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Tandheelkunde 2012
NASCHOLING VOOR TANDARTSEN EN TANDARTS-SPECIALISTEN

Praktisch
INSCHRIJVING

Behandelstrategie in
de dentopauze
U

kan

inschrijven

via

bijgevoegde

Accreditering deelgebied 7, 20 AE aangevraagd

inschrijvingskaart of online www.vub.ac.be/iPAVUB. Ten laatste

Donderdag 8 maart 2012 van 14u tot 17u30

2 weken vóór aanvang van de cursus, tenzij anders vermeld. U

EEN INITIATIEF VAN

ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving.

Prof. K. Collys, Uitneembare Prothetiek VUB

BETALING Ter betaling wordt u door de financiële diensten van de

Theoretische cursus over de diverse behandelstrategieën voor

Vrije Universiteit Brussel een factuur toegestuurd. Het

patiënten met tandheelkundige aandoeningen die niet in

inschrijvingsgeld dient betaald te worden bij ontvangst van de

aanmerking komen voor de moderne behandeltechnieken.

factuur, dit vóór aanvang van de cursus. De betaling van de
factuur geldt als finale bevestiging van uw inschrijving.

DOCENT Prof. K. Collys, Uitneembare Prothetiek, Vrije Universiteit
Brussel.

ANNULATIE Annulaties dienen schriftelijk te worden bevestigd.
Een

administratieve

vergoeding

van

15

euro

blijft

verschuldigd. U kan zich bij verhindering laten vervangen en zo

DATUM Donderdag 8 maart 2012 van 14u tot 17u30.
Onthaal vanaf 13u30.

annulatiekosten vermijden.
PROGRAMMA
LOCATIE VUB TANDHEELKUNDE, Campus Jette,

Behandelstrategie en prothetische oplossingen tijdens de

Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel, gebouw K (tenzij anders

dentopauze: oorzaken en gevolgen van tandverlies • Verkorte

vermeld), zie plan pagina 30-31.

tandboog • Extractiebeleid • Kunstharsplaatprothese • Immediaatprothesen • De volledige immediaat (overkappings-)

Gelegen op Ring West, Afrit 9 Jette-UZ Brussel.

prothese: afdrukname met klassieke en partiële individuele lepel

Laarbeeklaan ter hoogte van brandweerkazerne en parking

• Relatiebepaling bij verlaagde verticale dimensie en dwangbeet •

UZ Brussel, rechts inslaan en pijl ‘Tandheelkunde’ volgen.

Chirurgische fase • Follow-up.

ONTHAAL Start een half uur voor de aanvang van elke cursus.

PRIJS 120 euro. Koffie en syllabus inbegrepen.

INFO www.vub.ac.be/iPAVUB/THK.html

VOORWAARDEN Maximum 80 deelnemers.

U kan terecht
• met vragen i.v.m. inschrijvingen
iPAVUB
Tel.: 02-629 20 93 - Fax: 02-629 21 39
E-mail: iPAVUB@vub.ac.be
• met vragen i.v.m. vormingen
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INFO Zie pagina 2.

E-mail: tandheelkunde@vub.ac.be

INSCHRIJVING http://www.vub.ac.be/iPAVUB/THK.html

Tel.: 02-477 49 39

of via bijgevoegde inschrijvingskaart.

3

Voordelen van het gebruik
van rubberdam

10e Lentesymposium
Ethiek & Economie

Accreditering deelgebied 4, 20 AE aangevraagd

Accreditering deelgebied 2, 20 AE aangevraagd

Dinsdag 13 maart 2012 van 13u30 tot 16u30

Zaterdag 24 maart 2012 van 9u15 tot 13u

EEN INITIATIEF VAN

EEN INITIATIEF VAN Dr. J. G. Braeckman en Lth. B. De Deyn,

Lth. I. Minoodt, Endodontologie VUB

MOVUB Medische Oud-studenten

Het vakkundig gebruik van rubberdam bevordert het comfort voor

MOVUB, de Medische Oud-studentenvereniging van de Vrije

de patiënt en werkt veel minder stresserend voor de tandarts.

Universiteit Brussel, wil de relaties tussen de alumni versterken en

Theoretisch worden een aantal methodes voorgesteld aan de

het contact met de Alma Mater bestendigen. Het MOVUB-aanbod

hand van klinische gevallen. Daarna gaat men dieper in op

van cultuur, wetenschap en recreatie creëert een sfeer waar

een aantal hulpmiddelen buiten de klassieke rubberdamklem.

vriendschap centraal staat onder de leuze ‘Amicitia vincere

Tijdens het praktijkgedeelte kan alles uitvoerig getest worden op

tenebras’. MOVUB biedt een gevarieerde activiteitenkalender aan

frasacomodellen in de fantoomkop.

op www.movub.com.

DATUM Dinsdag 13 maart 2012 van 13u30 tot 16u30.

DATUM Zaterdag 24 maart 2012 van 9u15 tot 13u

Onthaal met broodjes vanaf 13u.

met aansluitend receptie. Onthaal met ontbijt vanaf 8u30.

DOCENT Tandarts Lth. I. Minoodt, assistent Endodontologie

LOCATIE Vrije Universiteit Brussel, Auditorium P. Brouwer,

Vrije Universiteit Brussel.

Gebouw AB, Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel.

PROGRAMMA Rubberdam: literatuuroverzicht • Toepassings-

PROGRAMMA Inschrijving en ontbijt • Eric Mortier, afgevaardigd

mogelijkheden van rubberdam in de Endodontologie en in de

bestuurder UZ Gent, Pragmatiek in de Ethiek • Dirk Verhofstadt

Restauratieve Tandheelkunde • Voorstelling van de verschillende

en Paul Cliteur, Een zoektocht naar Harmonie • Koffiepauze • Guy

technieken • Discussie • Oefensessie op fantoomkaak.

Verhulst, Dr. Blooper of Murphy’s spreekuur • Johan Braeckman,
uroloog UZ Brussel, Waarom (bijna) iedereen het monster van

PRIJS 120 euro. Broodjes, koffie en syllabus inbegrepen.

Loch Ness ziet • Receptie.

Toezending van de materiaallijst volgt na inschrijving, één maand
voor aanvang van de cursus.

PRIJS 40 euro.
Ontbijt en receptie inbegrepen.

VOORWAARDEN Minimum 10, maximum 20 deelnemers.

INFO Zie pagina 2.
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INFO Zie pagina 2.

INSCHRIJVING http://www.vub.ac.be/iPAVUB/THK.html

INSCHRIJVING http://www.vub.ac.be/iPAVUB/THK.html

of via bijgevoegde inschrijvingskaart.

of via bijgevoegde inschrijvingskaart.

5

Levensreddend handelen
in acute situaties

Regeneratieve parodontale therapie:
utopie of klinische realiteit?

