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Inschrijven via Peter van der Pal op het nummer +31 6 23 86 47 64 
of via mail op Peter.van.der.Pal@arseus-lab.nl.

7-DAAGSE PROTHETIEK CURSUS

Dit voorjaar worden de 3e, 4e, 5e, 6e en 7e dag van onze 7-daagse Prothetiek cursus gegeven. Op 
16 juni 2017 starten wij met de 8e editie van onze Prothetiek cursus. Bent u ook in deze opleiding 
geïnteresseerd? Kijk dan zeker op pagina 08-10 van onze Arseus Lab Academy brochure.

Programma
3e sessie: Gysi prothese 
• Korte modelanalyse (theorie)
• Ingipsen in de articulator (praktijk) 
• Front opstelling en aandachtspunten (theorie)
• Front opstelling en controle (praktijk)
• Opstelling zijdelingse delen (theorie)
• Opstelling zijdelingse delen, element voor element en controle (praktijk)
• Anatomisch afmodelleren (theorie)
• Anatomisch afmodelleren (huiswerk + opstelling oefenen voor vaardigheid)
• Passen van de wasprothese bij de patiënt

4e sessie: Gerber prothese:  Prothese opstellen en passen bij de aanwezige patiënt.
• Uitleg fysiologische aandachtspunten van het model en inzetten articulator (theorie)
• Licht ondersneden fysiologisch gips model uitblokken en voorzien van beetplaten (praktijk)
• Ingipsen in de articulator (praktijk) (wordt waarschijnlijk voor u gedaan)
• Waarom kiezen voor Gerber opstelling, waarom kiezen voor Gysi opstelling (theorie)
• Front opstelling en aandachtspunten (theorie)
• Front opstelling en controle (praktijk)
• Opstelling zijdelingse delen (theorie)
• Opstelling zijdelingse delen, element voor element en controle (praktijk)
• Anatomisch afmodelleren (theorie)
• Anatomisch afmodelleren (huiswerk + opstelling oefenen voor vaardigheid)
• Gipsmodel is voorbereid voor het plaatsen van een steg in later stadium

5e sessie: Digitaal
• Het designen via CAD-CAM van een individuele lepel
• Volgens de juiste criteria printen van de individuele lepel
• Het designen van een steg op 2 implantaten voor de Gerberprothese van dag 4
• Laatste digitale ontwikkelingen

6e sessie: Omzetting in kunststof
• Het afmodelleren en het omzetten in kunststof van de Gerberprothese 
• Afwerken op model en terugplaatsen in de articulator
• Inslijpen volgens criteria en op een juiste manier polijsten
• Voorbereiding met gefreesde steg op de Gerber prothese

7e sessie: Reline op implantaten en steg
• Deze cursus zal volledig in het teken staan van diverse juiste reline vormen welke men in de praktijk tegenkomt. 
• De Gysi prothese van dag 3 wordt ge-relined op basis van 2 drukknoppen.

Plaats en data
27 januari 2017 | Prothetiek cursus - deel 3 | van 9 tot 18 uur | Nederlands | Almere
10 maart 2017  | Prothetiek cursus - deel 4 | van 9 tot 18 uur | Nederlands | Almere  
31 maart 2017  | Prothetiek cursus - deel 5 | van 9 tot 18 uur | Nederlands | Almere  
12 mei 2017  | Prothetiek cursus - deel 6 | van 9 tot 18 uur | Nederlands | Almere  
30 juni 2017  | Prothetiek cursus - deel 7 | van 9 tot 18 uur | Nederlands | Almere



04

ANATOMISCH AFMODELLEREN 
DOOR HENK-JAN VAN DEN HEUVEL

Tijdens deze 1-daagse cursus zal er nadruk gelegd worden op het anatomisch 
modelleren van de volledige gebitsprothese. Vaak wordt anatomisch 
afmodelleren gezien als een afbreuk op de reinigbaarheid en het draagcomfort 
van de volledige gebitsprothese, niets is echter minder waar. 

