Interactive Course with
Dr. Bassam Hassan

How creating new smiles every day?

INVITATION

Bassam Hassan

WELKOM
Dr. Bassam Hassan heet u van harte welkom in het educatiecentrum
TRIAdontics voor een interactief leertraject van het Neodent® Grand
Morse™ Implant System. We starten de dag met een theoretische
uiteenzetting van de mogelijkheden van het systeem. Dr. Hassan
doorloopt met u de geplande ingrepen (immediate behandeling) met
het Neodent Grand Morse Helix Systeem.
Hierna heeft u een praktische hands-on training op bone models. Vervolgens krijgt u de kans om de implantaatbehandelingen bij te wonen.

CURSUS
Theorie

• Neodent – De filosofie, het prothetisch platform, de connectie, het
oppervlak, het belang van de leercurve en tips&tricks.
• Implantology of the future, today – introductie in mijn digitale workflow en guided implant surgery met het Neodent GM Helix System.

Hands-on

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

Live surgery

• Behandeling van minstens 1 complexe of 2 straight forward casussen met Dr. Bassam Hassan.

Mentoring

• Dr. Bassam Hassan staat open voor eventuele mentorsessies
waarbij u de mogelijkheid heeft het geleerde in uw eigen praktijk te
implementeren onder zijn toeziend oog.

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.

NEODENT: A UNIQUE PURPOSE
Creating new smiles every day.
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.

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.

How creating new smiles every day?

“Neodent provides unmatched surgical efficiency in implant bed
preparation with its simplified drilling sequence, an unrivaled primary
stability even in compromised bone quality due to unique implant design
features, a wide range of prosthetic solutions with its Grand Morse
connection for every clinical situation and long term stability of periimplant bone owing to the subcrestal placement philosophy. Moreover,
it’s a scalable system with full integration in the digital workflow”

SPREKER
Bassam Hassan
Bassam Hassan studeerde als tandarts af aan de Academisch
Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en hij heeft zijn
PhD naar de toepassingen van CBCT aan de vrije universiteit
te Amsterdam behaald. Hij beschikt tevens over een MSc. in
orale diagnostiek van de katholieke Universiteit Leuven en
over een MDSc in Prosthodontincs van de Universiteit van
Wenen te Oostenrijk.
Hij is een NVOI erkende implantoloog en een NVVRT erkende
restoratieve tandarts en een EPA erkende prosthodontist.
Werkzaam op de Afdeling tandheelkunde en kaakchirurgie, Acibadem IMC, Amsterdam.
Hij is parttime verbonden als gast hoogleraar prothetiek aan UCM Universiteit te Madrid.
In de afgelopen 15 jaar heeft hij meer dan 50 publicaties in geciteerde internationale
tijdschriften geproduceerd en hij heeft meer dan 70 voordrachten in het binnen en
buitenland gehouden.
In 2017 heeft hij de eerste prijs bij de European Prosthodontic Association voor zijn
onderzoek naar de digitale implantaten planning van edentaten patiënten gewonnen.
Hij is de oprichter van een internationale onderwijs academie TRIAdontics
(www.triadontics.com)

CURSUS DETAILS
Datum

KRT

Doelgroep

Locatie

Cursuskosten

Contact en registratie

Vrijdag 30 oktober 2020

Deze cursus is voor tandartsen met
enige ervaring in de implantologie en
meer willen leren over immediate behandelingen. Max. 12 deelnemers.

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

KRT-accreditatie wordt aangevraagd
voor de Nederlandse deelnemers.

TRIAdontics
Zorg boulevard ZMC
Koningin Julianaplein 38
1502 DV Zaandam

NL: www.straumanneducatie.nl
E-mail: education.nl@straumann.com
BE: www.straumanneducation.be
E-mail: education.be@straumann.com

