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Als tandheelkundige in de zorg bent u erg begaan met het welzijn en de gezondheid van uw patiënten. 

U wilt de best mogelijke zorg bieden en een succesvolle onderneming leiden. GC helpt u hierbij graag met 
haar assortiment van kwalitatief hoogwaardige producten. Maar ook delen wij graag met u onze jarenlange  
ervaringen en opgedane kennis door samen te werken met tandheelkundige specialisten over de hele 
wereld. In deze brochure vindt u ons uitgebreide pakket aan cursussen, zowel op de Campus in Leuven als op 
locatie bij u in de praktijk. 

We stellen GC graag aan u voor:

GC VISIE & FILOSOFIE
GC’s roots liggen in Japan. De essentie van onze bedrijfsvisie komt daar ook van-
daan en is vastgelegd in het concept van ‘Semui’ en de ‘Nakama filosofie’. 
Semui betekent: ‘vanuit het oogpunt van anderen denken en daar naar handelen’. 
Met andere woorden: producten maken voor het welzijn van anderen. 
Aansluitend hierop ontwikkelt GC zich in de geest van Nakama. Nakama is een  
filosofie van wederzijds respect en positiviteit. 

2021: GC 100 JAAR
2021 is een jaar om niet te vergeten, want GC wordt 100 jaar! In 1921 ontstond GC 
Chemical Research Laboratory in Tokio, waar drie chemici ‘Standard Cement’ 
voorstelden, het eerste GC product. 

Dankzij de Japanse cultuur en bedrijfsfilosofie Semui werd GC steeds succesvoller. GC is een bedrijf dat is 
opgericht met de overtuiging dat de bron van de energie en het succes van een bedrijf niet ligt in de kracht 
van het kapitaal, maar in plaats daarvan afhankelijk is van de kwaliteit van de mensen die voor het bedrijf 
werken. 

Een van de belangrijkste principes van de GC Nakama spirit is dat we niet werken om winst te maken voor 
investeerders, maar om de voortdurende ontwikkeling van de tandheelkundige wetenschap en de tandheel-
kundige gezondheid in de samenleving in het algemeen te waarborgen.

GC TRAININGEN
Eén van de belangrijkste fundamenten van GC is het verspreiden van kennis onder tandheelkundige  
specialisten. De basis van onze trainingen is hands-on; ze worden gegeven door ervaren trainers en gast-
sprekers met als doel de deelnemers de nodige praktische vaardigheden te leren waarmee zij hun kennis 
zeker zullen verbreden. We kunnen cursussen organiseren voor kleine en grote groepen met een duur van 
een half uur tot enkele dagen. Speciaal voor kleine groepen kunnen we op maat trainingen verzorgen. 

Voor meer informatie check www.gc-education-benelux.com.  
U kan ook een e-mail sturen naar education.benelux@gc.dental of 
bellen naar +32 16 74 18 60. 
Wil u graag op de hoogte gehouden worden van al onze cursussen? 
Laat het ons weten via de website en dan voegen we u toe aan  
onze mailinglijst. 

MEER INFO?

SCAN MIJ 
met de camera  van uw  

smartphone en krijg meteen het 
 overzicht van alle cursussen

GC VISIE & FILOSOFIE



GC CAMPUS LEUVEN

Onze ultramoderne GC Campus te Leuven brengt 
een wereldwijd netwerk van tandartsen bij elkaar. Dit 
moderne centrum opende zijn deuren in 2008  en is 
het grootste training centre van GC in Europa. 

Elk jaar ontvangen we meer dan 2000 deelnemers van 
over de hele wereld: tandtechnici, tandartsen, mond- 
hygiënisten, studenten, vertegenwoordigers, studie-
clubs en universiteiten. 

Onze opleidingen zijn in de eerste plaats gericht op 
de de nieuwste producten en technieken in de  
moderne tandheelkunde. De ervaring wordt aange-
vuld door een gespecialiseerd team van trainers en 
gastsprekers, allen toegewijd aan het leveren van de 
nodige vaardigheden, aangevuld met nuttige tips en 
tricks die de deelnemers kunnen gebruiken in hun 
praktijk. 

GC streeft naar het aanbieden van cursussen van de 
hoogste kwaliteit in een comfortabele omgeving om 
een positieve en waardevolle leerervaring te creëren. 

GC CURSUSSEN VOOR MONDZORGPROFESSIONALS

GC organiseert diverse cursussen voor mondzorg professionals, in het Nederlands, Frans of in het Engels, 
verspreid over het hele jaar. Deze vinden plaats te Leuven op onze GC Europe Campus of op locatie. 
GC werkt met trainers die uitmuntend zijn in hun vak en met passie hun kennis en kunde willen overdragen 
tijdens hun cursussen. We vinden hands-on trainingen de meest lucratieve, dit is dan ook de hoofdinsteek 
bij elke training.

CURSUSAANBOD

GC CURSUSSEN 
TANDHEELKUNDIGEN

GC CURSUSSEN 
TANDTECHNICI 

GC WEBINARS OF
PRAKTIJKTRAININGEN

Alle cursussen die plaats vinden op onze GC Campus worden steeds voorzien van koffiepauzes en een 
lunchpauze (deze zijn inbegrepen in de kostprijs). We bieden de service aan om een hotelkamer voor u te 
boeken de dag voor de cursus of de dag erna, dit is aan een vast tarief van €139,-. 
Een diner wordt optioneel aangeboden de dag van de cursus zelf aan €39,-. Al onze inschrijvingsgelden en 
opties zijn exclusief 21% BTW. 