Tijdens deze cursusdag krijgt u tips en tricks over het modelleren en het anders 
leren kijken naar hetgeen u in handen heeft. Doormiddel van praktische voorbeelden 
zal het een en ander geïllustreerd en beargumenteerd worden, en uiteraard gaan 
we aan de slag! Ook zult u ervaren dat een esthetisch fraaie en goed reinigbare 
modellatie dankzij het inbouwen van een vast protocol geen tijdrovende klus 
hoeft te zijn! Voorlopig opgestelde boven- en onderprothese is aanwezig.

Tevens wordt er een korte presentatie gegeven over de digitale prothese. Met name 
aandacht voor belijningen, positionering van de elementen en het digitaal 
afmodelleren. 

Plaats en data
17 februari 2017 | van 9 tot 17 uur | Nederlands
17 maart    2017 | van 9 tot 17 uur | Nederlands
Veluwezoom 16, 1327 AG, Almere

7 KRTP – punten 

Prijs
€ 149 per persoon (inclusief lunch en volledige prothese)

ARSEUS LAB 
ACADEMY
ARSEUS LAB
ACADEMY

Inschrijven via Peter van der Pal op het nummer +31 6 23 86 47 64 
of via mail op Peter.van.der.Pal@arseus-lab.nl.
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DE NIEUWE GIETTECHNIEK  
DOOR PETER VAN DER PAL

Prothese omzetten van was naar kunststof met o.a. een 
perfecte aansluiting van de A-lijn. 

Uw prothese willen gieten met 25 tot 40% minder monomeer dan u gewend bent?
Het bestaat! Deze nieuwe generatie Selexion gietkunststoffen is al voorbereid met 
voorgepolymeriseerde microparels. Het gieten van protheses wint duidelijk terrein. 
Dit heeft te maken met de volgende oorzaken:

Snel: bij deze giettechniek wordt het afwerken tot een minimum beperkt
Schoon: geen gipsafval
Simpel: ondersnijdingen zijn van minder belang, uitblokken in was is eenvoudig

Door dit alles: TIJDWINST, hetgeen zich vertaalt in besparing van loonkosten!

Echter, steeds komt de vraag terug: 
• Hoe zit het met de krimp?
• Staat de A-lijn niet open? 
• Je gebruikt immers toch meer monomeer dan bij het persen?

Tijdens deze prothese gietcursus wordt op al deze vragen antwoord gegeven. Al 
deze bovengenoemde problemen zijn niet nodig als u zich aan de juiste richtlijnen 
houdt. Ik laat u een kijkje nemen achter elke handeling, laat u weten waarom 
poreusiteit zich voordoet, geef u nieuwe richtlijnen om fouten uit te sluiten. 
En uiteindelijk gaat u naar huis met een prothese waarvan de A-lijn aansluit. 
Maar ook kleurkeuze, allergieën en efficiënt werken met de techniek komen 
aan bod. Een interessante cursus die direct in de praktijk toepasbaar is! 

Plaats en data
03 maart 2017 | van 9 tot 16 uur | Nederlands
Veluwezoom 16, 1327 AG, Almere

7 KRTP – punten 

Prijs
€ 75 per persoon (inclusief materiaal en lunch)

ARSEUS LAB 
ACADEMY
ARSEUS LAB
ACADEMY

Inschrijven via Peter van der Pal op het nummer +31 6 23 86 47 64 
of via mail op Peter.van.der.Pal@arseus-lab.nl.
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TOTALE PROTHETIEK VOOR GERIATRISCHE PATIËNTEN 
DOOR GERT WAERZEGGERS EN HILDE KONGS

In de praktijk krijgt u steeds meer te maken met kwetsbare ouderen. 
Wat zijn hun specifieke noden? Hoe gaan we om met deze ‘frêle’ 
mensen, hoe kunnen we ze als patiënt behouden?  

In het theoretische deel overlopen we de anamnese, ziektebeelden, 
gedragsveranderingen, de invloed daarvan op de tandprothetische behandeling. 
We hebben het over ‘gero-proof’ werken en een aangepaste benadering van de 
patiënt. Aan welke kenmerken moet een geriatrische gebitsprothese voldoen?

