
DIT NAJAAR KOMT  
HENRY SCHEIN  
WEER NAAR U TOE! 
Verspreid over een aantal locaties bieden wij u na het 
succes van 2021 weer een viertal dagen gevuld met 
educatie. De onderwerpen zijn zeer divers, dus aan 
iedereen binnen het tandheelkundige team is gedacht.

donderdag 3 november
 DRACHTEN

dinsdag 8 november
 NOOTDORP

vrijdag 11 november
 DUIVEN

dinsdag 15 november
 OOSTZAAN

Scan de QR-code 
en schrijf u vandaag nog in!

Wij hopen u graag op 
een van de locaties te 

mogen begroeten!



Align & Shine
 Monique Rijgwart, specialist orthodontie

Reveal is een uniek Clear Aligner Systeem en daarmee niet te vergelijken met andere aligner systemen die 
verkrijgbaar zijn op de Nederlandse markt. De aligners zijn vervaardigd van kristalhelder materiaal waardoor deze zo 
goed als onzichtbaar te dragen zijn. Daarnaast is de pasvorm nauwsluitend en comfortabel voor optimale controle. 
Alles bij elkaar zorgt dit voor een efficiënte behandeling en een betrouwbaar esthetisch resultaat!
In deze presentatie leert u hoe de Reveal workflow simpel te implementeren is in uw praktijk. Reveal zal daarmee een 
waardevolle aanvulling zijn voor uw praktijkvoering en deze naar een hoger niveau tillen.

Smile make-over
 Rudolph Heunis, tandarts

Patiënten zijn tegenwoordig bewuster met hun uiterlijk bezig en de verwachtingen met betrekking tot restauratieve 
tandheelkunde zijn sterk gestegen. Men wil graag een mooie lach. De realiteit is echter dat niet alle patiënten zich een 
complete make-over met veneers kunnen veroorloven.
Een conservatieve behandeling met direct composiet waarbij de vorm en de incisale randen verbeterd worden is dan 
ideaal. Om aan de esthetische verwachtingen van de patiënten te voldoen waarbij de nadruk meer op wittere tanden 
ligt is in samenwerking met Style Italiano het unieke White Dental Beauty Composiet met een vereenvoudigde layering 
techniek ontwikkeld. Voor de meer conservatieve universele restauratiemethode is het nieuwe composietmateriaal 
Evanesce bijzonder geschikt.
In deze presentatie toont Rudolph Heunis zijn persoonlijke casussen met de composieten White Dental Beauty en 
Evanesce en deelt zijn ervaringen met tips & tricks.

Mondfotografie
 Daan van Oort, professioneel trainer dentale mondfotografie

Bij esthetische behandelingen zoals bleken met White Dental Beauty en orthodontie met behulp van Reveal Clear 
Aligners is vastlegging van klinische situaties essentieel. Van beginsituatie tot eindresultaat is dentale fotografie het 
perfecte hulpmiddel voor patiëntcommunicatie en vastlegging van het behandeltraject. 
Maar hoe te beginnen, met welke middelen en wat is de beste werkwijze voor het maken van beelden voor 
orthodontie? Kan er met een camera gewerkt worden speciaal voor dentale fotografie en wat zijn daar de voordelen 
van of is er een grote zware spiegelreflex nodig? Daan van Oort zal in deze presentatie de kernbegrippen van dentale 
mondfotografie presenteren en hoe deze het beste toe te passen is bij esthetische behandelingen als orthodontie.

MAXIMISE YOUR
SMILE MAKEOVER WORKFLOW
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Klantcommunicatie
 Jeffrey van Tiggelhoven, communicatiespecialist Webova

Communicatie tussen zorgverlener en patiënt is een essentieel onderdeel van goede zorg. Het resultaat van medische 
behandelingen wordt zelfs beïnvloed door de wijze waarop zorgverleners met patiënten praten. Goede communicatie 
is van belang om een vertrouwensrelatie met de patiënt op te bouwen. 
Begint die relatie al voordat de patiënt überhaupt in de praktijk is geweest? Is er aandacht voor de (potentiële) patiënt 
voor, tijdens en na behandeling? Hoe zorg je ervoor dat je je als praktijk zo positioneert dat de patiënten jou kunnen 
vinden en jou als zorgverlener willen hebben? 
Webova is gespecialiseerd in klant- en patiëntcommunicatie. Of het nu gaat om een startende praktijk, een 
praktijkovername of praktijkupdate, Webova denkt graag mee met een nuchtere no-nonsense mentaliteit. Waar ligt  
de communicatiebehoefte en wat sluit daar het beste bij aan? Webova laat het graag zien.

Onderhoud - tips & tricks
 Maurits van Veen en Marco Sohier, specialisten technische dienst

Iedere tandheelkundige praktijk maakt gebruik van apparatuur als behandelstoelen en sterilisatoren. Het is dan ook 
van essentieel belang dat deze apparatuur probleemloos goede prestaties levert. 
Periodiek onderhoud aan de apparatuur is van groot belang voor de continuïteit in uw praktijk. Zelf kunt u door 
reinigen en onderhoud ook een hoop problemen voorkomen. Aan de hand van een presentatie en demonstratie tonen 
onze technische experts welk klein onderhoud u zelf aan uw apparatuur kunt verrichten. Denk hierbij aan het reinigen 
en onderhouden van behandelstoelen, DAC, Melag en Anthos sterilisatoren, Nitradem Direct Connect, afzuigmotoren 
en compressoren. 