KOSTEN

Voor elke cursus die doorgaat op de GC Campus dient u zich in te schrijven en het inschrijvingsgeld te  
betalen alvorens de cursus van start gaat*. 
U kan zich inschrijven via onze website www.gc-education-benelux.com. 

INSCHRIJVEN

Heeft u een eigen groep tandartsen van minimaal 8 deelnemers? GC kan deze cursus dan geven op de door 
u gewenste datum en locatie. Neem hiervoor contact met ons op via education.benelux@gc.dental of via 
+32 16 74 18 60.

EIGEN GROEP

GC  CURSUSSEN

*Alle cursussen in deze brochure zijn onder voorbehoud van de geldende corona maatregelen.  
Bij annulatie omwille van corona maatregelen, worden reeds betaalde inschrijvingsgelden teruggestort.



Deze 2-daagse cursus richt zich met name op restauraties in zowel anterieur als posterieur gebied. Er is aandacht voor de  
morfologie en de kleuropbouw in bijvoorbeeld een klasse I (inclusief een knobbelopbouw) en een diasteemsluiting in het front, 
dwerglateralen, gebruik van glasvezelversterking.
De training bevat een theoretisch deel en een hands-on deel. Tijdens het hands-on deel is er de mogelijkheid tot gebruik van com-
posiet met vitacodering (G-ænial) of eigen kleurensysteem (Essentia).

INHOUD VAN DE CURSUS:

• Polychromatische opbouw van een frontelement door middel van speciale effecten om de individuele esthetiek te 

verbeteren

• Maskeren van sterke verkleuringen

• Knobbelvervaardiging in posterior gebied

• Toepassen van glasvezelversterking in zowel anterior als posterior gebied

• Morfologische uitbouw van dwerglateralen

DAGINDELING
Op dag 1 ontvangen wij u graag op onze Campus in Leuven voor de lunch om 12u. Rond 17.00 uur is de eerste trainingsdag  
afgelopen. Op dag 2 start de training om 09.00 uur en eindigt rond 17.00 uur. 

KOSTEN
Tweedaagse cursus Esthetisch Restaureren: € 599,-* 
(incl. koffiepauzes en lunches).

Opties: diner € 39,-*, en hotelovernachting € 139,-*

* Alle prijzen zijn excl. BTW

LOCATIE
GC Europe Campus

Interleuvenlaan 33
3001 Leuven

www.gc-education-benelux.com

12  
KRT-PUNTEN

(voor de Nederlandse 
tandartsen)

Esthetisch restaureren met Dirk Galle en Stephane Browet

24 & 25 JUNI 2021
4 & 5 NOVEMBER 2021

TANDHEELKUNDIGEN

Biomimethisch restaureren met Filip Keulemans

In het verleden was de tandarts beperkt in zijn keuze van materialen en technieken om verloren tandweefsel te vervangen. 
Hierdoor was er een strikt onderscheid te maken tussen enerzijds de conserverende tandheelkunde, waarbij beperkt weefselverlies 
hersteld werd met behulp van plastische materialen, en anderzijds de prothetische tandheelkunde, waarbij gebitselementen met 
uitgebreid weefselverlies voorzien werden van kronen. 
Met de komst van de adhesieve tandheelkunde is het arsenaal aan materialen en restauratietechnieken fors uitgebreid, waardoor de 
strikte grenslijn tussen beide disciplines vervaagd. De hedendaagse restauratieve tandheelkunde maakt dan ook gebruik van een 
scala aan tandkleurige materialen, die worden geselecteerd aan de hand van biomimetische principes en dit volgens zowel direct 
als indirecte technieken. Deze cursus geeft een overzicht van de huidige stand van de restauratieve tandheelkunde en gaat dieper in 
op hoe we op een biomimetisch verantwoorde manier kunnen restaureren.

INHOUD VAN DE CURSUS:

• Wat is biomimetisch restauratieve tandheelkunde? 

• Directe biometische restauraties

• Indirecte biomimetische restauraties

• Biomimetische stiftopbouw

In het laatste deel van de cursus kunnen preklinische ervaringen worden opgedaan met verschillende Biomimetische 

materialen zoals bijvoorbeeld glasvezelversterkte composieten.

KOSTEN
Cursus Biomimethisch restaureren: € 349,-* 
(incl. koffiepauzes en lunches).

Opties: diner € 39,-*, en hotelovernachting € 139,-*

* Alle prijzen zijn excl. BTW

LOCATIE
GC Europe Campus

Interleuvenlaan 33
3001 Leuven

www.gc-education-benelux.com

6  
KRT-PUNTEN

(voor de Nederlandse 
tandartsen)

DAGINDELING
Deze cursus start om 9u en eindigt rond 17u en bestaat uit presentaties, demo’s en hands-on sessies.

24 SEPTEMBER 2021



7 OKTOBER 2021

De diepe outline bij directe en indirecte restauraties
met Marco Gresnigt en Rijkje Bresser

8 OKTOBER 2021
9 OKTOBER 2021

TANDHEELKUNDIGEN

Kaasmolaren (MIH) met Wouter Van den Steen

Naast erosies vormt het behandelen van kaasmolaren één van de grootste uitdagingen in de hedendaagse kindertandheelkunde. 
Steeds meer kinderen hebben er last van maar ook veel tandartsen weten er vaak het fijne niet van. 
In deze cursus proberen we u uit te leggen wat heden ten dage gekend is over dit fenomeen en proberen we, aan de hand van  
praktische voorbeelden, dieper in te gaan over de verschillende behandelmogelijkheden.