Accreditering deelgebied 1, 20 AE aangevraagd

Accreditering deelgebied 2, 10 AE en 6, 10 AE aangevraagd

Donderdag 29 maart 2012 van 13u30 tot 17u

Donderdag 26 april 2012 van 13u30 tot 17u

EEN INITIATIEF VAN Prof. L. Huyghens, Intensieve Geneeskunde

EEN INITIATIEF VAN Prof. J. Cosyn, Parodontologie en

UZ Brussel en Lth. B. De Deyn, Tandheelkundige Kliniek VUB

Implantologie, VUB en UGent

Interactieve opleiding over het levensreddend ingrijpen bij mogelijk

Parodontitis, multifactoriële aandoening met hoge prevalentie,

acute situaties, ondersteund met oefeningen. Handige cursus

vereist diagnose in een vroeg stadium, hetgeen interventie beperkt

over de nieuwe Europese richtlijnen voor CPR (Cardio-Pulmonary

tot eenvoudige niet-chirurgische therapie en mondhygiëne-

Resuscitation) en ECC (Emergency Cardiovascular Care). De

instructies. Laattijdige diagnose en/of agressieve pathologie leidt

‘keten van overleving’ benadrukt het belang van uitoefening

tot een doorgedreven behandeling met doorgaans parodontale

van de correcte handelingen in de juiste volgorde met optimale

chirurgie. Belangrijk nadeel van conventionele chirurgie is gingivale

efficiëntie. Dit om het slachtoffer, zowel kinderen als volwassenen,

recessie met tandhalsgevoeligheid en esthetische complicaties. De

een maximale kans op overleven te geven.

regeneratieve parodontale chirurgie is de therapie bij uitstek waar
esthetiek primeert. Dergelijke behandelconcepten werden in de

DOCENTEN Prof. S.H.-Idrissi en Dr. J. De Regt, UZ Brussel.

voorbije 10 jaar uitvoerig gedocumenteerd en blijken voorspelbaar

DATUM Donderdag 29 maart 2012 van 13u30 tot 17u.

te zijn in de klinische praktijk binnen bepaalde voorwaarden.

Onthaal vanaf 13u.
DOCENTEN Parodontologie en Implantologie Prof. M. Moradi, VUB
LOCATIE Vrije Universiteit Brussel, SKILLSLAB, Gebouw AB,

en Prof. J. Cosyn, VUB en UGent.

Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel. Onthaal om 13u in lokaal A045.

DATUM Donderdag 26 april 2012 van 13u30 tot 17u.
Onthaal met broodjes vanaf 13u.

PROGRAMMA Correct vaststellen van ademhalings- en

PROGRAMMA Ethische verplichtingen van de zorgverlener:

hartstilstand • Onmiddellijk toepassen van de internationaal

diagnostiek

aanvaarde richtlijnen van cardiopulmonale resuscitatie • Basic

behandelmogelijkheden en neveneffecten • Alternatief voor

Life Support • Luchtwegmanagement o.a. met betrekking tot het

de conventionele chirurgie met maximaal weefselbehoud:

verwijderen van een vreemd voorwerp • Praktische oefeningen

de regeneratieve parodontale therapie • Eliminatie van

op poppen • Advanced Life Support en de acute behandeling van

infectie en ‘restitutio ad integrum’ • Behandelvoorwaarden,

anafylaxie: aanbevelingen.

chirurgische principes en mogelijke biomaterialen • Casuïstiek en

en

overdracht

van

informatie

m.b.t.

de

resultatenbespreking van recente klinische studies.

6

PRIJS 150 euro. Koffie en syllabus inbegrepen.

PRIJS 105 euro. Koffie en broodjes inbegrepen.

VOORWAARDEN Maximum 20 deelnemers.

VOORWAARDEN Maximum 80 deelnemers.

INFO Zie pagina 2.

INFO Zie pagina 2.

INSCHRIJVING http://www.vub.ac.be/iPAVUB/THK.html

INSCHRIJVING http://www.vub.ac.be/iPAVUB/THK.html

of via bijgevoegde inschrijvingskaart.

of via bijgevoegde inschrijvingskaart.

7

Multipele tandvervanging met
behulp van implantaten

Ontwerpen van frameprothesen. Hoe
komen tot betere samenwerking tussen
tandarts en tandtechnicus?

Accreditering deelgebied 6, 10 AE en 7, 10 AE aangevraagd

Accreditering deelgebied 7, 40 AE aangevraagd

Donderdag 10 mei 2012 van 13u30 tot 17u

Donderdag 24 mei 2012 van 10u tot 18u

EEN INITIATIEF VAN

EEN INITIATIEF VAN

Prof. J. Cosyn, Parodontologie en Implantologie, VUB en UGent

Prof. K. Collys, Uitneembare Prothetiek VUB

Implantaten zijn voorspelbare alternatieven voor conventionele

Het ontwerpen van een frameprothese vormt een essentiële schakel

prothetische behandelingen. Voor elke casus dient het gebruik

bij de behandeling van een gemutileerd gebit m.b.v. een uitneembare

van natuurlijke tanden of implantaten i.f.v. restauratief herstel

gebitsprothese. Een goede kennis van het frameontwerp en een

te worden overwogen. De overlevings- en succespercentages

vlotte communicatie tussen tandarts en tandtechnicus leiden

voor conventioneel brugwerk en implantaatgedragen brugwerk

ontegensprekelijk tot betere gebitsprothesen.

zijn meer en meer gekend. Esthetiek, kauwherstel, fonetiek en
reinigbaarheid zijn belangrijke aspecten voor een gefundeerde

DOCENTEN Prof. K. Collys en Dr. T. De Rouck, Uitneembare

keuze. Ingegaan wordt op de chirurgische aspecten van

Prothetiek Vrije Universiteit Brussel.

implantaattherapie, inclusief de optie voor conventionele- of

DATUM Donderdag 24 mei 2012 van 10u tot 18u.

computergeleide chirurgie. Aandacht gaat naar de kosten-

Onthaal vanaf 9u30.

batenverhouding van genavigeerde implantaatplaatsing en naar
de evidentie voor vroege en onmiddellijke belasting, mogelijke

PROGRAMMA Voorwaarden voor succesvolle behandeling

indicaties en contra-indicaties.

met

partiële

gebitsprothesen • Star

en

krachtbrekend

ontwerp: onderdelen en hun functie (major, minor connectoren,
DOCENTEN Prof.J. Cosyn, VUB en UGent, I . Wyn, Parodontologie

ankerarmen) • Gedachtegang bij de ontwikkeling • Principes •

en Implantologie VUB en Dr. T. De Rouck, Prothetische

Klinische voorbereiding van de pijlerelementen: preparatie van

Tandheelkunde VUB.

geleidevlakken en steunfossae • Contourwijzigingen i.f.v. ontwerp
• Recente evoluties bij behandelingen met frameprothesen:

DATUM Donderdag 10 mei 2012 van 13u30 tot 17u.

contourwijzigingen met composietmaterialen • Gebruik van

Onthaal met broodjes vanaf 13u.

implantaten • Praktische oefening: surveyen van studiemodellen

PROGRAMMA Conventioneel -en implantaatgedragen brugwerk

• Verloop ankerarmen, minor en major connectoren • Tekenen van

• Klinische aspecten van implantaatbehandeling • Brugwerk

frame-ontwerp bestemd voor de tandtechnicus.

of overkappingsprothese op implantaten, implantaattherapie •
Kosten-batenverhouding van genavigeerde implantaatplaatsing •

PRIJS 240 euro. Koffie, lunch en syllabus inbegrepen.

