
Excellence in Immediacy
Efficient implant treatment protocol
Interactieve cursus op 11 oktober 2019 of 22 november 2019



 “The day that I changed my thoughts of working only with  
a company who shared my passion for quality, innovation 
and expertise, changed my world”.  Marco Tudts

Dr. Marco Tudts nodigt u van harte uit voor de interactieve cursus “Excellence  
in Immediacy”. Na de ontvangst in het restaurant Salons - Delicatessen  
De Moriaen starten we de dag met de theorie. De spreker behandelt met  
u de klinische en praktische kant van immediate behandelingen met  
Straumann® BLX-implantaten. 

Na de praktische hands-on vervolgen wij de cursus in de praktijk Cosmident  
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 van het BLX-implantaat, het bijbehorende chirurgisch 

protocol en de prothetische mogelijkheden;
> het praktisch oefenen op bone models met het BLX-implantaat.

DATA
Vrijdag 11 oktober - 09.00 - 15.00 uur
Vrijdag 22 november - 09.00 - 15.00 uur

Shaping the future together

Welkom Cursus

THEORIE
 Waarom een nieuw implantaat?
 >   Toelichting op de huidige trend naar immediate behandelingen binnen de 

implantologie en waarom Straumann daar nu instapt met BLX. Daarnaast 
wordt het ontwerp van het implantaat en de filosofie erachter toegelicht. 

 >   SLActive-oppervlak.
 >  Belang van ‘Learning Curve’.
 >   Tips en tricks. 

 BLX prothetische oplossingen
  > Overzicht van de verschillende materialen en mogelijkheden.

HANDS-ON
 >    Touch and feel; Ervaar het BLX-implantaat zelf, implanteren op bone models.
 >   Klinische casus presentatie.

LIVE SURGERY
 >    Behandeling patiënt met BLX-implantaten in de praktijk van Dr. Marco Tudts.

MENTORING
 >     Dr. Marco Tudts geeft u de mogelijkheid voor een mentorsessie waarbij u  

de mogelijkheid heeft om het geleerde in de praktijk te brengen.

REGISTRATIE 
NL www.straumanneducatie.nl 

BE www.straumanneducation.be



Spreker

MARCO TUDTS, DDS, MSCD
Marco Tudts studeerde af als tandarts aan de KULeuven in 1991. 
Aansluitend volgde hij een postgraduaat opleiding in esthetische  
en prothetische tandheelkunde welke hij succesvol afrondde in 1994. 
Hij was gedurende 12 jaar deeltijds verbonden aan de KULeuven als 
eerstaanwezend consulent esthetische-prothetische tandheelkunde 
met als bijzondere research topics complexe rehabilitaties. Hij nam 

tevens deel aan talrijke multicenter studies. In 1996 startte hij de eerste échte Belgische 
multidisciplinaire privé praktijk met als bijzondere interesse complexe rehabilitaties van 
zwaar gemutileerde gebitssituaties, welke hij tot op heden nog steeds runt. Van 2000-2004 
volgde hij een intensief internationaal programma aan NY Montefiore Medical Center welke 
leidde tot een Master of Science in Dentistry Implantology. In 2008 opende hij een ‘Look over 
Shoulder’  Trainingsfaciliteit voor tandartsen met specifieke interesse in implantologie, 3D 
technologie, CAD CAM, 3D guided surgery.  Sinds 2015 is hij staf-medewerker op de afdeling 
Parodontologie en Implantologie UGent, waar hij momenteel zijn doctoraat voorbereidt. 

CURSUSKOSTEN
€ 395,- excl. btw,  incl. lunch en 
cursusmateriaal. Inclusief eenmalige 
mogelijkheid voor mentorsessie onder 
begeleiding van Dr. Tudts. 

LOCATIE
Theorie: Salons - Delicatessen De Moriaen, 
Berlaarsestraat 24, 2500 Lier (BE)
Praktijk: Cosmident, Berlarij 57, 2500 Lier (BE) 

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

Maximaal 20 deelnemers per cursusdag.

KRT-accreditatie wordt aangevraagd voor 
de Nederlandse deelnemers.  

REGISTRATIE NL www.straumanneducatie.nl - BE www.straumanneducation.be