INHOUD VAN DE CURSUS :
• Wat is dat nu juist MIH ? We proberen dieper in te gaan op mogelijke oorzaken
• Met wat mogen we MIH niet verwarren
• Wat betekent deze aantasting voor hechting 
• Bestaan er preventieve maatregelen
• Wat zijn de behandelmogelijkheden, zowel in melk als definitief gebit
• Workshop met verschillende materialen toegespitst op MIH

DAGINDELING
Deze cursus start om 12u en eindigt rond 17u en bestaat uit presentaties en demo’s.

KOSTEN
Cursus Kaasmolaren (MIH): € 175,-* 
(incl. koffiepauzes en lunches).

Opties: diner € 39,-*, en hotelovernachting € 139,-*

* Alle prijzen zijn excl. BTW

LOCATIE
GC Europe Campus

Interleuvenlaan 33
3001 Leuven

www.gc-education-benelux.com

Diepe subgingivale caviteiten kunnen lastig zijn om te restaureren, helemaal gezien de hydrofobe eigen-
schappen van adhesieven en composiet. Deze cursus richt zich op het restaureren van deze approximale 
subgingivale caviteiten bij (pre)molaren. Het doel van deze cursus is het aanreiken van handvatten om diep 
subgingivale caviteiten op een goede manier te restaureren met een voorspelbare uitkomst. 
Een aantal belangrijke punten zullen uitvoerig aan bod komen. 

We starten met de theoretische basis van het vervaardigen van een directe approximale composiet restauratie. Rubberdam technie-
ken en matrixsystemen zullen tot in detail worden besproken. Een hands-on practicum volgt waar de besproken technieken zullen 
worden toegepast voor het uitvoeren van een basale directe approximale restauratie in de praktijk. De focus zal liggen op een 
goede aansluiting, juiste morfologie, goed contactpunt en een correct emergence profile. 

Vervolgens zal er een overgang plaatsvinden naar de indirecte workflow. Wanneer kies je voor indirect en wat is hierbij het belang 
van IDS? De indirecte workflow zal met name toegespitst worden op het uitvoeren van een DME in combinatie met een partiële in-
directe restauratie. Opnieuw speelt rubberdam met een matrixsysteem een belangrijke rol, waaronder de matrix-in-matrix techniek 
voor de beste cervicale aansluiting van een Deep Margin Elevation (DME). Welke materialen heb je hierbij nodig en wat zijn handige 
tips en tricks voor het uitvoeren van zo een DME? De aangereikte technieken en procedures zullen worden ondersteund door een 
case-report uit de praktijk. 

Hierna zal een tweede hands-on practicum volgen waarin de indirecte workflow met DME zal worden nagebootst. 
Ten slotte: de klinische toepasbaarheid van DME zal worden toegelicht met wetenschappelijke in vitro en in vivo ondersteuning. Een 
aantal knelpunten zoals de parodontale gezondheid, de valkuilen van DME en het alles bepalende droge werkveld zullen nader 
worden belicht.
 
Leerdoelen:

• Het belang zien van een droog werkveld en het kunnen aanbrengen van rubberdam en matrixsystemen bij  
diepe subgingivale caviteiten

• Zien en herkennen van indicatie tot DME
• Het op de juiste manier restaureren van diep subgingivale caviteiten en het creëren van een goede  

cervicale aansluiting bij een directe restauratie
• Het aanbrengen van een DME voor een adhesieve kroon 
• Bewust worden van de voor- en nadelen van DME 

KOSTEN
De diepe outline bij directe en indirecte restauraties: € 449,-* 
(incl. koffiepauzes en lunches).

Opties: diner € 39,-*, en hotelovernachting € 139,-*

* Alle prijzen zijn excl. BTW

LOCATIE
GC Europe Campus

Interleuvenlaan 33
3001 Leuven

www.gc-education-benelux.com

DAGINDELING
Deze cursus start om 9u en eindigt rond 17u en bestaat uit presentaties, demo’s en hands-on sessies.

6  
KRT-PUNTEN

(voor de Nederlandse 
tandartsen)



Mondzorg aan kwetsbare ouderen met Barbara Janssens

21 OKTOBER 202115 OKTOBER 2021

Europa heeft wereldwijd gezien het hoogste aandeel ouderen in de populatie. Een toenemend aantal van hen behoudt zijn, vaak 
complex herstelde, natuurlijke tanden tot op hoge leeftijd waardoor een adequate mondverzorging wordt bemoeilijkt. Hierdoor zal 
de prevalentie van orale aandoeningen verder toenemen in de komende jaren. De fysieke en cognitieve gezondheidstoestand,  
ineffectieve of onregelmatige mondverzorging en ongezonde voedingsgewoonten zijn andere factoren die leiden tot (orale) proble-
men bij ouderen.

Om de mondzorgprofessional hierop voor te bereiden is er nood aan meer scholing op het gebied van de mondzorg aan kwetsbare 
ouderen met een complexe gezondheidssituatie. Naarmate de kwetsbaarheid toeneemt wordt de mondzorg moeilijker, zowel  
vanuit preventief als restauratief perspectief. 

