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De academie voor mondprothetiek organiseert de opleiding digitale mondprothetiek met als 

doel meer kennis te krijgen van de digitale veranderingen in de dentale markt op het gebied 

van mondprothetiek. 

Naast de theoretische uitleg van het scannen en ontwerpen, gaat u ook praktisch aan de slag. 

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die instapt in de digitalisering. 

Met deze meerdaagse cursus gaan we bovendien in op technische achtergronden en 

bedrijfsvoering. 

 

 

Programma meerdaagse cursus digitale mondprothetiek 

Dag 1 17 februari 2017 

09.00 – 09.30 uur  Ontvangst 

09.30 – 10.30 uur Digitale mondprothetiek – deel  I  (workfow) 

10.30 – 11.00 uur Wat kunnen we al digitaal 

11.00 – 11.15 uur koffie 

11.15 – 11.45 uur Demo scannen 

11.45 – 12.30 uur Zelf scannen model edentate kaak 

12.30 – 13.00 uur lunch 

13.00 – 14.30 uur Ontwerpen van een afdruklepel 

14.30 – 15.00 uur  Printen van een afdruk lepel met 3D printer 

15.00 – 16.00 uur Ondernemen in de digitale toekomst – deel I  

16.00 – 16.30 uur Discussie 

16.30 – 17.00 uur Afsluiting 1e cursus dag 
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Programma meerdaagse cursus digitale mondprothetiek 

Dag 2 10 maart 2017 

09.00 – 09.30 uur  Ontvangst 

09.30 – 10.30 uur Digitale mondprothetiek – deel II (workflow) 

10.30 – 11.15 uur Demo ontwerpen volledige prothese 

11.15 – 11.30 uur koffie 

11.30 – 12.30uur Zelf ontwerpen digitale prothese 

12.30 – 13.00 uur lunch 

13.00 – 14.00 uur Frezen in de mondprothetiek 

14.00 – 15.00 uur  Printen in de mondprothetiek 

15.00 – 16.00 uur Ondernemen in de digitale toekomst - deel II 

16.00 – 16.30 uur Discussie 

16.30 – 17.00 uur Afsluiting 2e cursus dag 

 
Max aantal deelnemers: 12 personen 

Kosten: € 500,- excl btw 

Meenemen: laptop beide dagen 

 Model edentate kaak 1e dag 

U ontvangt van ons: studenten dongle 

 Geprinte lepel 

 Nederlandstalige handleidingen, cursus map, certificaat 
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Scanners: 
Eigenschappen / toepassingsgebied / snelheid / nauwkeurigheid 
 
3D printers 
Eigenschappen / toepassingsgebied / technieken / materialen  
 
Freesmachines: 
Eigenschappen / toepassingsgebied / materialen 
 
CAD software / Ontwerpsoftware: 
Verschillende fabrikanten / design / snelheid / “open” STL file / licentiekosten / updates / 
bibliotheken / prijs / support / handleiding 
 
CAM software / freessoftware: 
Verschillende fabrikanten / snelheid / licentiekosten / updates / bibliotheken / prijs / support / 
handleiding 
 
Digitale productie: 
Scannen – ontwerpen – printen of frezen – uitbesteden 
 
Ontwikkeling: 
Op het gebied van ontwerpen, productie en materialen 
 
Ondernemen in de digitale toekomst: 
De verandering in het arbeidsproces, investeringen, wat vindt u als ondernemer belangrijk? 
Business partner, modulair werken, make or buy, verdien model, KIA / MIA regeling, kopen of 
leasen? 
 
Studentendongle: 
De studentendongle zal op uw laptop worden geïnstalleerd, deze dongle wordt uw eigendom 
 

 


