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Digitale kleurbepaling  
en diagnostische opwas  
in de tandheelkunde
Brugge, donderdag 30 maart 2017
Van 14 tot 17.30 uur

Praktisch

Datum en plaats

Donderdag 30 maart 2017, van 14 tot 17.30 uur
Ontvangst vanaf 13.30 uur

Vlaamse Landmaatschappij,
Velodroomstraat 28 in Brugge

Accreditering

Accreditering tandheelkunde is aangevraagd 
(10 AE deelgebied 4 en 10 AE in deelgebied 7).

Inschrijven

Schrijf in vóór 22 maart 2017 via
http://puc.kuleuven-kulak.be

De deelnameprijs is 80 euro, te betalen op 
rekening IBAN BE31 2850 2133 2955 van het 
Postuniversitair Centrum, met vermelding van 
“400/0014/38871 + naam van de deelnemer”.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
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Programma

14.00u. Digitale kleurbepaling in de tandheelkunde
 Tandarts Mark Willems
 
 De juiste kleur kan een restauratie maken of 

kraken. Nochtans is een correcte kleurbepaling 
niet evident en wordt deze stap vaak overgelaten 
aan het tandtechnisch labo. Recent zijn een 
aantal elektronische toestellen en technieken 
op de markt gekomen om de kleurbepaling te 
vergemakkelijken. Tijdens de lezing wordt de 
theorie achter kleurperceptie toegelicht en aan 
de hand hiervan worden de mogelijkheden en 
beperkingen van elektronische hulpmiddelen 
besproken.

 
15.30 u. Pauze

16.00u. 	Het ontwerp en gebruik van een diagnostische 
opwas in de praktijk 

 Tandarts Justine Colle

 In de tandheelkunde besteedt men de laatste jaren 
steeds meer aandacht aan een restoration driven 
behandelplan en wordt de voorspelbaarheid van de 
tandheelkundige behandeling steeds belangrijker. 
Een belangrijke rol in deze evolutie is weggelegd 
voor de diagnostische opwas. 

 Van eenvoudige studiemodellen zijn we 
geëvolueerd naar een zeer gedetailleerde 
diagnostische opwas, al dan niet voorafgegaan 
door een Digital Smile Design. De opwas kan 
gebruikt worden als diagnostische hulp, als 
communicatiemiddel naar patiënt, collega’s en 
labo toe, tijdens de implantaat- en parodontale 
chirurgie en als hulp bij tandpreparaties.

 Tijdens deze lezing zullen de verschillende 
toepassingsmogelijkheden worden besproken, met 
bijzondere aandacht voor de digitale tandopstelling 
of Digital Smile Design.

17.30u.  Einde

Digitale kleurbepaling  
en diagnostische opwas  

in de tandheelkunde

Docenten:

	 Tandarts	Justine Colle,
	 	 Specialist	in	de	Restauratieve	Tandheelkunde

	 Tandarts	Mark Willems,
	 	 Specialist	in	de	Restauratieve	Tandheelkunde

Stuurgroep Tandheelkunde

Dr. Lieven Barbier (voorzitter), Anouck Asscherickx, 
Justine Colle, prof. dr. Dominique Declerck, prof. dr. Calix 
De Clercq, prof. dr. Antoon De Laat, Gilbert Lefevre,  
An Schotte, Franceska Verhamme

Nog op de agenda

Interuniversitaire Samenwerking voor intercollegiale 
toetsing tandheelkunde:

• 23 maart 2017 – 18.30 uur:  
Schade en schadeloosstelling 

 Door prof. dr. Marc Braem

• 19 oktober 2017 – 18.30 uur: 
Persoonlijkheidsstoornissen 

 Door prof. dr. Laurence Claes

Meer	info	en	inschrijving	via	http://www.interthk.be
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