DAGINDELING
Deze cursus start om 12u en eindigt rond 17u.

KOSTEN
Cursus Mondzorg aan kwetsbare ouderen: € 249,-* 
(incl. koffiepauzes en lunches).

Opties: diner € 39,-*, en hotelovernachting € 139,-*

* Alle prijzen zijn excl. BTW

LOCATIE
GC Europe Campus

Interleuvenlaan 33
3001 Leuven

www.gc-education-benelux.com

Identificatie

• het onderkennen van de impact van de gezondheids- 
toestand en polyfarmacie op de orale gezondheidstoestand  
en de prognose van de dentitie;

• het inschatten van risicofactoren zoals verminderde zelfzorg/
motoriek/therapietrouw, veranderingen in cognitie en  
voedingspatroon, verminderde speekselsecretiesnelheid/      
buffercapaciteit en de hoeveelheid aanwezige biofilm op  
tand- en protheseoppervlakken;

• diagnostieke verhoogd cariësrisico;

Preventie

• beschermende behandelingen bij een verhoogd cariësrisico;

• aandacht voor preventieve methoden gericht op cariës en 
droge mondproblematiek;

Behandeling

• het ontwikkelen van een lange termijn zorgplan, zowel voor 
laag- als voor hoog risicopatiënten;

• hoe kan een gebalanceerde mondomgeving worden 
vekregen;

• de afweging wel of niet behandelen;

• restauratiematerialen bij wortelcariës, incl. de juiste klinische 
procedure;

Onderhoud

• tips om veranderingen aan te brengen in de kennis, attitude  
en gedrag van de kwetsbare oudere met betrekking tot 
mondzorg

• samen met de patiënt werken aan een levensloop- 
bestendige dentitie

Injectietechnieken met Bob Elst

Injectie techniek en natuur analoog opbouwen en afwerken met direct composiet.
In deze cursus wordt alle kennis en kunde van het natuur analoog opbouwen met composiet gecombineerd met de injectie  
methode. We behandelen eerst een uitgebreide gebitsslijtage stap voor stap door een eenvoudige en tijdbesparende techniek toe 
te passen om zo tot een functioneel en esthetische rehabilitatie te komen. 
Bij de volgende oefening wordt een verkleurd front met directe compo veneers aangepakt waarbij complexe anterieure opbouw-
technieken in combinatie met de injectie techniek toegepast worden om tot een esthetisch eindresultaat te komen.

INHOUD VAN DE CURSUS:

• Theorie Natuur analoog opbouwen: kleur keuze en opbouwtechnieken van A tot Z

• Theorie Injectie Techniek: digitale en analoge voorbereiding & workflow

• Hands-on gebitsslijtage: posterieur en anterieur

• Hands-on anterieure veneering op verkleurde preps

• Afwerken: stap voor stap vormgeven, macro en microstructuur, Stain & Glaze technieken 
Tijdens de cursus wordt zowel met Essentia als met G-ænial gewerkt en zowel met heavy body als light body 
composieten.

DAGINDELING
Deze cursus start om 9u en eindigt rond 17u en bestaat uit presentaties, demo’s en hands-on sessies.

KOSTEN
Injectietechnieken: € 249,-* 
(incl. koffiepauzes en lunches).

Opties: diner € 39,-*, en hotelovernachting € 139,-*

* Alle prijzen zijn excl. BTW

LOCATIE
GC Europe Campus

Interleuvenlaan 33
3001 Leuven

www.gc-education-benelux.com

6  
KRT-PUNTEN

(voor de Nederlandse 
tandartsen)

TANDHEELKUNDIGEN



25 NOVEMBER 2021

Contactpunten met Stephane Browet

19 NOVEMBER 2021

Eenvoudig en betrouwbaar cementeren met Marcio Vivan Cardoso

Er is een steeds groter aanbod aan restauratiematerialen, denk maar eens aan zirkonium, veldspaat porselein, kronen in porselein 
op onedel metaal of op goud en volkeramische toepassingen. Niet één enkel cement is meer bruikbaar voor alle toepassingen. 
De keuze is complexer geworden en een foute inschatting kan grote gevolgen hebben.

INHOUD VAN DE MODULE:

• De principes van een goede voorbereiding om een   uitstekend resultaat te behalen in de anterieure en posterieure 

zones

• Cement classificatie: waar, wanneer en waarom de verschillende soorten cementen toe te passen

• Klinische toepassingen van de verschillende cementen

• In het laatste deel van de cursus kunnen preklinische ervaringen worden opgedaan met verschillende cementen bijvoor-

beeld bij cementeren van laminaat veneers, kronen, porselein geperst op metaal en zirkonium monolitisch

DAGINDELING
Deze cursus start om 9u en eindigt rond 17u en bestaat uit presentaties, demo’s en hands-on sessies.

KOSTEN
Cursus Eenvoudig en betrouwbaar cementeren: € 349,-* 
(incl. koffiepauzes en lunches).