Het praktische deel omvat de opstelling van een totale boven- en onderprothese 
voor een patiënt met involutieproces tot seniele progenie (Angle-klasse III) en 
weinig of geen zelfredzaamheid, volgens een gemodificeerd mechanisch concept, met 
Candulor TCR-elementen. Ook wasmodellatie en inslijpen krijgen ruime aandacht.

Een prothese als therapie voor de geriatrische patiënt?

Meebrengen 
Eigen instrumenten, slijpstenen en frezen voor het opstellen, modelleren en inslijpen.

Plaats en data
13 en 14 april 2017 | van 9 tot 17 uur en van 9 tot 15 uur | Nederlands
Veluwezoom 16, 1327 AG, Almere

12 KRTP - punten 

Prijs
€ 525 per persoon (voor 2 dagen, inclusief lunch)

ARSEUS LAB 
ACADEMY
ARSEUS LAB
ACADEMY

Inschrijven via Peter van der Pal op het nummer +31 6 23 86 47 64 
of via mail op Peter.van.der.Pal@arseus-lab.nl.
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TOTALE PROTHETIEK VOOR GERIATRISCHE PATIËNTEN 
DOOR GERT WAERZEGGERS EN HILDE KONGS

In de praktijk krijgt u steeds meer te maken met kwetsbare ouderen. 
Wat zijn hun specifieke noden? Hoe gaan we om met deze ‘frêle’ 
mensen, hoe kunnen we ze als patiënt behouden?  

In het theoretische deel overlopen we de anamnese, ziektebeelden, 
gedragsveranderingen, de invloed daarvan op de tandprothetische behandeling. 
We hebben het over ‘gero-proof’ werken en een aangepaste benadering van de 
patiënt. Aan welke kenmerken moet een geriatrische gebitsprothese voldoen?

Het praktische deel omvat de opstelling van een totale boven- en onderprothese 
voor een patiënt met involutieproces tot seniele progenie (Angle-klasse III) en 
weinig of geen zelfredzaamheid, volgens een gemodificeerd mechanisch concept, met 
Candulor TCR-elementen. Ook wasmodellatie en inslijpen krijgen ruime aandacht.

Een prothese als therapie voor de geriatrische patiënt?

Meebrengen 
Eigen instrumenten, slijpstenen en frezen voor het opstellen, modelleren en inslijpen.

Plaats en data
5 mei 2017 | van 9 tot 17 uur | Nederlands
Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem

6 KRTP - punten 

Prijs
€ 350 per persoon (inclusief lunch)

ARSEUS LAB 
ACADEMY
ARSEUS LAB
ACADEMY

Inschrijven via Marie-Claire Bossaer op het nummer 0478 26 97 90
of via mail op marie-claire.bossaer@arseus-lab.be.
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MASTER IN METAALVRIJE IPS E.MAX® LITHIUM DICILICATE 
EN ZIRKONIA ZENOSTAR  
DOOR MICHELE TEMPERANI

Nieuwe IPS e.max lithium dicilicaat en Zirkonium IPS Zenostar biedt nieuwe 
esthetische opties voor het maken van uitzonderlijke natuurgetrouwe restauraties.  

In deze workshop worden één centrale snijtand, een laterale snijtand en een 
hoektand vervaardigd. Dit met behulp van de nieuwe IPS e.max PERS MT, HT 
materialen en Zirkonia IPS Zenostar DT2 Zirkonia. Zowel de geperste glaskeramiek 
kappen alsmede de Zirkonia kroon zal worden gefineerd met IPS e.max Ceram. Dit 
met inbegrip van IPS e.max Ceram "Power dentine" IPS e.max Ceram "Selection" 
en IPS-Ivocolor. De techniek zal zowel theoretisch en praktisch zijn. In elke fase 
zullen fotografische technieken en tips worden gedemonstreerd en uitgelegd.

