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STAP IN DE TOEKOMST
Je kunt er tegenwoordig eigenlijk niet meer omheen; het digitaal aanmeten van 
gebitsprothese is de norm en dat is natuurlijk niet zomaar. Drs. Sjoerd Lobach 
van tandartsenpraktijk Fick en Lobach deelt zijn persoonlijke ervaringen.

“Ik kwam in 2014 in aanraking met AvaDent en was direct geïnteresseerd om meer te 
leren over de werkwijze. Wat konden zij voor mijn patiënten en mijn praktijk betekenen? 
Hoe ging dat in zijn werk?” 

Sjoerd Lobach wilde zelf digitaal protheses 
leren vervaardigen. Aanvankelijk bestonden 
er al diverse methoden om tot een digitale 
prothese te komen zoals de conventionele 
waswallen techniek en de duplicaat 
prothese protocollen. 

“Ik heb alles geprobeerd en het mezelf 
uiteindelijk ook eigen kunnen maken. 
Helaas was het in bijna alle gevallen 
nodig om meerdere afdrukken te maken, 
waar gemakkelijk kleine foutjes in konden 
sluipen. Dit zie je dan direct terug in een 
eindresultaat. Mijn wens was daarom om dit 
zoveel mogelijk digitaal te gaan uitvoeren.” 

Sjoerd had de voorkeur om gebruik te gaan 
maken van een intra-orale scanner. “Ik 
ging met de intra-orale scanner 
aan de slag waardoor ik 
snel bedreven werd in het 
scannen. Dit zorgde voor 
succes omdat ik het kroon- 
en brugwerk hier ook mee 
deed. Toen ik eenmaal aan het 
scannen was geslagen, ging er 
een wereld voor me open. Ik kreeg 

een ReFrezh opleiding van AvaDent waarin 
me werd geleerd hoe ik het beste kon 
scannen, de data moest aanleveren via hun 
gebruiksvriendelijke ReFrezh Dashboard 
en wat alle mogelijkheden waren. Ik werk 
inmiddels al vele jaren naar tevredenheid 
samen met AvaDent om mijn patiënten de 
best mogelijke prothese te bieden. Het 
digitaal aanmeten vraagt echter een net 
iets andere kijk dan het enkel scannen van 
een kroon, maar is onder aan de streep 
gewoon heel eenvoudig en snel. AvaDent 
heeft me goed begeleid en tips gegeven 
hoe je naar situaties moet kijken. Ik kan 
het dan ook iedereen aanraden om 
deze opleiding te volgen.”



Sjon Grobbee, algemeen directeur van 
AvaDent, vult aan: “We zochten een manier 
van behandelen die door behandelaren 
eenvoudig is aan te leren en vooral zeer 
nauwkeurig en voorspelbaar is. Het 
enthousiasme van Sjoerd en de zaken die 
we tijdens de opleiding hebben behandeld, 
hebben er toe geleid dat Sjoerd inmiddels 
diverse lezingen geeft over zijn ervaringen. 

De feedback van onze klanten hebben we 
samen met onze expertise  verwerkt tot een 
tweedaagse opleiding, waarbij we eerst de 
theorie behandelen en bespreken hoe u in 

de praktijk de workflow kunt optimaliseren. 
Vervolgens plannen we een dagdeel in met 
vier verschillende patiënten en laten we u 
het zelf ervaren door het gewoon te doen. 
Onze trainer staat ernaast en zal u voorzien 
van tips en feedback. Aangezien iedereen 
een andere learning curve heeft, maken we 
de opleidingsonderdelen altijd op maat.”

Het resultaat is dat u na de tweedaagse 
opleiding en de behandelingen van de vier 
patiënten, direct aan de slag kunt. 

“Los van de opleiding zelf, zochten we naar 
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een manier om alle zaken in een ‘naslagwerk’ 
beschikbaar te maken, zodat naderhand 
alles beschikbaar blijft en te raadplegen is 
indien daar behoefte naar is.

Samen met Sjoerd hebben we daarom voor 
elk behandelplan, van immediaat prothese 
tot overkappingsprothese met nieuwe steg, 
videoprotocollen gemaakt waarbij stap voor 
stap alles wordt uitgelegd om tot het beste 
resultaat te komen. Deze zijn beschikbaar in 
het ReFrezh Dashboard.

Mocht u overigens in de praktijk niet over 
een intra-orale scanner beschikken of 
zelf niet willen scannen, dan kunt u ook 
een AvaDent Klinisch Prothese Technicus 
(KPT’er) boeken voor een behandeling in uw 
praktijk. De KPT’er neemt dan zelf de intra-
orale scanner mee.”

Sjoerd: “Tegenwoordig onderwijs ik zelf 
ook andere behandelaren om ze te leren 
op de juiste manier te scannen. Ik vind het 
leuk om hier een rol in te spelen en heb 
dus ook protocolvideo’s gemaakt samen 
met AvaDent, die nu op hun online ReFrezh 
dashboard te vinden zijn.”

ZELF OOK AAN DE SLAG MET DE INTRA-
ORALE SCANNER?
Met de laatste innovaties zorgen wij voor 

een efficiëntere, minder invasieve 
behandeling om klanten volledig 

digitaal van een kunstgebit te 
voorzien. Wilt u ook de digitale 
stap vooruit maken?

Ga naar www.refrezh.com voor 
meer informatie over onze 

gratis opleiding digitaal 
scannen en stap in de 
toekomst! 
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