Bespreking deelaspecten a.d.h.v. klinische cases.

8

PRIJS 105 euro. Koffie, broodjes en syllabus inbegrepen.

VOORWAARDEN Maximum 10 deelnemers.

INFO Zie pagina 2.

INFO Zie pagina 2.

INSCHRIJVING http://www.vub.ac.be/iPAVUB/THK.html

INSCHRIJVING http://www.vub.ac.be/iPAVUB/THK.html

of via bijgevoegde inschrijvingskaart.

of via bijgevoegde inschrijvingskaart.

9

Parodontale therapie in de
dagelijkse praktijk

Update van mini-schroefjes in
de Orthodontie

Accreditering deelgebied 6, 40 AE aangevraagd

Accreditering deelgebied 5, 20 AE en 6, 10 AE aangevraagd

Donderdag 31 mei 2012 van 9u30 tot 18u

Donderdag 7 juni 2012 van 9u tot 17u

EEN INITIATIEF VAN Prof. M. Moradi en Prof. H. De Bruyn,

EEN INITIATIEF VAN

Parodontologie en Implantologie, VUB en UGent

Prof. B. Vande Vannet, Orthodontie VUB

Gingivitis en parodontitis zijn orale aandoeningen die bij 90%

Mini-schroefjes, gebruikt als extra intra-orale verankering, zijn

van de patiënten in min of meerdere mate voorkomen. Vaak

niet meer weg te denken in een orthodontisch behandelplan. De

wordt het probleem niet of te laat onderkend. Soms bestaat er

schroefjes zijn een extra instrument geworden om moeilijke

bij de algemeen-tandarts een zekere terughoudenheid om de

tandverplaatsingen tot een goed einde te brengen. De indicaties

behandeling zelf uit te voeren. Aan de hand van de meest recente

en de klinische implicaties, alsmede de belangrijke communicatie

literatuur en gevalbesprekingen wordt de huidige kennis van de

tussen implantoloog en orthodontist, worden belicht.

parodontale diagnostiek van gingivitis tot parodontitis en de
overeenkomstige therapie van scaling tot chirurgie, alsook de

DOCENTEN Prof. B. Vande Vannet en Dr. K. Asscherickx,

nazorg, toegelicht.

Orthodontie Vrije Universiteit Brussel.

DOCENTEN Interuniversitaire samenwerking o.l.v.

DATUM Donderdag 7 juni 2012 van 9u tot 17u.

Prof. M. Moradi, Vrije Universiteit Brussel en Prof. H. De Bruyn,

Onthaal met ontbijt vanaf 8u30.

Universiteit Gent.
PROGRAMMA Indicaties voor plaatsing • Biomaterialen en
DATUM Donderdag 31 mei 2012 van 9u30 tot 18u.

technische kenmerken • Osseo-integratie • Klinisch protocol •

Onthaal met ontbijt vanaf 9u.

Biomechanica • Indicaties en contra-indicaties • Toepassingen
• Communicatie tussen de orthodontist en de implantoloog •

PROGRAMMA
parodontale

Epidemiologie

aandoeningen,

behandelingsplanning
therapie:

•

mechanische

gerelateerde

parodontale

en

klassificatie

parodontale

Plaque

gerelateerde

parodontale
therapie

van

diagnostiek

therapie
(vervolg):

parodontale
•

Plaatsing, gebruik en verwijdering van mini-schroefjes.

en

Plaque

PRIJS 200 euro. Assistenten in opleiding 80 euro.
Ontbijt, koffie, lunch en syllabus inbegrepen.

chemische

parodontale therapie • Keuzes maken in de infectiecontrole:

VOORWAARDEN Maximum 80 deelnemers.

parodontale chirurgie en nazorg.
PRIJS 150 euro. Ontbijt, koffie en lunch inbegrepen.
INFO Zie pagina 2.
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of via bijgevoegde inschrijvingskaart.

of via bijgevoegde inschrijvingskaart.

11

Implantaattherapie: voorzorg,
zorg en nazorg

Complicaties bij implantaten

Accreditering deelgebied 6, 40 AE aangevraagd

Accreditering deelgebied 6, 20 AE en 1, 10 AE aangevraagd

Donderdag 14 juni 2012 van 9u30 tot 18u

Donderdag 6 september 2012 van 13u tot 18u

EEN INITIATIEF VAN Prof. M. Moradi en Prof. H. De Bruyn,

EEN INITIATIEF VAN Prof. M. Moradi en Prof. H. De Bruyn,

Parodontologie en Implantologie, VUB en UGent

Parodontologie en Implantologie, VUB en UGent

Er bestaat een brede waaier aan mogelijkheden om het

De succesvolle introductie van orale implantaten heeft geleid

implantaatgedragen restauratief herstel te realiseren voor de

tot nieuwe pathologie in de peri-implantaire weefsels die

volledig edentate èn de partieel edentate patiënt. Dit zowel voor

het implantaat en de suprastructuur omgeven. Enerzijds is er

de uitneembare als voor de vaste prothetiek. Voor de clinicus is het

mucositis, een reversibel plaque gerelateerde en met gingivitis

zeer moeilijk om een juiste selectie in behandelkeuze te selecteren.

vergelijkbare aandoening. Daarnaast is er peri-implantitis

Deze introductiecursus biedt een wetenschappelijk onderbouwde

waarbij ook omgevend bot verloren kan gaan. De prevalentie

visie op indicatiestelling, risicofactoren voor succes, chirurgische-

van deze laatste aandoening wordt steeds vaker in de literatuur

en belastingsprotocollen en hun mogelijke complicaties.

gerapporteerd. Net als parodontitis lijkt peri-implantitis een
multifactoriële aandoening te zijn waarbij verschillende factoren

DOCENTEN Interuniversitaire samenwerking o.l.v.

een rol spelen. Tijdens deze cursus worden de risicofactoren alsook

Prof. M. Moradi, Vrije Universiteit Brussel en Prof. H. De Bruyn,

de behandelmogelijkheden toegelicht.

Universiteit Gent.
DOCENTEN Interuniversitaire samenwerking o.l.v.
DATUM Donderdag 14 juni 2012 van 9u30 tot 18u.

Prof. M. Moradi, Vrije Universiteit Brussel en Prof. H. De Bruyn,

Onthaal met ontbijt vanaf 9u.

Universiteit Gent.