Tijdens de praktijkgerichte cursus, zullen de cursisten 
• Een kroon vervaardigen op de centrale snijtand 2.1. Deze zal 
  worden gemaakt van: IPS e.max pers MT, - A1. 
• De kern voor een monolithische fineer op een laterale snijtand  
  2.2 zal worden vervaardigd met: IPS e.max pers HT,- A1. 
• De kern voor een kroon op een 2.3 bouwen zal worden 
  vervaardigd met: Zirconia IPS Zenostar MT2 
• Een volledig anatomische kroon op molaar 1.6 zal worden 
  voltooid met behulp van de inkleur techniek.

IPS e.max Ceram is een laag-fusing nano-fluorapatiet glaskeramiek geschikt voor 
alle types van IPS e.max. Fluorapatiet kristallen in het nanometer bereik bieden een 
unieke combinatie van helderheid, doorschijnendheid en opalescentie. Vanwege 
hun eenvoudige werkwijze evenals de ongeëvenaarde esthetische mogelijkheden 
van hun kristal matrix zijn deze materialen een genot om te gebruiken.

Plaats en data
8 en 9 juni 2017 | van 9 tot 17 uur | Nederlands
Veluwezoom 16, 1327 AG, Almere

6 KRTP – punten 

Prijs
€ 895 per persoon (voor 2 dagen, inclusief avondeten)

ARSEUS LAB 
ACADEMY
ARSEUS LAB
ACADEMY

Inschrijven via Peter van der Pal op het nummer +31 6 23 86 47 64 
of via mail op Peter.van.der.Pal@arseus-lab.nl.
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7-DAAGSE PROTHETIEK CURSUS

De intentie is dat wij op 16 juni 2017 zullen starten met de 8e editie van ons 
paradepaardje, de 7-daagse Prothetiek cursus. Een cursus die begint met het uitgieten 
van de alginaatafdruk tot het relinen op 2 drukknoppen en alles wat daar tussen zit. 

Echter de tandtechniek staat niet stil, de digitale tandtechniek heeft inmiddels zijn intrede 
gedaan. Dit heeft ons doen besluiten om naast de authentieke tandtechniek u ook kennis 
te laten maken met de nieuwe digitale tandtechniek zonder concessie te doen. Ook hebben 
wij ervoor kunnen zorgen dat er op een aantal dagen voor u een live patiënt aanwezig is. 
Hiermee geven wij u een extra kijkje in de dentale keuken. 

Dit vertaald naar onze huidige opleiding zou het zomaar kunnen dat deze cursus 
het komend jaar verder uitgebreid wordt met 1 of 2 extra dagen om ook de digitale 
prothese en de immidiaat prothese te betrekken in deze cursus. Dit heeft mogelijk tot 
gevolg dat wij genoodzaakt zijn de cursusprijs aan te passen. Met betrekking tot de 
KRTP – punten zal per extra cursusdag ook 7 extra KRTP - punten toegekend worden.

Deze opleiding wordt verzorgd door
Tineke Germs: Tineke is Tandprotheticus en heeft een praktijk in Deventer. Daarnaast 
is zij docente aan de Hogeschool in Utrecht voor de opleiding Tandprothetiek.
Raphael Henderix: Raphael is werkzaam voor de firma Candulor 
en heeft een Prothetiek laboratorium gehad in België.
Philippe Verberght: Tandtechnicus en productspecialist van CEKA PRECI-
LINE wereldwijd. Tevens is Philippe gastdocent bij de DHTA in Utrecht. 
Marie-Claire Bossaer: Marie-Claire is binnen Arseus Lab gespecialiseerd 
in het geven van dieptrekcursussen voor Dreve en het geven van Artex 
voordrachten en seminars bij universiteiten in Nederland en België.
Alex van Etten: Tandtechnicus en één van de CAD-CAM specialisten 
binnen Arseus Lab. Alex zal mede invulling geven aan de digitale dag.
Peter van der Pal: Tandtechnicus, gastheer en coördinator van deze cursus. Werkzaam 
vanaf 2003 voor Arseus Lab. Daarnaast gastdocent bij de DHTA in Utrecht.

