CURSUS

3 KRTP
Punten

• Good Fit techniek
• Ses Mesh Fiber Protheseversteviging

Cursusleider: Toine van Werkhoven

Exclusief voor de Benelux organiseert Actie Dent in samenwerking met
Tandprotheticus Toine van Werkhoven
een unieke combi-training!
Inhoud
tandenbogen d.m.v. de Good Fit techniek. Deze techniek is uitermate
geschikt voor immediaat en noodprothese vervaardiging. In dit dagdeel
methode toe te passen in de praktijk. Deze is uitermate geschikt ter
vervanging van de metalen versterkingen.
Toine van Werkhoven
Cursusleider Toine van Werkhoven werkt sinds 1975 in de
tandtechniek. Tijdens de opleiding bij het IVT werd zijn belangstelling
voor de tandprothetiek gewekt waarna de opleiding tot tandprotheticus
volgde. Na het behalen van zijn diploma is hij in 1986 zijn eigen, nog
steeds bestaande tandprothetische praktijk in Oisterwijk gestart.
Ook is hij eigenaar van opleidingcentrum ‘Van Werkhoven training &
treatment’ te Oisterwijk. Daarnaast is hij 10 jaar docent geweest op de
opleiding Tandprothetiek aan de Hogeschool Utrecht. Toine is mede
door deze werkervaring een gewaardeerde tandprotheticus onder
collega tandprothetici.
Kwaliteitsregister
De cursus is aangemeld bij het Kwaliteitsregister
Tandtechniek en het Kwaliteitsregister Tandprothetici.
Doelgroep
Tandprothetici en tandtechnici gericht op prothesewerk.

www.actiedent.nl

Praktische informatie
za 21 mei 2016
Data:
do 9 juni 2016
(Kijk voor overige
data op onze website) vr 24 juni 2016
do 14 juli 2016
vr 29 juli 2016
Locatie:
Duur:
Tijd:
Cursusleider:
Kosten:

do 11 augustus 2016
do 13 oktober 2016
do 25 november 2016
do 15 december 2016

Van Werkhoven training & treatment
Scheepersdijk 76, 5062ED Oisterwijk
1 dagdeel
9.30 - 14.30 uur
Toine van Werkhoven
inbegrepen.

Zelf meenemen
- Wasmes
- Kronenschaar
- Kunststof frezen
Inschrijven
Schrijf u snel in op een van de cursus data, want er zijn slechts 4
werkplekken per dagdeel beschikbaar! Aanmelden kan op onze
website www.actiedent.nl
Voorwaarden
Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Indien
het aantal deelnemers is bereikt, ontvangt u van ons bericht met een
voorstel voor een alternatieve datum.
De kosten dienen voorafgaand aan de cursus voldaan te zijn. U
ontvangt hiervoor bij inschrijving een factuur.
Annulering is mogelijk tot 1 week voor de cursusdatum. Vervanging
van een cursist is uiteraard altijd mogelijk. Bij annulering vanuit de
organisatie (bijv. bij onvoldoende aanmeldingen) worden de cursisten
d.m.v. een bericht op de hoogte gesteld en kan gekozen worden voor
een andere cursusdatum of restitutie van het cursusgeld.
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