PROGRAMMA Implantaatfactoren die bepalend zijn voor

DATUM Donderdag 6 september 2012 van 13u tot 18u.

implantaatsucces • Patiëntenfactoren die de resultaten met

Onthaal met broodjes vanaf 12u30.

implantaten beïnvloeden • Biologische complicaties • Aantal
implantaten per casus • Zijn implantaten beter dan tanden? •

PROGRAMMA

Chirurgische protocollen • Belastingsprotocollen • Rondvraag en

Patiëntenselectie • Communicatie tussen chirurg, tandarts en

discussie.

tandtechnicus • Risicofactoren voor peri-implantitis • Preventie
en behandeling van peri-implantitis • Rondvraag en discussie.

PRIJS 150 euro. Ontbijt, koffie en lunch inbegrepen.
PRIJS 125 euro. Koffie en broodjes inbegrepen.

INFO Zie pagina 2.
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of via bijgevoegde inschrijvingskaart.

of via bijgevoegde inschrijvingskaart.

13

Parodontale Casuïstiek:
patiëntenvoorstelling

De volledige gebitsprothese in
de 21ste eeuw

Accreditering deelgebied 6, 30 AE aangevraagd

Accreditering deelgebied 2, 20 AE aangevraagd

Donderdag 13 september 2012 van 10u tot 17u30

Donderdag 20 september 2012 van 14u tot 17u30

EEN INITIATIEF VAN Prof. M. Moradi en Prof. H. De Bruyn,

EEN INITIATIEF VAN

Parodontologie en Implantologie, VUB en UGent

Prof. K. Collys, Uitneembare Prothetiek VUB

Op basis van literatuurbespreking en uiteenlopende casussen

In de loop van de geschiedenis is de volledige gebitsprothese (VP)

worden de huidige kennis van de parodontale diagnostiek,

van hebbeding tot medisch hulpmiddel geëvolueerd. Honderden

implantologie en therapie toegelicht a.d.h.v. concrete patiënten-

boeken en duizenden artikels wekken de indruk dat alles over dit

dossiers.

onderwerp al is gezegd. Niets is minder waar. Deze theoretische

In de bespreking van de casuïstiek ligt de nadruk op de praktische

cursus bekijkt het standaard protocol voor de vervaardiging van

toepasbaarheid van de behandelingen.

volledige gebitsprothesen vanuit een ‘evidence based’ invalshoek.

De cursisten worden uitgenodigd deel te nemen aan de opstelling
van een behandelplan.

DOCENT Prof. K. Collys, Uitneembare Prothetiek, Vrije Universiteit
Brussel.

DOCENTEN Interuniversitaire samenwerking o.l.v.
Prof. M. Moradi, Vrije Universiteit Brussel en Prof. H. De Bruyn,

DATUM Donderdag 20 september 2012 van 14u tot 17u30.

Universiteit Gent.

Onthaal vanaf 13u30.

DATUM Donderdag 13 september 2012 van 10u tot 17u30.

PROGRAMMA

Onthaal met ontbijt vanaf 9u30.

Historische hoogtepunten in de ontwikkeling van de VP •
Epidemiologie en demografie van een edentate populatie •

PROGRAMMA

Is de edentate patiënt met uitsterven bedreigd? • ACP PDI

Voorstelling en bespreking van literatuur en casussen: deel 1

Classificatie • Evidence voor het standaard behandelprotocol en

• Lunchpauze • Voorstelling en bespreking van literatuur en

de klinische procedures bij de behandeling van edentate patiënten

casussen: deel 2 • Koffiepauze • Voorstelling en bespreking van

• Functionele randopbouw, aangezichtsboog, pijlpuntregistratie,

casussen: deel 3 • Rondvraag en discussie.

morfologie van kunstelementen, lingualized occlusion, gebalanceerde articulatie.

PRIJS 125 euro. Koffie, ontbijt en lunch inbegrepen.
PRIJS 120 euro. Koffie en syllabus inbegrepen.
VOORWAARDEN Maximum 80 deelnemers.
INFO Zie pagina 2.
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of via bijgevoegde inschrijvingskaart.

of via bijgevoegde inschrijvingskaart.

15

Mondchirurgie voor tandartsen

Linguale Orthodontie: Incognito

Accreditering deelgebied 6, 30 AE aangevraagd

Accreditering deelgebied 5, 40 AE aangevraagd

Donderdag 27 september 2012 van 9u30 tot 17u

Donderdag 4 oktober 2012 van 9u tot 18u

EEN INITIATIEF VAN

EEN INITIATIEF VAN

Prof. M. Moradi, Parodontologie en Implantologie VUB

Prof. B. Vande Vannet, Orthodontie VUB

Deze theoretische en praktische bijscholing geeft u de nodige

Linguale Orthodontie corrigeert fout gepositioneerde tanden en

klinische basiservaring en materialenkennis om de diverse

kiezen. Een vaste beugel wordt aan de binnenzijde van het gebit

chirurgische ingrepen in de tandartspraktijk vakkundig uit te

geplaatst. De tandstandcorrectie wordt bereikt zonder zichtbare

voeren.

beugel en zonder verstoring van het uiterlijk. Om esthetische
redenen willen vooral volwassenen geen zichtbare apparatuur

DOCENTEN Prof. M. Moradi, S. Matthijs en K. Verelst, tandarts-

aan de buitenzijde van de tanden. Sinds 20 jaar ontwikkelt zich de

specialisten Parodontologie Vrije Universiteit Brussel.

‘onzichtbare linguale beugel’. De recentste vernieuwingen zorgen
ervoor dat met de huidige generatie apparatuur net zo’n goede

DATUM Donderdag 27 september 2012 van 9u30 tot 17u.

resultaten bereikt worden als met de conventionele slotjesbeugel.

Onthaal met ontbijt vanaf 9u. Labojas meebrengen.
DOCENT Dr. Cuzin, expert dento-faciale Orthopedie en linguale
PROGRAMMA Begrippen van tandheelkundige chirurgie en

Orthodontie, Universiteit van Nancy (FR).

materialenkennis • Samenstelling van de chirurgische set •

DATUM Donderdag 4 oktober 2012 van 9u tot 18u.

Chirurgische technieken en procedures: chirurgische extractie,

Onthaal met ontbijt vanaf 8u30.

verwijderen van wortelresten, botverlaging, kroonverlenging •
Oefening van de aangeleerde technieken op varkenskaken.

PROGRAMMA Development and manufacture of Incognito •
Production process of Incognito • Selection of suitable appliances

PRIJS 205 euro. Ontbijt, koffie, lunch en syllabus inbegrepen.

for various malocclusions: non-extraction cases; extraction

Chirurgisch materiaal wordt ter beschikking gesteld.

cases; deep bite; open bite; cross bite • Clinical procedures during

Labojas meebrengen.

direct and indirect bonding • Detailed presentation of different
mechanics • Case presentations.

