
Cursusavond: Moderne keuzes voor suprastructuren
12 mei 2016 in Uden 
19 mei 2016 in Zwolle

More than creating smiles 
restoring confidence 

www.iti-educatieprogramma.nl / www.straumann.nl  

Inschrijven?
Schrijf u in via de website:  www.
iti-educatieprogramma.nl of www.
straumann.nl 
of neem contact op via de e-mail: 
education.nl@straumann.com

Locatie 12 mei 2016:
Hotel Uden - Veghel
Rondweg 2
5406 NK  UDEN 

Locatie 12 mei 2016:
Hotel Zwolle
Nieuwleusenerdijk
8028 PH  ZWOLLE

Kosten
Deelnamekosten: ¤ 75,00 excl. btw
ITI-leden ontvangen 25% korting.

100%

130%

70%

50%

Hotel Zwolle

Hotel Uden - Veghel



 

 

Wiebe Derksen is in 2010 (Cum Laude) afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
In januari 2012 startte hij een promotie traject op ACTA naar digitalisering in de implan-
tologie getiteld: ‘From-Planning-to-Scanning’ waarbij hij gebruik maakt van de digitale 
workflow van Straumann. Tegelijkertijd volgde hij van 2012 - 2015 op ACTA de post-gra-
duate opleiding implantologie. Zijn huidige expertise en onderzoek richt zich op Guided 
Surgery, intraoraal scannen, abutment keuzes en CADCAM-restauraties. 

Hij is co-auteur van de huidige ITI-consensus Review over Computer Guided Surgery, en 
ontving daarnaast in 2013 de ITI-Clinical Research Grant voor zijn promotie onderzoek. 
Daarnaast is Wiebe nog actief in de verwijspraktijk van zijn vader Ben Derksen, is hij 
voorzitter van de NVOI-Juniorcommisie iDent35, en redacteur van het Quality Practice 
tijdschrift. . 

Moderne keuzes voor suprastructuren
Met de komst van nieuwe implantaatlijnen en de verbeter-
de tandtechnische mogelijkheden ontstaan er steeds nieu-
we prothetische mogelijkheden. Het gebruik van CADCAM 
lijkt niet meer weg te denken uit de wereld van prothetiek 
op implantaten, zowel voor de behandeling van edentate 
patiënten als bij enkeltandsvervanging. 

Omdat iedere implantaatconnectie andere eigenschappen 
en daarmee prothetische mogelijkheden heeft, gaat in 
deze cursus speciale aandacht naar de Bone Level-implan-
taten van Straumann. 

Afdrukmethoden, abutmentkeuzes en restauratiemate-
rialen worden belicht zodat het voor u duidelijk wordt 
hoe u voorspelbaar kunt restaureren op Straumann Bone 
Level-implantaten. 

Na het volgen van deze cursus: 
•  weet u hoe het prothetisch plan de implantaatkeuze 

beïnvloedt; 
•  heeft u kennis over de CADCAM-mogelijkheden binnen 

de implantologie; 
•  kunt u een keuze maken tussen de verschillende afdruk-

methoden;
•  heeft u inzicht in het prothetische portfolio van de Strau-

mann Bone Level-implantaten.

 
Programma
 
19.00 Ontvangst met lichte maaltijd
 
19.30  Moderne keuzes voor suprastructuren 
 Abutmentkeuzes op Bone Level-implantaten 
 Variobase; een voordelige, voorspelbare keuze 
  CARES; individuele oplossing voor de patiënt - 

Screw Retained Bars & Bridges (SRBB); voor  
specifieke indicaties 

 
20.30 Pauze
 
20.45 Moderne keuzes voor suprastructuren - vervolg 
  Monolitische restauratiematerialen op  

implantaten 
  Implantaatkeuze op basis van het prothetisch 

plan 
 Conventioneel en digitaal afdrukken; wat zijn de
 voor- en nadelen? 
 
21.45    Afsluiting en mogelijkheid om te werken op 

modellen met de verschillende prothetische com-
ponenten. 

 
22.00 Einde van avond


