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Go Digital Event 2019 
 

 

 

 

 

 

Programma: 

12.30 – 13.00 uur  Ontvangst / broodjes 

13:00 – 13:15 uur Introductiemogelijkheden Digitale Workflow Dentalhouse 

13.15 – 14.00 uur Casus volledige prothese  
   Workflow digitaal ontwerpen van de volledige prothese en printen. 

Verkorte workflow met gebruik van replicadenture. 

14.00 – 14.45 uur Casussen uit de praktijk 
De volgende casussen worden behandeld: betand/onbetand, partiële 

prothese (plaatje), immediaatprothese en implantaatprothese. 

14.45 – 15.00 uur Koffie / thee / koek 

15.00 – 15.30 uur Pasprothese 

15.30 – 16.00 uur Printen 
Verschillen in instellingen en nabewerking, plus diverse merken klasse IIa- 

materialen 

16.00 – 16.30 uur Nabewerking 
Polijsten, Karakterisering, Reparatie en Rebasen 

16.30 – 17.00 uur Digitale workflow in uw praktijk/laboratorium 

17.00 – einde  Afsluiting met een borrel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benieuwd naar de ontwikkeling op het gebied van digitalisering? Het is verder dan u denkt. Alles kan, 

en wij laten het u zien tijdens het Go Digital Event 2019.  

Scannen, designen, frezen, printen, rebasen, repareren is allemaal mogelijk met de digitale prothese. 

Voor de elementen heeft u de keuze uit printen, frezen of voorraadelementen. Vanzelfsprekend kunt u 

een pasprothese toepassen bij de Digitale Workflow van Dentalhouse. Wij delen de ervaring van onze 

gebruikers en uit onze eigen praktijk graag met u op 10 oktober a.s. 

Zelf aan de slag? Geef u snel op, want VOL=VOL. 

 

Datum   10 oktober 2019 

Tijd   13:00 – 17:00 uur 

Locatie   Academie voor Mondprothetiek 

   Klovenier 1, 3905 PN  Veenendaal 

Kosten   € 50,00 per deelnemer (exclusief btw) 

http://www.academievoormondprothetiek.nl/
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Scannen 

 
Voor immediaatprotheses, partiëleprotheses, en edentate 

bovenkaak kan de Medit i500 intra-oraal scan worden 

gebruikt. De Medit T500 en Medit T300 desktop scanners 

kunnen gipsmodellen en (alginaat)afdrukken scannen. Met 

de Replica Denture software kan eenvoudig een bestaande 

prothese worden gescand. 

 

Designen 

 
Qua design zijn de mogelijkheden erg uitgebreid op het 

gebied van de tandenboog en de opstelling. De gebruikte 

ExoCad software in de originele uitvoering geeft een grote 

vrijheid bij het designen van volledige protheses, enkele 

protheses, implantaat protheses en plaatjes. Elke technicus 

zal hier zijn creativiteit en inzicht waar kunnen maken. 

 

Printen 

 
Met de komst van klasse IIa-biocompatibele 3D-print 

materialen is de productie van de digitale prothese in eigen 

huis geen probleem meer. Diverse fabrikanten bieden dit 

aan. Met de Uniz 3D-printer is het mogelijk om digitale 

protheses te printen door gebruik te maken van 

verschillende instellingen. 

 

Pasprothese 

 
Een belangrijke vraag bij de digitale prothese is de 

mogelijkheid van een pasprothese. Dit is geen probleem bij 

de digitale workflow met ExoCad, zoals ontwikkeld door 

Dentalhouse. Er zijn meerdere mogelijkheden, afhankelijk 

van de patiënt en uw wensen. 

 

 

Dentalhouse heeft als eerste in de markt een totale digitale workflow ontwikkeld voor het 

maken van digitale protheses die Tandprothetici en Tandtechnici in eigen praktijk en 

laboratorium kunnen uitvoeren. Alle reguliere protheses kunnen hier mee worden gemaakt. 

Tijdens dit event wordt het printen van protheses extra belicht. 

 

De Academie voor Mondprothetiek is een onderdeel van Dentalhouse.  

Uw ideale partner in digitalisering! 

 

http://www.academievoormondprothetiek.nl/