VOORWAARDEN Maximum 20 deelnemers.
CURSUSTAAL Frans.
PRIJS 200 euro. Ontbijt, koffie, broodjes en syllabus inbegrepen.
VOORWAARDEN Maximum 100 deelnemers.
INFO Zie pagina 2.
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of via bijgevoegde inschrijvingskaart.
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Fibers (un)limited!

Mechanische parodontale
behandeling

Accreditering deelgebied 4, 30 AE en 7, 10 AE aangevraagd

Accreditering deelgebied 6, 20 AE aangevraagd

Donderdag 11 oktober 2012 van 9u tot 17u

Donderdag 18 oktober 2012 van 13u30 tot 17u

EEN INITIATIEF VAN Prof. P. Bottenberg, Prof. R. De Moor en Dr. F.

EEN INITIATIEF VAN Prof. M. Moradi en Prof. H. De Bruyn,

Keulemans, Restauratieve Tandheelkunde en Endodontologie, VUB en UGent

Parodontologie en Implantologie, VUB en UGent

Glasvezeltechnologie vindt de laatste jaren meer en meer

De grondige gebitsreiniging vormt een essentieel onderdeel van de

toepassing binnen de tandheelkunde ter versteviging van

standaard parodontale behandeling. Verschillende instrumenten

uitneembare

van

en toestellen zijn ontwikkeld om de taak te vereenvoudigen. Zowel

gepreïmpregneerde glasvezelversterkte composieten zorgt voor

kunstharsprotheses.

De

ontwikkeling

de algemene supra- en subgingivale gebitsreiniging als de meer

nieuwe weefselsparende mogelijkheden binnen de restauratieve

lokale correctieve reiniging vergen een specifiek instrumentarium.

tandheelkunde, o.a. wortelstiften, parodontale spalken en bruggen.

De tandarts dient een aantal principes in acht te nemen om
een goed eindresultaat te bekomen. Deel één van de cursus

DOCENTEN

Interuniversitaire

samenwerking

o.l.v.

Prof.

biedt de theoretische kennis over mondonderzoek, manuele- en

P. Bottenberg, Vrije Universiteit Brussel, Dr. F. Keulemans,

mechanische gebitsreiniging, en vereist instrumentarium. In het

Universiteit Gent.

tweede deel kunnen de cursisten de parodontale gebitsreiniging
op fantoom uitvoeren.

DATUM Donderdag 11 oktober 2012 van 9u tot 17u.
Onthaal met ontbijt vanaf 8u30.

DOCENTEN Interuniversitaire samenwerking o.l.v.
Prof. M. Moradi, Vrije Universiteit Brussel en Prof. H. De Bruyn,

PROGRAMMA Geschiedenis van vezeltechnologie in de

Universiteit Gent.

tandheelkunde • Materiaalkunde: vezelversterkte composiet,
eigenschappen en productoverzicht • Indicaties • Stiftopbouwen:

DATUM Donderdag 18 oktober 2012 van 13u30 tot 17u.

state-of-the-art; klinische procedure, levensduur, praktische

Onthaal met broodjes vanaf 13u.

oefeningen • Parodontale spalken: state-of-the-art; klinische
procedure, casussen, levensduur • Adhesieve bruggen: state-

PROGRAMMA Theoretische Kennis: parodontale diagnostiek •

of-the-art; klinische procedure, casussen, levensduur, praktische

DPS-index • handinstrumentarium • mechanische apparatuur •

oefeningen • Toekomstperspectieven en nabeschouwing.

Koffiepauze • Praktische uitvoering: het gebruik van ultrasoon •
Mechanische reiniging op fantoomkop.

PRIJS 200 euro. Ontbijt, koffie en lunch inbegrepen.
PRIJS 120 euro. Koffie en broodjes inbegrepen.
VOORWAARDEN Maximum 15 deelnemers.
INFO Zie pagina 2.
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Cone Beam CT voor
tandheelkundige diagnose

De rol van ouders in de dentale
behandeling van kinderen

Accreditering deelgebied 3, 20 AE of 10 AE en deelgebied 0, 10 AE

Accreditering deelgebied 4, 20 AE aangevraagd

Donderdag 25 oktober 2012 van 13u30 tot 17u

Dinsdag 6 november 2012 van 13u30 tot 17u

EEN INITIATIEF VAN

EEN INITIATIEF VAN

Lth. B. De Deyn, Tandheelkundige Kliniek VUB

Lth. B. De Deyn, Tandheelkundige Kliniek VUB

Deze nieuwe cursus heeft tot doel de tandheelkundige clinicus

De gebitstoestand bij kinderen is bepaald door de zorg die eraan

bewust te maken van de voordelen en de technische moge-

besteed wordt door de ouders. Indien ouders geen aandacht

lijkheden van het gebruik van de Cone Beam Computed

hebben voor het gebit, krijgen we te maken met een dentaal

Tomography (CBCT). Het werkingsmechanisme van de CBCT en de

opvoedprobleem.

verwante casuïstiek illustreren de fijnere diagnostiek die het

Een klinisch psycholoog bespreekt hoe men het best de ouders kan

gebruik van CBCT met zich meebrengen. Dit tegen de achtergrond

‘opvoeden’ tot mentaliteitswijziging. Ook de aanpak van angst bij

van de conventionele radiografie. Uitgelegd en aangetoond wordt

kinderen, wordt door psycholoog en kindertandarts samen

hoe een aangepaste behandelplanning aan de hand van CBCT

toegelicht. Als de tandarts er niet in slaagt om een behandeling uit

opgemaakt kan worden voor de patiënt.

te voeren, hoe kunnen we dan het kind en de ouders op een
efficiënte manier doorverwijzen naar een gespecialiseerde

DOCENTEN Prof. B. Vande Vannet, Orthodontie Vrije Universiteit

tandarts of tandheelkundig centrum? Wat blijkt in probleem-

Brussel en T. Clarijs, multidisciplinair expert, Federaal Agentschap

situaties de adequate behandeling?

voor Nucleaire Controle (FANC).
DOCENTEN Prof. C. Andries, orthopedagoge-klinisch psychologe
DATUM Donderdag 25 oktober 2012 van 13u30 tot 17u.

Vrije Universiteit Brussel en Lth. E. Vanden Steen, kindertand-

Onthaal met broodjes vanaf 13u.

heelkunde Vrije Universiteit Brussel.

PROGRAMMA

DATUM Dinsdag 6 november 2012 van 13u30 tot 17u. Onthaal

Volumetrische beeldvorming in de tandheelkunde • Cone

met broodjes vanaf 13u.

Beam CT en dosis • Waarop letten bij Cone Beam? • Bijzondere
reglementaire bepalingen inzake CBCT.

PROGRAMMA Psychologische benadering van probleemsituaties
bij kinderen • Praktische invulling en aanpak • Angst en mogelijke

PRIJS 120 euro. Koffie, broodjes en syllabus inbegrepen.

behandelingen in de tandartsstoel.

VOORWAARDEN Maximum 80 deelnemers.

PRIJS 120 euro. Koffie en broodjes inbegrepen.
VOORWAARDEN Maximum 80 deelnemers.

