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DIGITALISERING! EXOCAD OF 3SHAPE?
DESIGNEN EN PRINTEN VAN EEN LEPEL EN SPLINT  
DOOR ALEX VAN ETTEN

Wanneer 3Shape, wanneer Exocad?

Er zijn op dit moment 2 grote spelers op de dentale markt die voorzien in de software voor 
Digitalisering. Beide typen hebben hun specifieke eigenschappen. Bij deze meeting worden beide 
systemen verder toegelicht. 

Het printen:

Tijdens deze sessie wordt het designen van een lepel en splint getoond. Daarna wordt u in de 
gelegenheid gesteld om zelf een splint of lepel te designen die vervolgens geprint gaat worden. 
Dit mag op modellen die u zelf mag meenemen. Het is natuurlijk ideaal om een splint te designen 
en vervolgens te printen zodat u zelf de pasvorm kunt beoordelen. Ook bestaat er nog een 
mogelijkheid om een splint voor u te frezen zodat u ook de verschillen in beide materialen kunt 
beoordelen. 

Programma:

• Wij starten met een Powerpoint waarin wij de beide software systemen nader berichten
• Wij tonen het designen van de lepel en splint
• U mag zelf achter de computer plaatsnemen om zelf actief bezig te zijn

Op het einde van deze sessie tonen wij u de laatste ontwikkelingen van onze digitale prothese 
waarin de pasvorm centraal staat. 

Plaats en data
Op afspraak | Divers bijvoorbeeld van 13.00 tot 17.00 uur | Nederlands
Veluwezoom 16,1327 AG, Almere

4 KRTP punten

Prijs
€ 50,-- per persoon

Inschrijven via Peter van der Pal op het nummer 06 23 86 47 64   
of via mail op Peter.van.der.Pal@arseus-lab.nl
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ALGEMENE VOORWAARDEN

1.     Algemene Voorwaarden 

1.1   Arseus Lab behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende 
        deelname de cursus geen doorgang te laten vinden.
1.2   Arseus Lab informeert hier omtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 10 dagen voor 
        aanvang van de cursus. In geval van annulering wordt reeds betaald cursusgeld volledig gerestitueerd.

2.     Betalingsvoorwaarden 

2.1   Het cursusbedrag dient 2 weken voor aanvang van de cursus volledig te zijn voldaan.

3.     Annuleringsvoorwaarden 

3.1   Iedere cursist heeft na inschrijving nog 7 werkdagen bedenktijd. 
        Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
3.2   Annulering dient altijd schriftelijk of via email, uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de cursus, te geschieden.
3.3   In geval van annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de cursus, is de cursist 
        25% van het cursusbedrag verschuldigd aan Arseus Lab.
3.4   In geval van annulering tussen 1 en 2 weken voor aanvang van de cursus, is de cursist 
        50% van het cursusbedrag verschuldigd aan Arseus Lab.
3.5   In geval van annulering binnen 1 week  voor aanvang van de cursus, is de cursist 
        100% van het cursusbedrag verschuldigd aan Arseus Lab.

Inschrijven via Peter van der Pal op het nummer 06 23 86 47 64   
of via mail op Peter.van.der.Pal@arseus-lab.nl