ARSEUS LAB 
ACADEMY
ARSEUS LAB
ACADEMY

Inschrijven via Peter van der Pal op het nummer +31 6 23 86 47 64 
of via mail op Peter.van.der.Pal@arseus-lab.nl.
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Inschrijven via Peter van der Pal op het nummer +31 6 23 86 47 64 
of via mail op Peter.van.der.Pal@arseus-lab.nl.

7-DAAGSE PROTHETIEK CURSUS

Programma
1e sessie: Gipstechniek en individuele lepel 
• Materiaal verwerking gips (theorie)
• Anatomische modellen maken (praktijk)
• Individuele lepel en belijning (theorie)
• Vervaardigen van de individuele lepel (praktijk)

2e sessie: Beetplaten en waswallen
• Het maken van juiste beetplaten volgens de criteria met daarbij behorende waswallen.  
• Uitleg Artex articulator en behandeling diverse beetregistraties. Kennismaking met de patiënt.

3e sessie: Gysi prothese 
• Korte modelanalyse (theorie)
• Ingipsen in de articulator (praktijk) 
• Front opstelling en aandachtspunten (theorie)
• Front opstelling en controle (praktijk)
• Opstelling zijdelingse delen (theorie)
• Opstelling zijdelingse delen, element voor element en controle (praktijk)
• Anatomisch afmodelleren (theorie)
• Anatomisch afmodelleren (huiswerk + opstelling oefenen voor vaardigheid)
• Passen van de wasprothese bij de patiënt

4e sessie: Gerber prothese:  Prothese opstellen en passen bij de aanwezige patiënt.
• Uitleg fysiologische aandachtspunten van het model en inzetten articulator (theorie)
• Licht ondersneden fysiologisch gips model uitblokken en voorzien van beetplaten (praktijk)
• Ingipsen in de articulator (praktijk) (wordt waarschijnlijk voor u gedaan)
• Waarom kiezen voor Gerber opstelling, waarom kiezen voor Gysi opstelling (theorie)
• Front opstelling en aandachtspunten (theorie)
• Front opstelling en controle (praktijk)
• Opstelling zijdelingse delen (theorie)
• Opstelling zijdelingse delen, element voor element en controle (praktijk)
• Anatomisch afmodelleren (theorie)
• Anatomisch afmodelleren (huiswerk + opstelling oefenen voor vaardigheid)
• Gipsmodel is voorbereid voor het plaatsen van een steg in later stadium
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Inschrijven via Peter van der Pal op het nummer +31 6 23 86 47 64 
of via mail op Peter.van.der.Pal@arseus-lab.nl.

5e sessie: Digitaal
• Het designen via CAD-CAM van een individuele lepel
• Volgens de juiste criteria printen van de individuele lepel
• Het designen van een steg op 2 implantaten voor de Gerberprothese van dag 4
• Laatste digitale ontwikkelingen

6e sessie: Omzetting in kunststof
• Het afmodelleren en het omzetten in kunststof van de Gerberprothese 
• Afwerken op model en terugplaatsen in de articulator
• Inslijpen volgens criteria en op een juiste manier polijsten
• Voorbereiding met gefreesde steg op de Gerber prothese

7e sessie: Reline op implantaten en steg
• Deze cursus zal volledig in het teken staan van diverse juiste 
reline vormen welke men in de praktijk tegenkomt. 
• De Gysi prothese van dag 3 wordt ge-relined op basis van 2 drukknoppen.

Plaats en data
16 juni 2017 | Prothetiek cursus - deel 1 | van 9 tot 18 uur | Nederlands   

Veluwezoom 16, 1327 AG, Almere
49 KRTP – punten

Prijs
€ 2250 per persoon (inclusief alle materialen, middaglunch, afscheidsdiner, Artex CT 
articulator voorzien van opstelkalotte en splitexsysteem, de door ons geschreven bijna 
400 pagina’s tellende documentatie, certificaat na elke aanwezige cursusdag)

7-DAAGSE PROTHETIEK CURSUS
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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.

ARSEUS LAB 
ACADEMY
ARSEUS LAB
ACADEMY

Inschrijven via Peter van der Pal op het nummer +31 6 23 86 47 64 
of via mail op Peter.van.der.Pal@arseus-lab.nl.