INFO Zie pagina 2.

20

INFO Zie pagina 2.

INSCHRIJVING http://www.vub.ac.be/iPAVUB/THK.html

INSCHRIJVING http://www.vub.ac.be/iPAVUB/THK.html

of via bijgevoegde inschrijvingskaart.

of via bijgevoegde inschrijvingskaart.
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KO bij CO of MO

Grenzen van de Endodontie
anno 2012

Accreditering deelgebied 7, 20 AE aangevraagd

Accreditering deelgebied 4, 20 AE aangevraagd

Donderdag 8 november 2012 van 14u tot 17u30

Woensdag 14 november 2012 van 13u30 tot 17u

EEN INITIATIEF VAN

EEN INITIATIEF VAN

Prof. K. Collys, Uitneembare Prothetiek VUB

Lth. G. Slaus, Endodontologie VUB

De relatiebepaling is één van de belangrijkste stappen bij de

In de endodontische behandelingen ontstaan regelmatig situaties

vervaardiging van prothetische werkstukken. In een eerste deel

die de verhoogde aandacht van de behandelaar vergen. Een

worden de gnathologische dogma’s voor kroon- en brugwerk in een

open apex of een gefractureerd element, een perforatie of een

hedendaagse klinische context geplaatst. De structurele aanpak

afgebroken instrument zijn complicaties die hun eigen specifieke

stelt de clinicus in staat om op voorspelbare wijze de valkuilen

oplossing vereisen. Met behulp van foto’s en videobeelden wordt

bij de relatiebepaling te ontwijken. Het tweede deel loodst de

o.m. het gebruik van ultrasone apparatuur en MTA cement

cursist doorheen het labyrint van trucjes en regeltjes voor de

toegelicht. De keuze endo of extractie en/of eventueel implantaat

relatiebepaling bij de edentate patiënt.

wordt nader toegelicht.
Wat te doen bij mislukkingen? Wat te doen om de onverwacht

DOCENTEN Prof. K. Collys, Uitneembare Prothetiek

langskomende patiënt met kiespijn adequaat te helpen? Hoe de

Vrije Universiteit Brussel.

patiënt na behandeling zo goed als mogelijk pijnvrij houden?

DATUM Donderdag 8 november 2012 van 14u tot 17u30.
Onthaal vanaf 13u30.

DOCENTEN G. Slaus, coördinator, L. Claessens, H. Kostelijk en
P. Kussé, klinisch assistenten Endodontologie, Tandheelkundige

PROGRAMMA

Relatiebepaling

bij

betande

patiënten:

Kliniek Vrije Universiteit Brussel.

bewegingsleer van het tandkaakstelsel • Beoordeling van de

DATUM Woensdag 14 november 2012 van 13u30 tot 17u.

gezondheid van het tandkaakstelsel • Klinische toepassing van

Onthaal met broodjes vanaf 13u.

de verschillende registratietechnieken • Gebruik van articulator
en aangezichtsboog • Instellen van een nieuwe relatie •

PROGRAMMA Tandheelkundige complicaties en hun endo-

Relatiebepaling bij edentate patiënten: dilemma esthetiek versus

dontische oplossingen: open apex, gefractureerd element,

functie • Gebruik van Alma Gauge • Bepaling van de beethoogte

perforatie, afgebroken instrument • Concrete voorbeelden m.b.v.

• Bepaling van de horizontale relatie • Zin of onzin van een

foto- en videobeelden • Gebruik van ultrasone apparatuur en

pijlpuntregistratie.

MTA-cement • Keuzemogelijkheden: endo, extractie, implantaat •
Traumatologie, pijn en pijnbestrijding.

PRIJS 120 euro. Koffie en syllabus inbegrepen.
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VOORWAARDEN Maximum 80 deelnemers.

PRIJS 175 euro. Koffie en broodjes inbegrepen.
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23

Tandheelkundige behandelingen
vs. internistische problemen

Prothetisch herstel van
een gemutileerd gebit

Accreditering deelgebied 1, 20 AE aangevraagd

Accreditering deelgebied 6, 10 en 7, 10 AE aangevraagd

Donderdag 15 november 2012 van 13u30 tot 17u

Donderdag 22 november 2012 van 13u30 tot 17u

EEN INITIATIEF VAN

EEN INITIATIEF VAN

Lth. B. De Deyn, Tandheelkundige Kliniek VUB

Prof. M. Moradi, Parodontologie en Implantologie VUB

De geneeskundige behandelingen kennen de laatste jaren een

Voor een succesvolle prothetische behandeling is een gezond

zeer snelle evolutie. Enerzijds worden de behandelingen steeds

parodontium van primordiaal belang. De pre-prothetische

ingewikkelder. Anderzijds wordt de bevolking alsmaar ouder.

parodontale behandeling en prothetische rehabilitatie wordt

Gevolg hiervan is de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen,

in drie fasen behandeld. De initiële behandeling brengt de

die aanleiding geven tot nieuwe neveneffecten. Bovendien

infectie onder controle en realiseert voorlopig herstel van de

worden meer behandelingen ambulant uitgevoerd. Dit leidt tot

kauwfunctie. De tweede fase demonstreert de complexere

een verhoogde kans tot medisch gecompromitteerde patiënten

infectiecontroletechnieken en de verschillende prothetische

in de stoel. Deze namiddagcursus zet de nieuwe evoluties en

mogelijkheden van rehabilitatie op implantaten. Eventuele

hun gevolgen voor de tandarts op een rij en verstrekt praktisch

aanvullende behandelingen uit de endodontie of orthodontie e.a.

bruikbare informatie.

komen tevens aan bod. De laatste fase onderstreept het belang
van goede nazorg.

DOCENTEN Prof. K. Jochmans, Dr. P. Lacor, Prof. K. Poppe en
Prof. B. Velkeniers, UZ Brussel.

DOCENTEN Prof. M. Moradi, Parodontologie en Implantologie en
Lth. M. Leconte, Vaste Prothetiek Vrije Universiteit Brussel.

DATUM Donderdag 15 november 2012 van 13u30 tot 17u.

DATUM Donderdag 22 november 2012 van 13u30 tot 17u.

Onthaal met broodjes vanaf 13u.

Onthaal met broodjes vanaf 13u.

PROGRAMMA Antibioticatherapie en de mond • Immuno-

PROGRAMMA

depressieve patiënten • Gebruik van bifosfonaten en hun effect

gebroken brug/prothese • Eerste behandeling • Therapie i.f.v.

op bot en mond • Waaraan moeten we denken bij droge mond

prothetische rehabilitatie • Voorlopige restauraties • Correctieve

en/of recidiverende aften? • Gevolgen in de mond van radio- en

fase: behandeling van zachte en harde weefsels • Klinische

chemotherapie • De nieuwe generatie anti-coagulantia. Hoe ermee

kroonverlenging en prothetische reconstructie • Definitief

omgaan in de tandheelkundige praktijk? • Discussie en vragen.

kroon- en brugwerk • Implantaten en prothetische rehabilitatie

Initiële

therapie: controle van abcessen,

• Geleide weefselregeneratie en prothetisch herstel • Nazorg:

24

PRIJS 120 euro. Broodjes en koffie inbegrepen.

mondgezondheid • Kauwfunctie • Preventie recidief.

