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INVITATION
Interactive Course with 

Dr. Frank Vanhove
Dr. Patrick Winderickx



WELKOM
Dr. Vanhove en Dr. Winderickx heten u van harte welkom in ZMACK 
campus Deurne voor een interactief leertraject van het Neodent 
Grand Morse Implant System.  
Na ontvangst starten we de dag met een theoretische uiteenzet-
ting van de mogelijkheden van het systeem. We doorlopen met u de 
geplande ingrepen (immediate behandeling) met het Neodent Grand 
Morse Helix Systeem.

Hierna krijgt u een hands-on training op bone models. We begeleiden 
u vervolgens naar het operatiekwartier van het AZ Monica voor het 
bijwonen van de live surgery.

Na afloop van de cursus bent u bekend met:
• De voorspelbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van immediate 

protocollen
• De mogelijkheden met het GM Helix-implantaat, het bijbehorende 

chirurgische protocol en de prothetische mogelijkheden
• Het praktisch oefenen op bone models met het  

GM Helix-implantaat

Founded by a dentist to dentists, with the purpose 
of changing lives of more patients. Neodent® is a 
global brand available in more than 60 countries, 
with more than 1,6 million implants sold annualy. 
With a legacy of more than 25 years focused on 
ease of use, Neodent Dental Implant Systems focus 
on progressive treatment concepts, such as immediacy 
with modern and reliable solutions to enable therapy access 
and affordability for creating new smiles every day.

NEODENT: A UNIQUE PURPOSE

Creating new smiles every day.

“The drilling protocol of Neodent is one of the most efficient ones 
I’ve ever seen. It saves me precious time and enhances recovery 
time for my patients.”

Frank Vanhove
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CURSUS
Theorie
• De Neodent-filosofie: immediate behandeling voor een natuurlijk, 

esthetisch resultaat.
• Eén prothetisch platform.
• Grand Morse Helix (met een Neoporos of een Acqua hydrofiel op-

pervlak) voor alle bottypes.
• Het belang van de ‘Learning Curve’.
• Tips & Tricks.

Hands-on
• Touch en feel: ervaar het GM Helix-implantaat zelf.
• Implanteren op bone models.
• Klinische casus presentatie.

Live surgery
• Behandeling van minstens 2 patiënten met GM Helix-implantaten 

door Dr. Frank Vanhove.

Mentoring
• Dr. Frank Vanhove staat open voor eventuele mentorsessies 

waarbij u de mogelijkheid heeft het geleerde bij eigen patienten te 
implementeren onder begeleiding.

Global brand 
Available on more than 60 countries with more than 1,6 
million implant sold annualy.

Founded by a dentist to dentists
A legacy of more than 25 years focused on ease of use.

Therapy access and affordability
Accessibility to proven and affordable solutions.

Progressive treatment concepts
Modern and reliable solutions.



SPREKER
Frank Vanhove

• Doctor in de Genees- Heel- en Verloskunde, 
R.U.G., 1994, grootste onderscheiding

• Tandarts, V.U.B., 1997, grote onderscheiding
• Erkend specialist in de stomatologie, 1999
• Erkend specialist in de Maxillofaciale heelkunde, 

2001
• Resident, dienst Maxillofaciale Heelkunde en 

Stomatologie, A.Z. V.U.B., (1999 tot 2001)
• Consulent Maxillofaciale chirurgie, werkzaam op 

de dienst Oogheelkunde, A.Z. V.U.B., (2002)
• Maxillofaciaal chirurg, dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie AZ 

Monica Deurne, sinds 01.07.2003
• Maxillofaciaal chirurg, ZMACK campus Deurne, sinds 04.2016
• Bijzondere bekwaamheden: implantologie, preprothetische heelkunde, 

digitale workflow

Data
Donderdag 19 maart 2020
Donderdag 28 mei 2020
Donderdag 24 september 2020

Doelgroep
Deze cursus is voor tandartsen met 
enige ervaring in de implantologie en 
voor diegenen die meer willen leren 
over immediate behandelingen.

Cursuskosten
€ 395,- excl. btw. Inclusief catering, 
cursusmateriaal. 

KRT
KRT-accreditatie wordt aangevraagd 
voor de Nederlandse deelnemers.

Locatie
AZ MONICA DEURNE
Florent Pauwelslei 1
2100 Deurne

Contact

Nederland
E-mail: education.nl@straumann.com

Belgie
E-mail: education.be@straumann.com

CURSUS DETAILS