Opties: diner € 39,-*, en hotelovernachting € 139,-*

* Alle prijzen zijn excl. BTW

LOCATIE
GC Europe Campus

Interleuvenlaan 33
3001 Leuven

www.gc-education-benelux.com

6,5  
KRT-PUNTEN

(voor de Nederlandse 
tandartsen)

Deze cursus door tandarts Stephane Browet staat in het teken van het gebruik van verschillende matrixsystemen voor directe  
restauraties in zowel het front als de zijdelingse delen. Een duidelijke strategie zal u helpen om voorspelbare contactpunten te  
creëren. De nadruk zal liggen op het herstel van vorm en contour bij diepe caviteiten waarbij aanvullende hulpmiddelen als separa-
tieringen, wiggen en het gebruik van Teflon-tape uitgebreid aan de orde komen. 
Dit is meer dan improvisatie of simpelweg tips & tricks, het gaat hier om strategie en ‘problem solving’. Beiden worden hand in hand 
gebruikt om ook de moeilijkste gevallen voorspelbaar te kunnen behandelen. Tijdens de hands-on sessies kunt u de verschillende 
matrixsystemen, wiggen en separatieringen toepassen.

INHOUD VAN DE CURSUS:

•  Juiste materiaalkeuze kunnen maken in functie  van de materiaaleigenschappen

• Diasteemsluiting in het front beheersen, van freehand tot matrix 

•  Juiste matrix keuze kunnen maken in de zijdelingse delen

•  Composiet keuze, hoe optimaal gebruik maken van de verschillende viscositeiten 

• Instrument keuze vereenvoudigen

•  Layering, combineer de time-savers met de juiste layeringtechnieken

•  Voorspelbaar occlusie opbouwen

DAGINDELING
Deze cursus start om 9u en eindigt rond 17u en bestaat uit presentaties, demo’s en hands-on sessies.

KOSTEN
Contactpunten: € 399,-* 
(incl. koffiepauzes en lunches).

Opties: diner € 39,-*, en hotelovernachting € 139,-*

* Alle prijzen zijn excl. BTW

LOCATIE
GC Europe Campus

Interleuvenlaan 33
3001 Leuven

www.gc-education-benelux.com

7  
KRT-PUNTEN

(voor de Nederlandse 
tandartsen)

TANDHEELKUNDIGEN



TANDTECHNICI

KOL Meeting september 2020 - GC Europe

Graag stellen wij onze KOL’s nog eens voor aan jullie: Jo Venken, Jasper Dekesel, Stephan van der Made, 
Marat Awdaljan en Emmanuel Garrido. 
Stuk voor stuk zijn het gepassioneerde tandtechniekers met een vat vol passie en een warm hart naar ons 
vakgebied. De geplande cursussen die zij geven zijn divers, doch ook laagdrempelig. 
Onze KOL’s zijn steeds aanspreekbaar in geval u als gebruiker van onze producten met een vraag of  
probleem geconfronteerd wordt. U kan ze bereiken via het GC BNL LAB Team (gegevens zie achteraan deze 
brochure).  Zij brengen u in contact met de KOL.
Grasduin eens door de kalender, er zit zeker iets tussen dat uw interesse kan wekken. 
De plaatsen zijn steeds beperkt dus snel inschrijven is de boodschap.

Van standaard V-kleur, via chromatische opbouw, naar een 
kunstwerkje... 

6 & 7 SEPTEMBER 2021
TANDTECHNICI

Het nieuwe cursus traject van GC.

Bij GC geloven we sterk in levenslange vorming en kennisoverdracht.  Niet alleen omdat de complexiteit van dentaal technische 
producten blijvende evoluties ondergaan, maar ook omdat bijscholen gewoon boeiend is. Want we zijn ons bewust dat zomaar in 
een vingerknip veranderen van porselein, zonder begeleiding en ondersteuning van de fabrikant tijdens de leercurve een te hoge 
hindernis vormt. 

Velen besluiten dan om toch maar weer verder te werken met hun huidige verblend materialen. Wel net tijdens deze transitie van 
oud naar nieuw verblend systeem kan u op ons rekenen.
GC komt dan ook met z’n nieuwe cursus concept waarin nieuwe gebruikers een doorgroei traject wordt aangeboden.

Het cursus aanbod is afhankelijk van de aangekochte sets.
Koopt u bijvoorbeeld de Initial LiSi Basic Set, dan wordt u uitgenodigd op de gratis eendaagse Introduction cursus.  U hebt met de 
Basic Set immers alle porselein massa’s in huis gehaald die in deze cursus worden gebruikt. Tijdens deze hands-on cursus wordt stap 
voor stap getoond hoe u een exacte Vita kleur kan reproduceren en middels enkele tips en tricks ook lichtjes kan individualiseren.

Koopt u echter de Initial LiSi Basic Set & Advanced Set, dan krijgt u een tweedaagse In-depth cursus  als extra bij uw aankoop. U 
hebt met beide sets alle mogelijkheden die in beide cursussen worden aangeboden. Tijdens deze training wordt het polychroma-
tisch opbouwen en individualiseren van uw werkstuk toegelicht. De 1e dag komt de basis opbouw aan bod, de 2e dag ligt de na-
druk op de volledig polychromatische opbouw. 
Het grote verschil tussen beide cursussen is voornamelijk het verkrijgen van diepte in de opbouw en de eindeloze mogelijkheden 
die de verschillende intensiefmassa’s aanbieden. 

