
SMART Guide certifi ceringscursus
28 maart, Alphen aan den Rijn



Leer tijdens deze eendaagse cursus alle aspecten van driedimensionale implan-
tologie planning aan de hand van theoretische- en hands-on sessies.

Doel van de cursus
Tijdens deze cursus leert u de theoretische- en praktische workflow van het SMART 
Guide systeem. Door middel van theoretische presentaties, casuïstiek bespreking 
software gebruik en hands-on sessies op kunstmatige modellen leert u de volle-
dige workflow van begin tot het eind. Na de cursus ben u gecertificeerd SMART 
Guide gebruiker. Uw online account wordt direct deze dag geactiveerd, zodat u 
direct kunt starten met behandelingen met het SMART Guide systeem.

Aan het eind van de cursusdag bent u:
1. Volledig bekend met de visie en activiteiten van DicomLab
2. Begrijpt u de voordelen van werken met het SMART Guide systeem
3. Begrijpt u de volledige SMART Guide workflow
4. Begrijpt u de verschillende mogelijkheden van het behandelplan
5. Weet u de geschikte methodes voor diagnose
6. Weet u hoe u uw werkstukken in de software moet plannen
7. Weet u hoe de Surgical kit werkt
8. Weet u hoe u het patiënt specifiek chirurgisch protocol moet lezen
9. Begrijpt u hoe u moet implanteren met het SMART Guide systeem

Voorkennis
Om deze cursus goed te kunnen volgen 
is het belangrijk dat u beschikt over 
enige ervaring in het behandelen van 
implantologie patiënten. Daarnaast 
is het belangrijk dat u communicatief 
vaardig bent in de Engelse taal. Ter 
voorbereiding van de cursus dient u 
digitaal een E-learning te volgen.



Programma

Module 1 Opening en basis informatie
08.00-08.15 uur Opening
08.15-08.30 uur Samenwerking DicomLab & Modern Dental Group
08.30-09.15 uur SMART Guide aanpak
09.15-09.45 uur SMART Guide workflow

Module 2 SMART Guide Imaging
10.00-10.15 uur Eerste stappen en diagnostiek
10.15-10.45 uur Imaging & upload theoretisch
10.45-11.45 uur Imaging & upload praktisch

Module 3 SMART Guide Behandelplanning
11.45-12.00 uur Introductie van de software
12.00-13.00 uur Behandelplanning
13.00-13.45 uur Lunch

Module 4 SMART Guide ondersteunende materialen
13.45-14.00 uur Introductie van de Surgical Kit 
14.00-14.15 uur Introductie van het chirurgisch protocol
14.15-14.30 uur Technische specificaties van de Surgical Guide  
 en hoe toe te passen in de praktijk
14.30-15.30 uur Hands-on sessie
15.30-15.45 uur Koffiepauze

Module 5 Klinische casuïstiek
16.15-17.00 uur Dagelijks gebruik van het SMART Guide systeem 

Module 6 Sluiting
17.00-17.15 uur Discussie
17.15-17.45 uur Hoe nu starten?
17.45-18.00 uur Samenvatting van de cursus 
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Kosten
De kosten van deze cursus bedragen € 895, - per persoon, exclusief b.t.w.

Deze prijs is inclusief:
• Lunch
• De software licentie voor het eerste jaar. 

(Het tweede jaar betaalt u € 700, - exclusief b.t.w. op jaarlijkse basis)
• De eerste vijf guides (deze guides dienen binnen drie maanden na 

de cursus besteld te zijn)

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden
U kunt zich voor deze cursus inschrijven via de website: www.elsyee-dental.nl of 
door het sturen van een mail naar: marketing@elysee-dental.nl. Na inschrijving 
ontvangt u een registratieformulier voor de software. Onze SMART Guide It specialist
neemt vervolgens contact met u op om te controleren of uw computersysteem en 
CBCT de correcte bestanden kan versturen en ontvangen.

Na inschrijving voor de cursus ontvangt u een rekening. Bij annulering van uw 
deelname vóór 1 maart berekenen wij € 250, - annuleringskosten. Bij annulering na 
1 maart berekenen wij de volledige kosten.
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