Klinische avond dinsdag 16 januari 2018.
Aanvang 20.00 uur; koffie/thee vanaf 19.30 uur.
Locatie: Hotel van der Valk Akersloot, Geesterweg 1 a, 1921 NV AKERSLOOT

MONDFOTOGRAFIE IN UW PRAKTIJK
Goede foto’s maken van de patiënt wordt steeds belangrijker in de digitale
workflow binnen de dentale praktijk. Juiste documentatie, een mooi archief en
goede communicatie met de patiënt, collega, tandtechnicus of kaakchirurg verlopen
nog beter door foto's die er uniform uitzien. Ook video komt binnen de praktijk
steeds vaker voor (DSD). Aandacht voor de privacy van de patiënt is daarbij ook van
belang. Tevens is het handig dat iedereen binnen de praktijk op dezelfde manier
dezelfde foto’s kan maken.

info@mondfotografie.nl

Henk Buteijn
is zelfstandig fotograaf en tandtechnicus (IVT gedaan in
1982) met een jarenlange ervaring als
adviseur/salesmanager bij een implantologie-firma.
Ruim 6 jaar geleden is hij gestart met het geven van zijn
eigen cursus/workshop Mondfotografie, gericht op
tandartsen en hun assistentes op hun eigen locatie.
Voor deze cursus worden KRT- en KRM-punten gegeven.
Daarnaast importeert hij retractors, contrastors en
spiegels voor de dentale fotografie.

Deze avond is er ook een stand aanwezig van de firma Cameraland uit Alkmaar.
U kunt daar een assortiment producten zien en zich verder laten informeren over
camera’s e.d.

Klinische avond dinsdag 13 maart 2018.
Aanvang 20.00 uur; koffie/thee vanaf 19.30 uur.
Locatie: Hotel van der Valk Akersloot, Geesterweg 1 a, 1921 NV AKERSLOOT

Drugsgebruik en tandheelkunde
In deze presentatie zal aandacht worden besteed de mogelijk effecten van
drugsgebruik op het tandheelkundig handelen.
Voor de pauze zullen de werking, algemene lichamelijke effecten en risico’s van
frequent gebruikte drugs worden behandeld en welk van deze middelen door
bepaalde doelgroepen worden gebruikt.
Na de pauze zal specifiek worden ingegaan op de effecten op de mondgezondheid
en eventuele noodzakelijke aanpassingen van het tandheelkundig behandelplan.

Henk Brand
is medisch bioloog en als universitair hoofddocent
verbonden aan het ACTA.
Hij geeft al ruim 20 jaar onderwijs over systemische
ziekten, acute medische situaties en speeksel.
Daarnaast doet hij zelf onderzoek, in het bijzonder over
de relatie tussen systemische ziekten en
mondgezondheid.
Hij heeft meer dan 200 wetenschappelijke artikelen in
binnen- en buitenlandse tijdschriften geschreven en is
hij hoofdredacteur van het boek Algemene Ziekteleer
voor Tandartsen.

Klinische avond dinsdag 18 september 2018.
Aanvang 20.00 uur; koffie/thee vanaf 19.30 uur.
De lezing wordt deze avond door 2 collega’s gegeven
Locatie: Hotel van der Valk Akersloot, Geesterweg 1 a, 1921 NV AKERSLOOT

“Weggooien of hergebruiken; een optie bij elke leeftijd”
Behoud van een eigen tanden en kiezen is de kern van de endodontologie en
parodontologie.
Echter, bij verlies of niet aangelegd zijn van de eigen tanden en kiezen, is de
implantologie een populaire keuze. Het grote voordeel van een implantaat is wel
meteen het grote nadeel: het beweegt niet.
Dit gebrek levert o.a. op jonge leeftijd problemen op in het vervangen van missende
elementen. De missende eigenschap van het implantaat is de afwezigheid van een
parodontaal ligament. Dit systeem van aanhechting geeft niet alleen bewegelijkheid
maar ook de potentie tot eruptie en beweging door orthodontie.
Autotransplantaten met of zonder afgevormde apices blijken een zeer succesvol
alternatief te zijn voor het vervangen van tanden en kiezen. Daarnaast is het
eindresultaat veelal niet te onderscheiden van de al aanwezige tanden en kiezen.
Wel is het een inspanning van meerdere disciplines essentieel om een dergelijk
eindresultaat te behalen.
Dr. Dick S. Barendregt MSc
studeerde in 1988 af als tandarts aan de
Rijksuniversiteit van Groningen. In 1991 startte hij
met zijn Post Academische opleiding in de
parodontologie aan het ACTA. Deze opleiding rondde
hij in 1994 af. In 1996 werd door hem de Kliniek voor
Parodontologie Rotterdam opgericht. Daar houdt hij
zich naast de parodontologie bezig met de
implantologie als Implantoloog (NVOI). De laatste 18
jaar is in dat kader de nadruk komen te liggen op
patiënten behandeling in een interdisciplinair
teamverband (Proclin) met collega tandartsen zoals
orthodontisten, endodontologen, restauratieve tandartsen, kaakchirurgen en
tandtechnici. Op 4 november 2009 promoveerde op zijn proefschrift “Probing
around teeth” aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij betrokken bij
verschillende postacademische cursussen en doceert binnen de Post Graduate
opleiding voor Parodontologie

