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•  Welke systemen zijn er? 

•  Wat zijn de voordelen van CAD/CAM?

•  Klinische mogelijkheden en voorbeelden

•  Live demo van twee leading systemen

Doelgroep
Tandartsen, tandtechnici en assistenten.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen  
€ 169,- per persoon inclusief btw, cursus-
materiaal, broodjesmaaltijd, koffie/thee.

Erkenning KRT 
Voor deelname aan deze  
regionale avondcursus zijn  
3 KRT-punten toegekend.  

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door middel van  
de inschrijfkaart in deze brochure of via 
www.mednet.nl/yeswescan.  
Na inschrijving voor de cursus ontvangt u 
een bevestiging en separaat een factuur. 
Ongeveer 10 dagen voorafgaand aan de 
cursus ontvangt u verdere informatie.

Verhinderd?
Alleen schriftelijke annuleringen (per e-mail) 
worden geaccepteerd. Bij annulering tot 
twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst 
wordt € 50,- per persoon aan administratie-
kosten in rekening gebracht. Bij annulering 
korter dan twee weken van te voren kunnen 
wij helaas geen restitutie verlenen. Vervang-
ing van de deelnemer is uiteraard altijd 
mogelijk.

Meer informatie?
Springer Healthcare
030 638 36 38 | nascholing@springer.com 
www.mednet.nl
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Yes we (s)can
REGIONALE AVONDCURSUS  
DIGITALE RESTAURATIESYSTEMEN

Deze nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door: CAD/CAM

LABSIDE

SCANNEN

???

STL

DIGITAAL AFDRUKKEN

KEUZESTRESSOPEN SYSTEEM
SAME DAY DENTISTRY

CHAIRSIDE

Data en locaties
• do 7 sep - Zwolle
• wo 27 sep - Eindhoven
•  do 12 okt - Rotterdam  

(Ridderkerk)
• wo 1 nov - Amsterdam
• di 14 nov - Utrecht (Bunnik)



De ontwikkeling van digitale afdruksystemen gaat razendsnel. De hoeveelheid scanners 
die op de markt komt kan leiden tot behoorlijke keuzestress. Toch zijn er wel facetten te 
benoemen die kunnen helpen bij het nemen van een beslissing.
Gaat u een dergelijk apparaat aanschaffen dan wilt u duurzaamheid en een gedegen 
kennis met een goede service. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen wat u 
met de scanner wilt doen. Gaat u voor "Labside" of juist "Chairside"?
Wilt u snel aan de gang en ook uw assistent laten scannen, dan is gebruikersgemak ook 
een heel belangrijke eigenschap van een apparaat.
 
In de lezing zal uitgebreid worden ingegaan op deze materie. Daarbij zal er ook een 
demonstratie gegeven worden van twee leading apparaten die zowel de chairside 
mogelijkheden als de Labside mogelijkheden bieden.
 
De volgende onderwerpen komen in de lezing aan bod.
•  Welke systemen zijn er?
•  Waar moeten we op letten bij het aanschaffen van een dergelijk systeem?
•  Wat is STL?
•  Wat zijn de voordelen van CAD/CAM eigenlijk?
•  Klinische mogelijkheden en voorbeelden.
•  Chairside versus Labside.
•  Live demo van twee leading systemen.  

inschrijfkaart

ja, ik wil me aanmelden als  
deelnemer voor de cursus.  
Ik betaal hiervoor een eigen  
bijdrage van € 169,- (incl. BTW). 

Mijn gegevens

Voorletter(s) Tussenvoegsel

Achternaam  m/v*

Functie

Praktijkadres  

Postcode en plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

BIG-registratienummer

Factuuradres (indien afwijkend van bovenstaand adres)

Naam

Adres

Postcode en plaats

Datum Handtekening

*Omcirkel wat van toepassing is. Levering en diensten geschieden volgens de voorwaarden van Springer 
Media B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossier 32107635 op 17 juni 
2010. De voorwaarden staan op www.bsl.nl of worden aan de koper op diens verzoek toegezonden. Prijzen 
zijn inclusief BTW. Ondergetekende is bekend met de annuleringsvoorwaarden.
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Arend van den Akker volgde zijn opleiding Tandheelkundige Faculteit te Amsterdam 
(GU). Sinds 1986 is hij werkaam als algemeen practicus in Alphen aan den Rijn met 
een speciale voorliefde voor de prothetische- en esthetische tandheelkunde. Vanaf 
2000 is hij bij de firma Henry Schein (voorheen NDO en demedis) betrokken geweest 
bij het onderwijs van moderne technieken aan tandartsen, zoals Carisolv® en  
Endo-eze® en momenteel CEREC en glasvezelrestauraties (VOCO). Per 30 augustus 
2014 heeft tandarts Arend van den Akker wederom zijn certificaten behaald als 
CEREC Trainer. Als vakspecialist kan en mag hij andere tandartsen scholen op het 
gebied van CEREC, een moderne oplossing voor tandtechniek.

PROGRAMMA AVONDEN
18.30 uur  Registratie en ontvangst met broodjesmaaltijd
19.00 uur  Aanvang cursus
20.30 uur  Pauze
20.45 uur  Vervolg cursus
21.15 uur  Demonstratie TRIOS® en CEREC 
22.00 uur  Afsluiting
 
DATUM PLAATS LOCATIE
07-09-2017 Zwolle Hotel Mercure Zwolle
27-09-2017 Eindhoven Gele Kegels Eindhoven
12-10-2017 Rotterdam-Ridderkerk Van der Valk Hotel Ridderkerk
01-11-2017 Amsterdam Golden Tulip Amsterdam
14-11-2017 Utrecht-Bunnik Postillion Utrecht-Bunnik Bunnink 

Programma

Spreker
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