
Basiscursus orthodontie 
met clear aligners

Met vertrouwen clear aligners 
aanbieden aan uw patiënt?

Een basiscursus orthodontie met clear aligners 
om u op weg te helpen in uw praktijk. De sprekers 
geven u tips & tricks om samen uw eerste casus in 
te dienen.

Vrijdag
13 december 

2019



Floortje Bouten
Account Manager Clinical Ortho

Sander van der Linden
Tandarts/implantoloog

Sander is afgestudeerd aan het Academisch Centrum Tandheelkunde 
Amsterdam (ACTA) in 2012. Sinds 2015 is hij gespecialiseerd op het 
gebied van snurken en obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) en 
officieel geaccrediteerd als tandarts bij de Nederlandse vereniging 
voor tandheelkundige slaapgeneeskunde (NVTS), gecertificeerd voor 
vervaardiging van mandibulair repositie apparatuur (MRA).

In 2016 studeerde hij na 2 jaar af aan de Universiteit van Münster als 
MSc. in Specialized Orthodontics. Hij heeft affiniteit op het gebied 
van orthodontie gecombineerd met minischroeven, vrijleggingen en 
aligners.

In 2019 heeft hij de driejarige postdoctorale MSc. opleiding ‘Orale 
Implantologie en Prothetiek’ aan het ACTA met succes afgerond.

Zijn doel is om de werelden van de implantologie en orthodontie 
dichter bij elkaar te brengen / te combineren.

Floortje heeft haar ervaring opgedaan als tandartsassistente in een 
praktijk waar ze verantwoordelijk was voor o.a. de mondscanners en 
de aligner behandelingen. Hierna is zij gaan werken bij Straumann als 
Inside Sales voor Clearcorrect in de Benelux. Momenteel is zij Account 
Manager in Zuid Nederland voor Clearcorrect en de digitale workflow 
in de tandartspraktijk.

Sprekers: Datum
vrijdag 13.12.2019 

Tijd
13.00 – 18.00 uur

Locatie
Straumann Education Center, Einsteinweg 15, 
IJsselstein

Taal
Nederlands

Prijs
€ 495,- excl. btw
Na de cursus ontvangt u 50% korting op de 
eerste 3 ingestuurde casussen.

Max. 30 deelnemers.

Informatie en inschrijving
NL: www.straumanneducatie.nl
BE: www.straumanneducation.be

Kijk op de website voor meer data  
in 2020.

Cursusinhoud
• Introductie ClearCorrect
• Uitleg over orthodontische classificatie, 

malocclusie en nomenclatuur
• Case selectie: welke casussen zijn goed 

om mee te starten en welke niet 
• Hoe werkt het: van records tot set-up 

van IPR tot engagers. 
• Gebruik Portal en een IOS demonstratie
• Patiënt voorbeeld 
• Casuïstiek ter discussie

Leerdoelen
• Orthodontische classificatie, 

mallocclusie en nomenclature
• Case Selectie 
• Beheersing van het portal en de 

intraorale scanner


