
UITNODIGING

Opleiding in esthetische & 
restauratieve  tandheelkunde



Tijdens de trainingen word je stap voor stap, uitgebreid geschoold op het 
gebied van esthetische en restauratieve tandheelkunde. Door de kleine 
groep waarin we werken (max. 6 cursisten) bestaat er meer dan voldoende 
mogelijkheid om aangeboden lesmateriaal, thuisopdrachten en eigen cases 
te bespreken, waardoor je groeicurve stijl verloopt.

Aan het einde van het jaar heb je de kennis en kunde om zelfstandig 
uitgebreide en complexe restauratieve plannen op te stellen en uit te voeren. 
Door de aangeboden structuur en handvatten word je getraind om                   
voorspelbaar / tandweefselbesparend / duurzaam topkwaliteit te leveren 
en goed te communiceren met je patiënt en je team.

gaaf.education
•   maandelijkse training gedurende een jaar 
•   theorie, casusbesprekingen en hands on
•   samen actief aan de slag met 
    behandelplanning & behandelingen
•   intensieve samenwerking met keramist
•   gebruik maken van de gaaf protocollen
•   zelfreflectie: vanuit eigen kracht gaan 
    denken, eigen grenzen kennen
•   interessante gastsprekers
•   gaaf.care membership voor 3 jaar

gaaf.education is dè opleiding tot gaaf.care tandarts

gaaf.care membership
•   actief tandheelkundig netwerk
•   studiedagen
•   symposia
•   marketing tool
•   mogelijkheid tot ontwikkeling



sessie 1    

sessie 2   

sessie 3    

sessie 4   

sessie 5    

sessie 6  

sessie 7    

sessie 8   

sessie 9   

sessie 10   

sessie 11    

Sessie 12    

informatie verzamelen en fotografie

analyse van informatie & DSD

preventie & stabilisatie, integrale zorg

interdisciplinair

functionele analyse & wax up

behandelplan & -traject

tijdelijke fase

conservatieve technieken

van tijdelijk naar definitief

totale concept

persoonlijke ontwikkeling

examen

Data worden specifiek met 
de groep samengesteld en 
gecommuniceerd,  hierin 
bestaat enige flexibiliteit.

De trainingen worden 
op donderdag en vrijdag 
gehouden.

Data

Sessies

€7500,-
Kosten



JASPER THOOLEN

MAARTEN BEKKERS

MELISSA SWARTMELISSA SWART

MARJA JONK

gaaf.care initiator, restauratief tandarts (NVVRT) / prosthodontist (EPA) .........................

Hoofdopleider
MAARTEN BEKKERS

gaaf.care tandarts .................................................................................................................................................................

gaaf.care tandarts ................................................................................................................................................................................

Opleiders

gaaf.care tandarts ..........................................................................................................................................................

MELISSA SWART

MARJA JONK

JASPER THOOLEN

endodontoloog ......................................................................................................................................................

parodontoloog ............................................................................................................................................. 

orthodontist ..........................................................................................................................................................

keramist ............................................................................................................................................................

keramist ..............................................................................................................................................................................

Gastsprekers
FELIX DE SCHWARTZ

WARD VANDENBULCKE

PAUL BOVEND’EERDT

ERIC VAN DER WINDEN

 MICHIEL WOUTERS



Inschrijven en meer specifieke info via


	info@gaaf: 
	care 2: 



