3.  Statische en dynamische occlusie in een-tegen-een- 

opstelling van prothese-elementen

4.  Modelanalyse volgens GERBER

5.  Opstelling van frontelementen

6.  Opstelling van laterale gebitselementen  

met de Condyloform II NFC+

7.  Statische en dynamische occlusiecontrole

8.  Wasmodellatie – Papillen, tandhalzen en myodyna- 

mische vormgeving van het protheselichaam

VOOR

Meester-tandtechnici, tandtechnici, tandtechnici in 

opleiding, meester-tandtechnici in opleiding, tandartsen, 

studenten tandheelkunde – ter ondersteuning van  

de klinische opleiding-, prothetici, klinisch tandtechnici
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Basiscursus 2: De tandtechnische basis van volledige protheses
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