Dentale fotografie
vanuit Reconstructief oogpunt
Daan van Oort

Voorwoord

De visie van Daan van Oort Fotografie is
gericht op het goed in beeld brengen van
de patiënt met mooie portretten en het
snel leren maken van reproduceerbare
foto’s van het gebit als onderdeel van
een goede documentatie.
Daan van Oort fotografie staat voor:
• Professioneel overkomen
• Reproduceerbaar werken
• Praktische toepasbaarheid
Na jarenlang te hebben gewerkt in de
tandtechniek ben ik mij verder gaan

Informatie

Cursusdata:
•
15 mei: 09.00 - 17.00 uur en
16 mei: 09.00 - 15.00 uur
•
3 juli: 09.00 - 17.00 uur en
4 juli: 09.00 - 15.00 uur
•
4 september: 09.00 - 17.00 uur en
5 september: 09.00 - 15.00 uur

ontwikkelen in de (mond)fotografie.
Over mijn passie van mond- en
gelaatsfotografie heb ik een boek
geschreven met veel tips en tricks.
En tijdens geven het van workshops,
lezingen en cursussen in binnen- en
buitenland ben ik zeer gemotiveerd
deze kennis aan u over te dragen.
In samenwerking met de Academie voor
Reconstructieve tandheelkunde heet ik
u van harte welkom bij de tweedaagse
training dentale fotografie.
Daan van Oort
Materialen:
U werkt met uw eigen camera. Voor
Nikon en Canon zijn flash triggers
aanwezig. Verder kunt u gebruik maken
van de flitssets die aanwezig zijn. Heeft
u geen eigen camera? Geeft u dat bij
inschrijving aan. Dan zorgen wij voor
een leen camera tijdens de cursus.

Kosten: € 825,Deelnemers: Minimaal 8, maximaal 15
Inclusief:
Gebruik set voor mondfotografie,
gebruik studio voor portretten, lunch,
koffie, thee en diner.

Inhoud

Hieronder vindt u een beknopte
omschrijving van de onderwerpen
die worden behandeld:
•
Welke materialen heb je nodig
•
Instellingen van de camera
•
Gebruik van de hulpmiddelen
•
Ergonomie
•
Snel en gestructureerd leren
fotorgaferen
•
Communicatie met de patiënt
•
Portretfoto’s met studiolampen
•
Welke foto’s worden er gemaakt
bij Reconstructieve Tandheelkunde
•
Praktijkoefeningen

Docent: Daan van Oort
Certificaat: U ontvangt een certificaat
van deelname en KRT punten.

Voor wie:
De workshop Dentale fotografie
vanuit Reconstructieve oogpunt is
voor tandartsen die foto’s willen
maken volgens het protocol zodat
ze een volledig behandelplan kunnen
presenteren aan patiënten, verwijzers
en/of collega’s.
Vervolg:
Het is mogelijk om uw kennis verder
te ontwikkelen met de opleiding
portretfotografie in de tandartspraktijk.
Aanmelden: www.reconstructieve-tandeelkunde.nl

