
Kerr Endodontics organiseert 
in samenwerking met Endo.be en EndoPoint

Hands-on Training
met Live Demo.

Optimaliseer uw endodontische behandelingen

Tijdens deze klinische & praktische Endocursussen stellen endo-specialisten u 
het innovatieve Traverse™ en ZenFlex™ preparatieconcept / Elements Obturation 

3D-obturatiesysteem voor aan de hand van enkele casussen.

Cursusleiding

Filip Calberson
Christophe Deroose

Tandartsen Filip Calberson en Christophe Deroose zijn 
reeds meerdere jaren werkzaam in een privé-praktijk 
(resp. te Antwerpen en Gent), gelimiteerd tot 2de lijns-
endodontologie. Beiden behaalden in 2002 hun GGS 
in de endodontologie na 3-jarige full-time opleiding 
aan de Universteit Gent, alwaar zij tot op heden nog 
steeds deeltijds verbonden blijven als researcher 
en praktijkassistent aan de afdeling Restauratieve 
Tandheelkunde en Endodontologie. Klinische en 
preklinische studentenbegeleiding, evenals menige 
nationale en internationale publicaties, voordrachten, 
deelname aan congressen en endo-specifieke 
vervolmakingscursussen getuigen van hun brede interesse 
in het vakgebied en het enthousiasme waarmee ze 
dagelijks de endodontie beoefenen en wensen uit te 
dragen.

Cursus Programma :
13u15   Ontvangst en welkomstdrankje 
13u30 - 15u00 Cursus 1: Theorie Elements™ IC Obturation Systeem & klinische casus 

Cursus 2: Preparatie endodontium met Traverse™ en ZenFlex™
15u00 - 15u15 Pauze
15u15 - 16u30 Live demo Preparatie & Obturatie 
16u30 - 17u30 Hands-on, Questions & Answers  
17u30  Apero en Snacks



Inschrijving

Cursus 1 : “Obturatie van het endodontium” 
Cursus 2: “Preparatie van het endodontium”

U kunt zich voor deze cursussen inschrijven per e-mail naar verkoop@denta.be
of telefonisch 03 450 93 20 onder vermelding van ‘Cursus Endobehandeling’, het
maximale aantal deelnemers per cursus is 10. 

Vermeld hierbij a.u.b. de datum van de cursus, uw naam- en adresgegevens, 
RIZIV-nummer en eventuele bijzonderheden. 

Cursus Data 
• 24/11/2022 : “Obturatie van het endodontium” (Cursus 1)
• 08/12/2022: “Preparatie van het endodontium” (Cursus 2)

Locatie 

ENDO.BE 
Heerweg-Noord 47 
9052 Gent-Zwijnaarde 
Tel. nr. 09/221 34 50 

Parkeergelegenheid aanwezig op locatie.

Kosten
Prijs per cursus : € 300
Prijs bij deelname aan beide cursussen : € 550
Betalingsmodaliteiten zullen per email vermeld worden.
U ontvangt na inschrijving een bevestiging en de factuur. 

Meebrengen
Graag geëxtraheerde en geopende tanden meebrengen, 
alle andere materialen zijn aanwezig. 

   Elements™ IC Obturatie Systeem    ZenFlex™ Rotary Shaping File  Traverse™ Rotary Glide Path File

Optimaliseer uw endodontische 
behandelingen