Bovenstaande cursusaanbod is enkel geldig wanneer sets worden aangeschaft via onze Preferred Lab Dealers en kunnen plaatsvin-
den zowel bij de dealer als op GC Europe Campus te Leuven.
Voor meer informatie, contacteer Bob Elst of Remco Heeren:

Bob Elst 
Freelance Technisch Adviseur 
+32 472 18 21 86

Remco Heeren 
Dental Advisor Laboratory
Remco.heeren@gc.dental
+31 6 30 09 42 32



Facings met Initial LiSi van A tot Z met Jasper Dekesel

8 & 9 JUNI 2021 2 - 4 SEPTEMBER 2021

PRESS & BAKE BOOTCAMP 

Bij deze cursus gaan we stap voor stap over een workflow, die altijd toepasbaar is voor elke veneer casus: 

• Fotografie & communicatie
• Wax-up & mock-up
• Modelleren & persen
• Intermorfologie & staining
• Opbakken & Afwerken

KOSTEN
Cursus Facings met Initial LiSi van A tot Z: € 550,-* 
(incl. koffiepauzes en lunches).

Opties: diner € 39,-*, en hotelovernachting € 139,-*

* Alle prijzen zijn excl. BTW

LOCATIE
GC Europe Campus

Interleuvenlaan 33
3001 Leuven

www.gc-education-benelux.com

Jasper Dekesel is gespecialiseerd in esthetisce tandtechechniek. Hij studeerde in 1997 af als tandtechnieker in Gent. 
Daarna werkte hij in een Belgisch labo in Lissabon, Portugal van 1998 tot 2004. Hij startte zijn eigen labo in 2011, ProSmile.  

Esthetische combinatie cursus GRADIA PLUS versus keramiek

Tijdens deze nieuwe driedaagscursus gaan we op een implantstructuur de uitdaging aan 

met de combinatie GRADIA PLUS en Keramiek.

Het 1ste kwadrant wordt opgebouwd met GRADIA PLUS, gebruik makend van de ‘flasktech-

niek’. Deze techniek geeft ons de mogelijkheid om op een snelle, efficiënte en voorspelbare 

manier te werk te gaan. Daarnaast passen we eveneens de ‘cutbacktechniek’ toe.  

Dit geeft je de mogelijkheid om zowel vereenvoudigd als meer geavanceerd te werk te 

gaan.

In het 2de kwadrant opteren we voor keramiek kronen, zowel vol-anatomisch als build-up, 

dewelke dan achteraf op de onderstructuur worden gecementeerd. Afhankelijk van de  

wensen van onze cursisten, kunnen deze kronen in zirkonium, lithium disilicaat of zelfs metaalkeramiek worden uitgevoerd. Deze cursus is 

immers ‘tailormade’, afgestemd op de cursisten. Kronen kunnen worden voorbereid in het eigen labo op materiaal naar keuze.

Als laatste deel gaan we de ‘pink esthetics’ uitdiepen. De nadruk ligt op het implementeren van dun of dik biotype. Het tandvlees zal aan-

gebracht worden met GRADIA PLUS Gum.

Het spreekt voor zich dat de cursisten na het vervolmaken van deze dubbele cursus een perfect toonmodel in het bezit hebben, alsook de 

nodige cementeerkennis hebben vergaard om jullie tandartsen hierin optimaal te begeleiden. 

GC Benelux ontwikkelde deze nieuwe cursus om een volledig inzicht te bieden hoe tot de meest esthetische oplossingen te komen in 

dagdagelijkse uitdagingen. GC is ervan overtuigd dat deze cursus het antwoord zal geven op vele vragen en meer duidelijkheid zal schep-

pen op het waarom we soms voor het ene, dan weer voor het andere moeten of kunnen kiezen. GC Benelux wil een partner zijn in de 

verdere marktontwikkelingen en tendensen, we zijn ervan overtuigd dat kennis de nodige ‘macht’ geeft.

KOSTEN
Esthetische combinatie cursus: € 625,-* 
(incl. koffiepauzes en lunches).

Opties: diner € 39,-*, en hotelovernachting € 139,-*

* Alle prijzen zijn excl. BTW

LOCATIE
GC Europe Campus

Interleuvenlaan 33
3001 Leuven

www.gc-education-benelux.com

TANDTECHNICI



LiSi Frontkroon op implantaat met cervicaal defect  
met Stephan van der Made

7 & 8 OKTOBER 202116 & 17 SEPTEMBER 2021

In deze 2 daagse cursus leert u hoe een frontkroon van LiSi labiaal op te bakken volgens een kleurrecept vanuit Matisse. De kroon 
wordt volgens protocol gecementeerd op een titanium Ti-base. Uiteindelijk wordt bij de palatinaal verschroefde kroon volgens een-
voudige methode het cervicale defect met Gradia Gum hersteld.

LEERDOELEN

• Juist vormgeven van dit type constructie.
• Behandeling en vormgeving van de gingiva rondom het implantaat.
• Correct voorbereiden en bewerken van LiSi voor opbakken.
• Opbakken met LiSi in de juiste kleur aan de hand van een digitale foto en de software Matisse.
• Cementeren van LiSi op een Ti-base.
• Keramiek voorbereiden voor het hechten aan composiet.
• Op een eenvoudige en natuurlijke manier herstellen van een gingiva defect met GRADIA PLUS Gum.

KOSTEN
Cursus LiSi Frontkroon op implantaat: € 650,-* 
(incl. koffiepauzes en lunches).

