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T ijdens de Masterclass Orale Implan-
tologie worden 16 volledige dagen 
besteed aan theoretische en weten-

schappelijke aspecten van implantologie 
en prothetiek. De Masterclass leidt op tot 
een tandarts die de theoretische basisbe-
kwaamheden en kennis heeft die nodig zijn 
om verantwoord bij patiënten te kunnen 
implanteren. De cursusleiding is in handen 
van Frank Andriessen en David Rijkens.

Wat was de aanleiding om de Master-
class te volgen?
Jan Willem: “Ik wilde een gedegen opbouw 
van implantologische kennis, om zelf ge-
fundeerd te kunnen starten met implanto-
logie en chirurgie. En ook om nog beter te 
kunnen communiceren met de implanto-
loog, om het prothetische eindresultaat te 

optimaliseren.” 
Hiske: “Het ging mij er in eerste instantie 
om dat ik meer diepgang in de implantolo-
gie zou krijgen.” 
Jan: “Implantologie trekt me al jaren en als 
operatie-assistent bij een kaakchirurg heb 
ik veel kunnen zien en de trucjes mogen 
leren. Maar ik wil een goede basis hebben 
om er zelf mee te beginnen. Vandaar deze 
Masterclass.”

Wat sprak je aan in het concept?
Jan Willem: “David en Frank zijn ambitieu-
ze collegae, gesteund door Acta. Ze kunnen 
gefundeerd en kritisch, zonder commerci-
ele voorkeuren een heldere strategie voor-
leggen. Vooral de interactie met de ande-
re vakgroepen in de tandheelkunde zorgt 
voor een breed behandelconcept met de 
nadruk op implantologie. Het was ook erg 
prettig om weer kennis toe te voegen over 
algemene tandheelkunde. Dat was een heel 
goede mix. Daarnaast is het ook interes-
sant om een groep met onbekende collegae 
te vormen, waardoor je goede spiegelinfor-
matie krijgt over je eigen tandheelkundige 
uitgangspunten. Iedereen vindt toch zijn 
eigen weg na zijn afstuderen, in mijn geval 
13 jaar geleden. Door het maandenlange 
contact ontwikkelen zich toch andere dis-
cussies dan op een congres of kortdurende 
cursus.”
Hiske: “Wat mij erg aansprak was de kleine 
groep waarin je direct contact hebt met je 
medecursisten en de opleiders. Daardoor 
was er ook veel ruimte om vragen te stel-
len. Daarnaast uiteraard het inhoudelijke 

deel waarbij veel onderwerpen aan bod 
komen. Het is een brede opleiding waarin 
alle facetten van de implantologie de revue 
passeren.”
Jan: “Je een jaar lang met enthousiaste 
collega’s echt verdiepen in dit deelgebied-
je van de tandheelkunde. Dat is wat mij 
enorm aansprak en waar ik veel voldoe-
ning uit haal.”

 Wat sprak je minder aan in het concept?
Jan Willem: “Uiteindelijk wil je toch het 
echte werk. Dat biedt de cursus niet. Je 
moet pro-actief in je eigen praktijk zijn om 
dat nog vlot te trekken. Zeker wanneer je 
niet met een mentor in een praktijk zit. Ge-
lukkig is ook dan de basis wel erg breed 
geworden.”
Hiske: “Het vele huiswerk dat je moet doen! 
Nee, grapje hoor. Ik heb heel veel geleerd 
en kan niets bedenken dat mij minder aan-
spreekt.”
Jan:”Theorie is essentieel in de implanto-
logie en je moet er ook niet zomaar aan 
beginnen, maar er zou misschien wel iets 
meer praktische oefening in mogen.”

De Masterclass vergt een behoorlijke 
tijdsinvestering. Was dat het waard?
Jan Willem: “Kennis is altijd zijn tijd en 
geld waard. Niet dat ik daar vroeger zo 
over dacht.. haha.”
Hiske: “Zeker! Juist ook de voorbereiding 
als huiswerk voor de cursusdag en het ten-
tamen zorgen dat ik de stof beter opneem 
en het ook daadwerkelijk blijft hangen.”
Jan: “Ik denk zeker dat het de tijdsinves-
tering waard is. Het is namelijk een goed 
begin om veilig en met goede kennis aan de 
implantologie te beginnen.”

Pas je de opgedane kennis toe in de 
praktijk?
Jan Willem: “Nu ik begonnen ben met im-
plantologie, zie ik duidelijker wat mijn 

einddoel moet zijn. Nog steeds ben ik bij-
zonder blij met de samenwerkende implan-
toloog. We zijn beiden kritischer en ik zie 
waar zijn krachten liggen. Ik probeer een 
selectie te maken om het eenvoudiger werk 
uit te voeren, zoals ik ook gewend ben met 
bijvoorbeeld endodontie of parodontolo-
gie. Het is leuk om samen te werken met 
de specialist, zeker nu ik zijn bijzondere 
trucjes ook herken.”
Hiske: “Ja, zo schrijf ik bijvoorbeeld an-
dere premedicatie voor en ga ik anders te 
werk met incisielijnen en hechttechnieken. 
Mijn totale blik op de implantologie is ook 
verruimd, waardoor de behandelplannen 
soms anders worden dan voorheen.”
Jan: “De implantologie wordt in onze prak-
tijk al jaren in volle omvang beoefend. 
Maar zelf wilde ik er niet te snel aan begin-
nen en eerst de algemene tandheelkunde 
goed in de vingers hebben. Het hele plaatje 
proberen te overzien. Na het afronden van 
de Masterclass ben ik rustig aan begonnen 
met patiënten plannen voor een implanto-
logische behandeling. Je moet een keer de 
stap maken om te starten en daar heeft de 
masterclass mij goed mee geholpen.”

Wat is je het meest bijgebleven van de 
Masterclass?
Jan Willem: “Het grenzeloze enthousias-
me van David en Frank, ondersteund door 
mijn collegae.”
Hiske: “De cursus is voor mij nog niet afge-
lopen, maar ik vind dat eigenlijk iedere dag 
wel weer interessante onderwerpen bevat. 
Wat ik erg nuttig vond was de middag met 
Van Diermen over medicatie en de middag 
met Paul Sipos over frontvervanging. Maar 
zoals ik al zei, is iedere dag leuk!”
Jan: “De enthousiaste groep waar we dat 
jaar de masterclass mee hebben gevolgd 
en de bereidheid van Frank en David om je 
overal mee te helpen. Al met al vond ik het 
een groot succes.”
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ACTA biedt met de Masterclass Orale Implantologie tandartsen de gelegenheid om hun 

kennis en kunde op het terrein van de implantologie diepgaand te vergroten. Dentista 

was benieuwd hoe de cursisten deze Masterclass ervaren en sprak met drie van hen: 

 Jan Willem Harwijne, Hiske Brands en Jan van Amsterdam.

Jan Willem Harwijne: 39 jaar, Afgestu

deerd Acta 2000, Masterclass afgerond 

juli 2013. Werkzaam: eigen praktijk in 

Heemstede.

Hiske Brands: 33 jaar, Afgestudeerd 

Acta 2006, Masterclass afgerond juni 

2015. Werkzaam: als zzp’er in tandarts

praktijk Koninginneweg, Amsterdam.

Jan van Amsterdam: Medewerker, Af

gestudeerd Acta 2003, Masterclass afge

rond juli 2013. Werkzaam: medeeigenaar 

van tandheelkundepraktijk Rhynenburch, 

HazerswoudeRijndijk.