Manfred Leunisse
Manfred Leunisse studeerde in 1987 af als tandarts aan
de Universiteit van Amsterdam. In 1989 startte hij met
zijn specialisten opleiding orthodontie aan het ACTA.
Deze opleiding rondde hij in 1993 af, waarna hij zich als
orthodontist vestigde te Rotterdam.
Daar houdt hij zich sindsdien naast de orthodontie
bezig met het geven van nascholingscursussen
(voorheen voor OrthoCourse).
De laatste 16 jaar is de nadruk komen te liggen op
patiënten behandeling in een interdisciplinair
teamverband (Proclin) met collega tandartsen, zoals parodontologen,
endodontologen, restauratieve tandartsen, kaakchirurgen en tandtechnici.
Daarnaast publiceert hij de laatste jaren artikelen met de eerder genoemde
collega’s.

Klinische avond dinsdag 20 november 2018.
Aanvang 20.00 uur; koffie/thee vanaf 19.30 uur.
De lezing wordt deze avond door 2 collega’s gegeven
Locatie: Hotel van der Valk Akersloot, Geesterweg 1 a, 1921 NV AKERSLOOT

“Verschillende wegen naar Rome. Keuzes in de implantologie”
Als algemeen practicus wordt u weleens geconfronteerd met een element dat niet
te behouden is. Wanneer de keuze wordt gemaakt voor behoud van functie
(esthetiek en/of kauwvermogen) middels een implantaat, welke vervolgstappen
kunt u dan maken? Telkens staan we hier voor keuzes. Het element alvast
extraheren en een tijdelijke voorziening maken? Of de patiënt direct insturen voor
een consult implantologie? Nu ingrijpen in verband met een ontsteking of wachten?
Is een botopbouw noodzakelijk en zo ja voor welke opbouwtechniek kunnen we het
beste kiezen?
Over de manier waarop een optimaal resultaat behaald kan worden verschillen de
meningen. Roeland Wijs en Jos Deurloo zullen samen een voordracht geven waarbij
verschil van inzicht aan de orde gesteld wordt. Hierbij zal de botopbouw centraal
staan. Voor de verschillende inzichten wordt onderbouwing gezocht in de literatuur
en deze worden geïllustreerd met klinische beelden uit de verschillende
implantologische keukens. Dit wordt een interessante avond!

Jos Deurloo
In augustus 2000 studeerde Jos Deurloo cum laude af
aan het ACTA. Kort daarvoor was hij gestart met een
algemene praktijk samen met Lodewijk Boellaard in Zuid
Scharwoude. In 2004 ontwikkelden zij samen het plan
voor een nieuwe locatie in Noord Scharwoude.
De kiezel, centrum voor tandheelkunde opende in
november 2006. Vanaf 2010 is Lodewijk teruggetreden
uit het dagelijks management.
In 2003 startte Jos met de implantologie bij Peter van
der Schoor in Garderen. In 2004 ontving hij de eerste
verwijzingen en in 2005 was de registratie implantoloog
NVOI behaald.

De verdere bij- en nascholing werd vooral in het buitenland gevolgd bij o.a. Markus
Hurzeler, Pat Allen, Carl Misch, Antony Sclar en Zuchhelli. In Nederland geeft Jos
cursus over implantologie en heeft al meer dan 50 tandartsen begeleid bij het
plaatsen van de eerste implantaten. In De kiezel geeft Jos al jaren periodiek 'Meat,
Eat en Implants': bijeenkomsten voor collegae elkaar te ontmoeten, te eten en
natuurlijk implantologie.
Jos werkt al 14 jaar in de tandartspraktijk Garderen op de woensdag, de andere
dagen werkt hij in De kiezel.
Hij is implantoloog NVOI geregistreerd, lid van de KNMT, NVOI, BIN-EDI, ICOI, ITI en
EAO.

Roeland W. Wijs (1972)
studeerde Tandheelkunde aan het ACTA en
Geneeskunde aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. De specialisatie tot MKA chirurg
doorliep hij aan het VUMC te Amsterdam. Tijdens zijn
opleiding volgde hij stages in ziekenhuizen in Dublin
en Edinburgh.
Hij is sinds 2007 ingeschreven in het
specialistenregister voor MKA chirurgie. Sinds 2016 is
hij erkend als implantoloog. In 2009 is hij
toegetreden tot de maatschap MKA chirurgen Noord-Holland Noord en werkzaam in
de ziekenhuizen Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar en Den Helder) en het
Westfriesgasthuis (Hoorn) en in verwijspraktijk Mediaan Clinic te Heerhugowaard.
Behalve de implantologie vallen ook de chirurgische kaakcorrecties en de
traumatologie van het aangezicht onder zijn aandachtsgebieden. In 2011 won hij de
NTvT Debuutprijs voor een onderzoek naar coronectomieën bij verstandskiezen in
de onderkaak.

Blijf op de hoogte van het NHTV cursusaanbod via onze
nieuwe Facebookpagina!

