
Masterclass med Tandlæge Sofie Velghe fra Belgien 

”Æstetisk og praktisk tilgang til det slidte tandsæt”

København - fredag d. 22. til lørdag d. 23. oktober 2021

Tandlæge Sofie Velghe fra Belgien er passioneret omkring sit fag. 
Hun er en ekstremt engageret underviser, som brænder for at 
lære håndværksmæssige teknikker fra sig. Hendes tilgang er 
innovativ og æstetisk med digitalt smildesign. Samtidig er hun 
en dygtig håndværker med en stor rigdom af praktisk erfaring.

Sofie Velghe er uddannet fra Gent Universitet i 2006, hvor hun 
efterfølgende underviste indtil 2013. Hun har specialiseret sig 
tværfagligt i restorative behandlinger, mucogingival æstetisk 
kirurgi, implantologi og ortodonti med klare skinner. Hun ejer en 
innovativ klinik med eget træningscenter kaldet ”Policlinic” i 
Kortrijk i Belgien. 

Dette er et kursus på højt niveau for tandlægen, der gerne vil 
opnå større sikkerhed i at gå i gang med de store behandlinger, 
men også for den rutinerede tandlæge, som gerne vil opleve en 
ny inspirerende vinkel på faget. 

TILMELDING:
info@dentalinstituttet.dk

Telefon: 30 71 60 81
www.dentalinstituttet.dk

Materialer til dette kursus er venligst sponsoreret af



Tak til fotograf René Deleuran Mølgaard Andersen

Fagligt program fredag d. 22. oktober 2021

Kl. 09.00 – 17.00

Den første dag er der fokus på diagnose og behandlings-planlægning 
med gennemgang af teori og cases.

• Diagnose og analyse af slidmønster.

• Hvornår hæver man bidet – og hvornår undlader man det?

• Er der behov for ortodonti? Hvis ja – er det så med klare skinner eller klassisk ortodontisk behandling?

• Periodontale implikationer og behandlingsmetoder, kroneforlængelse og recession af gingiva.

• Aftagelige og faste retentionsskinner. Neuromuskulære bid og behandling af CMD (kraniomandibular
dysfunktion).

• Hvordan kan vi hæve den vertikale dimension af okklusionen (VDO)? Forskellige teknikker til bidregistrering og 
bestemmelse af CR (centric relation) med f.eks. ”leaf gauge” og ”Kois Deprogrammer Appliance”.

• Anvendelse af silikone støbeform (silicone key) til direkte kompositrestaureringer.

• Hvad skal man være opmærksom på, når man vil lave en god voksopstilling og mock-up?

• Behandlinger med indirekte porcelænsrestaureringer.

• Introduktion af den digitale arbejdsgang.

• Kliniske cases med tips og tricks.

• Hvordan man tager hånd om fejltrin.



Tak til fotograf René Deleuran Mølgaard Andersen

Fagligt program lørdag d. 23. oktober 2021

Kl. 09.00 – 17.00

Den anden dag er primært ”hands-on”, hvor vi træner direkte 
restaureringsteknikker i vores “komposit workshop” med fokus på 
teknisk udførelse. 

• Direkte posteriøre kompositopbygninger med brug af silikonestøbeform (silicone key).

• Fremstilling af en digital eller analog voksopstilling.

• Lav din egen silikonestøbeform.

• Anteriør kompositopbygning i flere lag.

• Yderligere metoder med f.eks. stempel, frihånd og injektionsteknik.

• Brug af kofferdam.



Praktisk:

Fredag d. 22. oktober 2021:
09.00 – 09.30 Velkomst ved Dentalinstituttet  og lidt lækker morgenmad.
09.30 – 11.00 Kursus.
11.00 – 11.15 Formiddagspause med lidt sundt, sødt og sprødt.
11.15 – 12.45 Kursus.
12.45 – 13.45 Frokostmenu og dessert.
13.45 – 15.15 Kursus.
15.15 – 15.30 Eftermiddagspause med søde fristelser, hjemmebag og grøn energi.
15.30 – 17.00 Kursus.

19.30 - ? Netværksmiddag på god restaurant i nærheden. 

Lørdag d. 23. oktober 2021:
09.00 – 09.15 Velkomst ved Dentalinstituttet og lidt lækker morgenmad.
09.15 – 10.45 Kursus.
10.45 – 11.00 Formiddagspause med lidt sundt, sødt og sprødt.
11.00 – 12.30 Kursus.
12.30 – 13.30 Frokostmenu og dessert.
13.30 – 15.00 Kursus.
15.00 – 15.30 Eftermiddagspause med søde fristelser, hjemmebag og grøn energi.
15.30 – 17.00 Kursus, afrunding og afsked.

Sted: Kurset afholdes på Scandic Front Hotel, Sankt Annæ Plads 21, 1250 København K.
Overnatning tilbydes på Admiral Hotel, Toldbodsgade 24-28, 1253 København K.

Pris: Kursus inkl. materialer,  forplejning under kursus & netværksmiddag fredag aften  – 8.750 kr. 
Enkeltværelse på Admiral Hotel fra fredag til lørdag – 950 kr.
Dobbeltværelse på Admiral Hotel fra fredag til lørdag – 1.250 kr.

Deltagere: Der er maksimalt plads til 20 deltagere på dette kursus.

Sprog: Kurset afholdes på engelsk.

Kursuspoint: Kursets 12 timer omregnes til 9 kursuspoint ifølge Tandlægeforeningens retningslinjer for kommercielle 
kurser. Kurset er sponsoreret med materialer fra Ivoclar Vivadent, som også vil være til stede til at svare 
på spørgsmål. 

TILMELDING:
info@dentalinstituttet.dk

Telefon: 30 71 60 81
www.dentalinstituttet.dk
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