Slijpen van instrumenten
 Olaf Westening, productspecialist Hu-Friedy

Tijdens deze workshop wordt zowel de essentie van scherp instrumentarium als het gedegen slijpen ervan toegelicht. 
De volgende onderwerpen worden behandeld: 
• Wanneer wordt er geslepen?
• Wat is de juiste hoek?
• Hoe gebruik je een slijpsteen?
• Welke mechanische apparaten zijn er?
• Welke instrumenten kun je slijpen ?

Let op: Deelnemers dienen zelf voor het volgende te zorgen: 
1x Scaler (H6/H7)
1x Gracey Curette
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scan the qr-code  
and move on!



Go Digital, yes we (s)can!
 CAD/CAM-specialisten van Dentsply Sirona en Henry Schein Dental

Digitale tandheelkunde heeft de afgelopen jaren steeds meer terrein gewonnen in de dagelijkse praktijk. De 
mondscanner in combinatie met de CAD/CAM workflow is hier een mooi voorbeeld van. Waar deze in het begin 
voornamelijk werd ingezet als basis voor de fabricage van een kroon of brug zijn de mogelijkheden anno 2022 
eindeloos. Een digitale afdruk zorgt voor een uiterst nauwkeurige afdruk waardoor dit de basis is voor betrouwbare, 
esthetische eindresultaten.
Tijdens deze presentatie nemen wij u graag mee in alle mogelijkheden die digitale tandheelkunde nu te bieden heeft. 
Denk hierbij aan aligners, splints, snurkbeugels en natuurlijk 3D printen. Bent u ook al toe aan de volgende digitale 
stap? Yes you scan!

Licht op lasers
 Duiven en Nootdorp: Christiaan Teunis, tandarts - Drachten en Oostzaan: Marina Jansen, tandarts

Alle dentale professionals hebben dagelijks te maken met bloedingen, infecties, ontstekingen, pijn en genezing. 
Hierdoor is het soms nodig medicatie voor te schrijven en bij complicaties zelfs door te verwijzen. Dit is zowel voor 
patiënt als voor behandelaar tijdrovend en kostbaar. Een laser biedt hierbij in vele gevallen een goed alternatief!
De zeer betaalbare diodelaser maakt het mogelijk eenvoudig nagenoeg bloedvrij te snijden, infecties en ontstekingen 
te voorkomen, de behandelingsduur te verkorten, minimaal invasief te behandelen en de genezing te versnellen. De 
All Tissue laser verandert de hele praktijkvoering. Het accent ligt op minimaal invasief en tijdbesparend werken, met 
voorspelbaar resultaat.
De Waterlase iPlus is de meest geavanceerde All Tissue laser op de markt en is dankzij zijn intuïtieve display erg 
makkelijk te bedienen. Endo, paro, peri-implantitis, chirurgie en endo, de mogelijkheden zijn onbegrensd.

EdgeEndo - optimaliseer uw 
wortelkanaalbehandelingen 

 Productspecialisten EdgeEndo

Warmtebehandeling en de thermische verwerking van nikkeltitanium (NiTi)-vijlen hebben de toepassing van 
mechanische vijlen volledig veranderd. Hierdoor kunnen procedures uitgevoerd worden die moeilijk, zo niet 
ondenkbaar zouden zijn, met traditionele niet-verhitte vijlen.
EdgeEndo richt zich op onderzoek en ontwikkeling in de warmtebehandeling van NiTi-vijlen en heeft een eigen 
proces ontwikkeld om FireWire-vijlen te produceren die twee tot acht keer meer weerstand bieden tegen cyclische 
vermoeidheid dan de meeste andere NiTi-vijlen. 
In deze presentatie wordt de correlatie tussen anatomie en stress tijdens het instrumenteren getoond en wordt aan 
de hand van de roterende NiTi vijl EdgeTaper / EdgeTaper platinum, de reciprocerende NiTi vijl EdgeOneFIRE en de 
nieuwe innovatieve martensitische roterende EdgeFile X7 de ideale eigenschappen van NiTi vijlen besproken.
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PROGRAMMA

TIJD ZAAL 1 ZAAL 2 ZAAL 3
17.45 - 18.45 Align & Shine Klantcommunicatie Go digital - yes we (s)can

18.45 - 19.45 Smile make-over Onderhoud - tips & tricks Licht op lasers

20.00 - 21.00 Mondfotografie Slijpen van instrumenten EgdeEndo - optimaliseer uw 
wortelkanaalbehandelingen

TIJD ZAAL 1 ZAAL 2 ZAAL 3
13.45 - 14.45 Align & Shine Klantcommunicatie Go digital - yes we (s)can

14.45 - 15.45 Smile make-over Onderhoud - tips & tricks Licht op lasers

16.00 - 17.00 Mondfotografie Slijpen van instrumenten EgdeEndo - optimaliseer uw 
wortelkanaalbehandelingen

donderdag 3 november 
DRACHTEN

vrijdag 11 november 
DUIVEN

dinsdag 8 november 
NOOTDORP

dinsdag 15 november 
OOSTZAAN

scan the qr-code 
and move on!



3 november Van der Valk Hotel Drachten
 Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten

8 november Van der Valk Hotel Den Haag - Nootdorp
 Gildeweg 1, 2632 BD Nootdorp

11 november Van der Valk Hotel Duiven
 Impuls 2, 6921 RK Duiven

15 november Van der Valk Hotel Oostzaan - Amsterdam
 Westeinde (Verl, Stellingweg) 1, 1511 MA Oostzaan

SCAN THE QR-CODE AND MOVE ON!

Veluwezoom 16, 1327 AG Almere
036 53 58 601

info.henryschein.nl/henryscheinonthemove-2022

info.henryschein.nl/henryscheinonthemove-2022

