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Curriculum Vitae: 

 

Alwin van Daelen studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds zijn afstuderen in 1984 
werkzaam in de algemene praktijk. 
Hij richtte in 1990 Tendens tandartsen op, een gedifferentieerde groepspraktijk in Amsterdam, waar hij zich binnen 
een interdisciplinair behandelteam bezig houdt met prothetische behandelplanning en uitvoering bij patiënten met 
uitgebreide en complexe tandheelkundige problemen, waarbij de focus ligt op implantologie en esthetische 
tandheelkunde. 
Vanaf 2015 is hij erkend door de NVVRT als restauratief tandarts en door de European Prosthodontic Association 
(EPA) als prosthodontist. 
Hij geeft lezingen en hands-on cursussen op het gebied van prothetische en esthetische aspecten bij 
interdisciplinaire behandelingen en prothetiek op tandheelkundige implantaten. 

 

Drs. A.C.L. (Alwin) van Daelen Lezing:   
“You’re gonna need a bigger boat…”   
Restauratieve tandheelkunde breed belicht. 
 
Voor sommige uitdagingen in de restauratieve tandheelkunde hebben we meer bagage nodig dan onze opleiding 
heeft aangereikt en omdat we deze situaties niet dagelijks tegenkomen is het soms lastig om de juiste 
behandelkeuze te maken. 
We gaan met elkaar de indicaties en behandelplannen bespreken van schijnbaar eenvoudige enkeltands-
behandelingen tot complexe interdisciplinaire behandelingen. 
Wat kunnen we tegenwoordig allemaal met composiet en waar zullen we zwaarder, indirect geschut moeten 
inzetten. 
Zin er voorbereidende behandelingen nodig: paro-, ortho-, endo- of zijn er implantaten geindiceerd en wat heeft dat 
voor kansen of gevolgen voor ons plan? 
Wat kunnen we zelf en wanneer roepen we de hulp in van specialisten? 
Het wordt hopelijk interactief, uitwisselen van gezamelijke inzichten, tips en aanbevelingen. 
Een ”grotere boot” die we allemaal nodig hebben en gelijk kunnen gebruiken in de praktijk… 
 
Leerdoelen: 
 

- Inzichten vergroten in de mogelijkheden van de restauratieve tandheelkunde, van ‘simpel’ tot 
‘gecompliceerd’. 

- Voor (te beginnen aan) elke casus een afweging kunnen maken welke voorbereidende stappen gezet en 
keuzes gemaakt moeten worden, om een zo optimaal mogelijk resultaat voor de patient te bereiken.  

 
 