VOORWAARDEN Maximum 80 deelnemers.

PRIJS 95 euro. Koffie en broodjes inbegrepen.
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Cariësdiagnose: kinderspel?

Leerzame mislukkingen

Accreditering deelgebied 4,20 AE aangevraagd

Accreditering deelgebied 0, 10 AE, 4, 10 AE en 7, 10 AE aangevraagd

Donderdag 29 november 2012 van 13u tot 17u

Donderdag 6 december 2012 van 13u tot 18u

EEN INITIATIEF VAN

EEN INITIATIEF VAN

Prof. P. Bottenberg, Restauratieve Tandheelkunde VUB

Prof. M. Moradi, Parodontologie en Implantologie VUB

Cariës is nog altijd de meest voorkomende aandoening van het

Iedere tandarts krijgt te maken met pech of mislukking. Bij het

tandkaakstelsel. Ondanks alle beschikbare high-tech behoort de

nemen van de anamnese, het opstellen van een behandelplan, in

detectie, diagnose en behandelbeslissing van carieuze laesies tot

de vertrouwensrelatie met de patiënt, tijdens de endodontische

één van de moeilijkste taken van de tandarts. Beschikbare methodes

behandeling (o.m. perforatie), t.g.v. extracties (o.m. sinus-

vertonen tekortkomingen en de vaststelling van de cariësactiviteit

perforatie), uitneembare prothese (o.m. randaansluiting), kroon-

is des te moeilijker. De theoretische inleiding wordt gevolgd

en brugwerk (o.m. slijpen), parodontale behandeling en implan-

door een practicum waarin a.d.h.v. modellen, röntgenfoto’s en

tologie. De minder fraaie kant van de tandheelkunde wordt belicht

demonstraties kennis wordt gemaakt met nieuwe en traditionele

op een leerzame manier en vanuit een probleemoplossende

methoden. De individuele resultaten worden besproken.

houding. De realiteit van de tandartspraktijk in tegenstelling tot de
ideale tandheelkundige situatie wordt uitgelicht.

DOCENTEN Prof. P. Bottenberg en Ir. B. Truyen, Vrije Universiteit
Brussel en Dr. Ir. E. de Josselin de Jong, Vrije Universiteit Amsterdam,

DOCENTEN Interdisciplinaire samenwerking. Diagnosestelling

University of Liverpool.

(Prof. K. Collys), Conserverende tandheelkunde (Prof. P. Bottenberg,

DATUM Donderdag 29 november 2012 van 13u tot 17u. Onthaal

Lth. I. Minoodt), Uitneembare Prothetiek (Dr. T. Derouck), Vaste

vanaf 12u30.

Prothetiek (Lth. M. Leconte), Orthodontie (Prof. B. Vande Vannet),
Parodontologie en Implantologie (Prof. M. Moradi).

PROGRAMMA Cariësproces, grondslagen van detectie, visuele,

DATUM Donderdag 6 december 2012 van 13u tot 18u.

tactiele, radiografische, optische en elektrische technieken •

Onthaal met broodjes vanaf 12u30.

klassieke en nieuwe ontwikkelingen • ICDAS • detectie en diagnose
• cariësactiviteitstesten • grenzen en mogelijkheden van niet-

PROGRAMMA Mislukkingen bij anamnese en opstellen van een

operatieve cariësbehandeling • oefeningen met spiegel en sonde

behandelplan • Leerzame mislukkingen in de Conserverende

• digitale radiografie • QLF • laserfluorescentie en elektrische

tandheelkunde • Leerzame mislukkingen in de Prothetische

metingen.

tandheelkunde • Leerzame mislukkingen in de Orthodontie •
Leerzame mislukkingen in de Parodontologie en Implantologie.

26

PRIJS 140 euro. Koffie en broodjes inbegrepen.

PRIJS 120 euro. Koffie en broodjes inbegrepen.

VOORWAARDEN Maximum 30 deelnemers.

VOORWAARDEN Maximum 80 deelnemers.
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Management voor uitmuntende
orthodontische behandeling

Plan

Accreditering deelgebied 5, 40 AE aangevraagd
Donderdag 13 december 2012 van 9u tot 17u

LOCATIE VUB TANDHEELKUNDE, Campus Jette,

EEN INITIATIEF VAN

Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel,

Prof. B. Vande Vannet, Orthodontie VUB

gebouw K (tenzij anders vermeld).
GPS: NB : 50.88917° OL : 4.30692°

Verschillende

bracketsystemen

werden

commercieel

ge-

Gelegen op Ring West, Afrit 9 Jette-UZ Brussel.

ïntroduceerd met onderscheid tussen de conventionele en de

Laarbeeklaan ter hoogte van brandweerkazerne en parking

zelfligerende passieve en actieve variaties. De keuze en kritische

UZ Brussel, rechts inslaan en ‘Tandheelkunde’ volgen.

evaluatie ervan worden besproken. De biomechanica om te werken
met brackets wordt van nabij belicht met uitvoerige bespreking

PARKING

van de behandelplannen en bijhorende casuïstiek.

• Gratis parkeerruimte voor gebouw K is beperkt.
• Betalende parkeerruimte in overdekte parking van UZ Brussel.

DOCENTEN Dr. D. Mavreas, expert Orthodontie, Århus (DK), TMJ

H

Connecticut (US) en Dr. C Dunglas, expert Orthodontie, CECSMO

K

Paris (FR).
DATUM Donderdag 13 december 2012 van 9u tot 17u.
Onthaal met ontbijt vanaf 8u30.

Brandweer

PROGRAMMA Historiek van de bracketsystemen • Casuïstiek
• Basismechanica van de conventionele en ligerende bracketsystemen • Kleven van brackets: tips & tricks • Voordelen t.o.v.

Eetkaffee

HealthCity fitnessclub

Erasmushogeschool Brussel
Kinderdagverblijf

conventionele bracketsystemen • Behandelplan voor verschillende
types van malocclusies • Update van het management voor een

J

uitmuntende orthodontische behandeling.
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Ontbijt, koffie, lunch en syllabus inbegrepen.
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Overzicht
Voorjaar 2012

Accredi tering

DG.

A.E.

Datum

Pag.

Behandelstrategie in de dentopauze

7

20

Do 08/03/2012

3

Voordelen van het gebruik van rubberdam

4

20

Di 13/03/2012

4

10e Lentesymposium Ethiek & Economie

2

20

Za 24/03/2012

5

Levensreddend handelen in acute situaties

1

20

Do 29/03/2012

6

Regeneratieve parodontale therapie: utopie of klinische realiteit?