Opties: diner € 39,-*, en hotelovernachting € 139,-*

* Alle prijzen zijn excl. BTW

LOCATIE
GC Europe Campus

Interleuvenlaan 33
3001 Leuven

www.gc-education-benelux.com

Stephan van der Made, CDT, is zijn carrière begonnen als goudsmit en edelsteenslijper. Maakte een carrièreswitch naar de tandtech-
niek en studeerde in 1996 af als allround tandtechnicus en specialiseerde zich in de richting kroon- en brugwerk. In 2007 richtte hij 
Kwalident Dental Studio B.V. op. Dit laboratorium specialiseert zich in het volledig keramisch werk, met name Lithiumdisilicaat, vol-
ledige rehabilitaties en bijzondere tandheelkunde. In 2018 richt hij het cursuscentrum CUSP op om internationale cursussen voor 
tandartsen en technici te verzorgen.

TANDTECHNICI

Esthetisch werken met GC Initial Zr-Fs met Jo Venken

Deze cursus leert u om op een eenvoudige manier een esthetische frontcasus individueel aan te pakken. U combineert een polychroma-

tische opbouw met een digitale aanpak. Jo Venken toont hoe een digitale kleuranalyse uit te voeren met behulp van Matisse en Adobe 

Light Room Classic wat zich vertaalt naar GC Initial Zr-Fs.

Hij legt de nadruk op de digitale aanpak en ook de manier van het ontwerp van de zirconia structuur komt aanbod. Door gebruik te 

maken van GC Initial Zr-Fs in combinatie met GC Lustre Paste en GC Spectrum Stains komt u tot een snelle, efficiënte en succesvolle ma-

nier van opbakken.

Laat u verrassen door de combinatie van de digitale aanpak en de mogelijkheden die het GC Initial gamma biedt om snel en efficiënt 

een succesvolle restauratie te bekomen.

KOSTEN
Cursus Esthetisch werken met GC Initial Zr-Fs: € 550,-* 
(incl. koffiepauzes en lunches).

Opties: diner € 39,-*, en hotelovernachting € 139,-*

* Alle prijzen zijn excl. BTW

LOCATIE
GC Europe Campus

Interleuvenlaan 33
3001 Leuven

www.gc-education-benelux.com

Jo Venken is gespecialiseerd in esthetisch correcties. Sinds 2016 geeft hij, als zaakvoerder van Dental Studio Venken, mensen terug 
een mooie glimlach. Hij studeerde in 2001 af als tandtechnieker aan het Stella Maris Instituut te Merksem. 
Daarna leerde hij zijn vak als dentaal technicus bij Unico (Jan Van Agtmael). Hier werkte hij 13 jaar als metaaltechnieker, porselein-
technieker en CAD/CAM designer en maakte ook de fusie met Elysee Dental Belgium mee. Hij perfectioneerde zich als porselein-
technieker bij Lab@mond/Medipolis. 



Moulding Injection Technique: een succesverhaal

GC geeft heel wat MIT praktijktrainingen gedurende het jaar. Tijdens deze workshop leert u meer over hoe slijtage 
te behandelen op een effectieve manier, zonder te prepareren. U leert er stap-voor-stap vervaardigen van veneer.  
We noemen dit de Moulding Injection Technique (MIT), de injecteertechniek met behulp van een siliconen mal. 

Vorig jaar organiseerden we zo een 70-tal MIT 
workshops op locatie. 
We organiseren ze op aanvraag in uw praktijk of 
op locatie, voor kleine of grote groepen. 
Onze GC Specialist geeft een 2 uur durende 
hands-on workshop en verzorgt de nodige  
materialen waarmee u aan de slag kan gaan. 
 
Interesse in een MIT hands-on workshop in uw 
praktijk? Contacteer de GC Dental Advisor van 
uw regio (zie achtekant van deze brochure) of 
mail ons via education.benelux@gc.dental.

Uw pauze, middag of avond goed besteden? Kies dan voor een hands-on praktijk-training van GC waarin 
kwaliteit en vakmanschap voorop staan. Onze aanpak is sterk gericht op uw eigen werkpraktijk. 
De trainingen gaan door op het door u gekozen moment in uw praktijk en zijn gratis. 

PRAKTIJKTRAININGEN DOOR GC

26 & 27 NOVEMBER 2021
PRAKTIJKTRAININGEN

MATISSE - match the single central met Marat Awdaljan

Een voorspelbare aanpak tot kleur bepaling 
Ons doel in esthetische tandheelkunde is een zo natuurgetrouw mogelijke imitatie van natuurlijke tanden. 
Een van de grootste uitdagingen is het vervaardigen van anterieure restauraties, zeker in die complexe gevallen waar een veneer of kroon 
op een sterk verkleurde preparatie dient te worden gemaakt naast een implantaatkroon.
De nummer 1 factor die ontbrak en tot onbevredigende resultaten leidde was voorspelbaarheid. We waren niet in staat om exact te  
bepalen in welke fase van het proces zich de valkuilen bevonden. Wat was de invloed op het eindresultaat van alle verschillende 
 materialen en lagen in een restauratie : suprastructuur, dentine, interne effecten, skin enamel?
Na uitgebreid onderzoek stelden we een innovatie in kleurbepaling voor om het probleem op te lossen, en wel gebaseerd op artificiele 
intelligentie. Daarmee is het mogelijk om een voorspelbaar kleur resultaat te bekomen, dit zelfs onder de meest uitdagende 
omstandigheden.

KOSTEN
MATISSE - match the single central: € 950,-* 
(incl. koffiepauzes en lunches).

Opties: diner € 39,-*, en hotelovernachting € 139,-*

* Alle prijzen zijn excl. BTW

LOCATIE
GC Europe Campus

Interleuvenlaan 33
3001 Leuven

www.gc-education-benelux.com

Marat Awdaljan is een dentaal ceramist in 1988 geboren uit Armeense ouders in Tbilisi, Georgie.
Zijn familie verhuisde naar Nederland in 1993, waar hij verder opgroeide.
Tijdens het afronden van zijn studie aan de Dental Technology school in 2010 ontving hij de beste scriptieprijs voor zijn scriptie over 
psychologie in de tandtechniek, getiteld “Key to the future”.  Op 21-jarige leeftijd kreeg hij de titel Master Dental Technician, en in 
2012 voltooide hij zijn opleiding tot Klinisch Tandtechnicus. Hij startte in 2013 een ambitieus project waarin hij de wereld rondreist, 
met als doel Masters in Dentistry te ontmoeten en samen met hen antwoorden te vinden op vragen en problemen in het dentale 
veld.



PRAKTIJKTRAININGEN DOOR GC
Op de door u gekozen locatie, op het tijdstip dat u wenst en helemaal gratis!

INJECTEERTECHNIEK MET COMPOSIET

Snel injecteren met behulp van siliconen afdruk: Moulding Injection Technique (MIT)

De Moulding Injection Techniek is een proces dat ideaal is voor de behandeling van 
slijtage en het creëren van complexe morfologieën in zowel de anterieure als poste-
rieure zone met een optimale esthetiek.

Het doel van deze  cursus is om een eenvoudige en voorspelbare techniek te pre-
senteren die clinici in staat stelt om directe restauraties te creëren die net zo esthe-
tisch zijn als indirecte, maar dan sneller, economischer, minder invasief zijn.

COMPOSIETTRAINING

• Hoe is een natuurlijk element opgebouwd?
• Het begrijpen van een nieuw kleurenconcept waarbij het natuurlijke als  

referentie dient
• Afwerken van composiet restauraties zoals het aanbrengen van oppervlakte-

structuur en het polijsten tot hoogglans
• Vervaardigen van een Klasse II en IV

INDICATIES VOOR GLASVEZEL RESTAURATIES

• Presentatie over materiaaleigenschappen
• Juiste keuze in materiaal voor verschillende indicaties
• Wat is noodzakelijk voor een goed resultaat?
• Esthetische spalken
• Vervaardigen van een brug

PRAKTIJKTRAININGEN

PRAKTIJKTRAININGEN DOOR GC
Uw pauze, middag of avond goed besteden? Hier volgen alvast enkele thema’s.

ADHESIEF HECHTEN OF CEMENTEREN?

Er is een steeds groter aanbod aan indirecte restauraties. Niet één enkel cement is 
meer bruikbaar voor alle toepassingen. De keuze is complexer geworden en een foute 
inschatting kan grote gevolgen hebben. 

• De principes van een goede voorbereiding om een uitstekend resultaat te behalen 
in de anterieure en posterieure zones 

• Cement classificatie: waar, wanneer en waarom de verschillende soorten cementen 
toe te passen 

• Preklinische ervaringen kunnen worden opgedaan met verschillende cementen 
bijvoor beeld bij cementeren van veneers en kronen met verschillende cementen.

KAASMOLAREN: WAT IS DAT?

Hoe zijn kaasmolaren (MIH) te herkennen en welke behandelstrategie kan er worden 
toegepast? 

• Wat is MIH?
• Welke verschillende classificaties bestaan er?
• Welke behandelstrategie kan er worden toegepast en welke producten zijn 

geschikt?
• Workshop met MIH materialen.

WORTELCARIËS BIJ KWETSBARE OUDEREN

Na deze cursus:
• bent u op de hoogte van de (aanbevelingen van de) Klinische praktijkrichtlijn 

‘Wortelcariës bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen’.
• kent u de etiologie, pathogenese en epidemiologie van wortelcariës;
• hebt u kennis gemaakt met detectie en diagnostiek van wortelcariës;
• kent u de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van wortelcariës;
• bent u bekend met cariëspreventieve middelen ter voorkoming of behandeling 

van wortelcariës;



GC Europe NV 
Benelux Sales Department 
Interleuvenlaan 33 
B-3001 Leuven  
+32 16 74 18 60
info.benelux@gc.dental
www.gc-education-benelux.com 

Michael Moreels
Dental Advisor België
Regio Oost- en West-Vlaanderen
Michael.moreels@gc.dental
+32 477 41 76 81

Daniel Herpigny 
Sales Manager Lab & Digital Solutions
Daniel.herpigny@gc.dental
+32 475 79 84 05

Christophe de Cock 
Dental Advisor België & Luxemburg
Regio Brussel - Waals Brabant  - Wallonië
Christophe.decock@gc.dental
+32 475 57 93 58

Martijn ten Have 
Sales en Marketing Manager Benelux
Martijn.tenhave@gc.dental
+31 6 126 057 25

Thomas Limon  
Dental Advisor België
Regio Antwerpen - Limburg - Vlaams Brabant
Thomas.limon@gc.dental
+32 472 18 99 63

Bob Elst 
Freelance Technisch Adviseur
+32 472 18 21 86

Dirk Bloemsma 
Dental Advisor Nederland 
Dirk.bloemsma@gc.dental
+31 6 100 361 81

Remco Heeren 
Dental Advisor Laboratory
Remco.heeren@gc.dental
+31 6 30 09 42 32

Neem voor meer informatie contact op met de GC Dental Advisor in uw regio:

https://www.linkedin.com/company/gc-benelux/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/gcbenelux/