2 en 6

10 en 10

Do 26/04/2012

7

Multipele tandvervanging met behulp van implantaten

6 en 7

10 en 10

Do 10/05/2012

8

Ontwerpen van frameprothesen.

7

40

Do 24/05/2012

9

Parodontale therapie in de dagelijkse praktijk

6

40

Do 31/05/2012

10

Update van mini-schroefjes in de Orthodontie

5 en 6

20 en 10

Do 07/06/2012

11

Implantaattherapie: voorzorg, zorg en nazorg

6

40

Do 14/06/2012

12

6 en 1

20 en 10

Do 06/09/2012

13

6

30

Do 13/09/2012

14

Najaar 2012
Complicaties bij implantaten
Parodontale Casuïstiek: patiëntenvoorstelling
De volledige gebitsprothese in de 21ste eeuw

2

20

Do 20/09/2012

15

Mondchirurgie voor tandartsen

6

30

Do 27/09/2012

16

Linguale Orthodontie: Incognito

5

40

Do 04/10/2012

17

4 en 7

30 en 10

Do 11/10/2012

18

6

20

Do 18/10/2012

19

3 en 0

20 of 10 en 10

Do 25/10/2012

20

De rol van ouders in de dentale behandeling van kinderen

4

20

Di 06/11/2012

21

KO bij CO of MO

7

20

Do 08/11/2012

22

Grenzen van de Endodontie anno 2012

4

20

Wo 14/11/2012

23

Tandheelkundige behandelingen vs internistische problemen

1

20

Do 15/11/2012

24

6 en 10

10 en 10

Do 22/11/2012

25

4

20

Do 29/11/2012

26

0, 4 en 7

10, 10 en 10

Do 06/12/2012

27

5

40

Do 13/12/2012

28

Fibers (un)limited!
Mechanische parodontale behandeling
Cone Beam CT voor tandheelkundige diagnose

Prothetisch herstel van een gemutileerd gebit
Cariësdiagnose: kinderspel?
Leerzame mislukkingen
Management voor uitmuntende orthodontische behandeling

30

Praktisch

2

Plan

29

Index/overzicht
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Tandheelkunde 2012
NASCHOLING VOOR TANDARTSEN EN TANDARTS-SPECIALISTEN

België - Belgique
P.B.
B-09

Inschrijvingskaart

NASCHOLING VOOR TANDARTSEN EN TANDARTSSPECIALISTEN

NASCHOLING VOOR TANDARTSEN EN TANDARTSSPECIALISTEN

• Behandelstrategie in de dentopauze
• Voordelen van het gebruik van rubberdam
➊ 10e Lentesymposium Ethiek & Economie
➋ Levensreddend handelen in acute situaties
• Regeneratieve parodontale therapie
• Multipele tandvervanging met behulp van implantaten
• Ontwerpen van frameprothesen
• Parodontale therapie in de dagelijkse praktijk
• Update van mini-schroefjes in de Orthodontie
• Implantaattherapie: voorzorg, zorg en nazorg
• Complicaties bij implantaten
• Parodontale Casuïstiek: patiëntenvoorstelling
• De volledige gebitsprothese in de 21ste eeuw
• Mondchirurgie voor tandartsen
• Linguale Orthodontie: Incognito
• Fibers (un)limited!
• Mechanische paradontale behandeling
• Cone Beam CT voor tandheelkundige diagnose
• Rol van ouders in de dentale behandeling van kinderen
• KO bij CO of MO
• Grenzen van de Endodontie anno 2012
• Tandheelkundige behandelingen vs internistische problemen
• Prothetisch herstel van een gemutileerd gebit
• Cariësdiagnose: kinderspel?
• Leerzame mislukkingen
• Management uitmuntende orthodontische behandeling

 Behandelstrategie in de dentopauze
 Voordelen van het gebruik van rubberdam
 10e Lentesymposium Ethiek & Economie
 Levensreddend handelen in acute situaties
 Regeneratieve parodontale therapie
 Multipele tandvervanging met behulp van implantaten
 Ontwerpen van frameprothesen
 Parodontale therapie in de dagelijkse praktijk
 Update van mini-schroefjes in de Orthodontie
 Implantaattherapie: voorzorg, zorg en nazorg
 Complicaties bij implantaten
 Parodontale Casuïstiek: patiëntenvoorstelling
 De volledige gebitsprothese in de 21ste eeuw
 Mondchirurgie voor tandartsen
 Linguale Orthodontie: Incognito
 Fibers (un)limited!
 Mechanische paradontale behandeling
 Cone Beam CT voor tandheelkundige diagnose
 Rol van ouders in de dentale behandeling van kinderen
 KO bij CO of MO
 Grenzen van de Endodontie anno 2012
 Tandheelkundige behandelingen vs internistische problemen
 Prothetisch herstel van een gemutileerd gebit
 Cariësdiagnose: kinderspel?
 Leerzame mislukkingen
 Management uitmuntende orthodontische behandeling

Do 08/03
Di 13/03
Za 24/03
Do 29/03
Do 26/04
Do 10/05
Do 24/05
Do 31/05
Do 07/06
Do 14/06
Do 06/09
Do 13/09
Do 20/09
Do 27/09
Do 04/10
Do 11/10
Do 18/10
Do 25/10
Di 06/11
Do 08/11
Wo 14/11
Do 15/11
Do 22/11
Do 29/11
Do 06/12
Do 13/12

LOCATIES
Vrije Universiteit Brussel, Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel.
• Tandheelkunde, gebouw K (tenzij anders vermeld)
➊ Auditorium P. Brouwer, gebouw AB
➋ Skillslab, gebouw AB

Do 08/03
Di 13/03
Za 24/03
Do 29/03
Do 26/04
Do 10/05
Do 24/05
Do 31/05
Do 07/06
Do 04/06
Do 06/09
Do 13/09
Do 20/09
Do 27/09
Do 04/10
Do 11/10
Do 18/10
Do 25/10
Di 06/11
Do 08/11
Wo 14/11
Do 15/11
Do 22/11
Do 29/11
Do 06/12
Do 13/12

Voornaam en naam:
Functie:

RIZIV-nr°:

Bedrijf:
Adres:
Telefoon:

BTW-nr°:

E-mail:

 Assistent

Lokaal M110 • Pleinlaan 2 • 1050 Brussel • Tel.: 02-629 20 93

De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van iPAVUB. Ze worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van ons programma. Overeenkomstig de wet
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, heeft u op schriftelijk
verzoek recht op inzage en correctie van de door iPAVUB bewaarde informatie.
Volledig invullen van gegevens resulteert in correctie facturatie. De betaling van de
factuur geldt als finale bevestiging van uw inschrijving.

Fax: 02-629 21 39 • http://www.vub.ac.be/iPAVUB/THK.html

FAX 02-629 21 39 of E-MAIL iPAVUB@vub.ac.be

Levenslang leren aan de Vrije Universiteit Brussel

Bladwijzer 2012

