12 ½ jaar!
Lustrumviering 11 januari 2019
Beste leden van de NHTV,
De NHTV bestaat 12,5 jaar. Daar wil ik toch even bij stilstaan. De NHTV is een vereniging die al die
jaren goed verzorgde cursussen en lezingen tegen lage prijzen heeft gegeven en waarbij de leden geen
contributie betalen.
Uw bestuur is er ook trots op een bijdrage aan de collegialiteit te hebben gegeven. Collega’s hebben
elkaar steeds in een goed verzorgde ambiance kunnen ontmoeten. De deelnemers aan de reizen naar
Praag en Berlijn zullen dit zeker kunnen beamen. Ik mag u verklappen dat wij een nieuwe reis willen
organiseren.
De vereniging werd indertijd opgericht omdat wij zelfstandig hier in de regio de regie wilden blijven
voeren. Onze zorg is bewaarheid nu de KNMT de afdelingen heeft opgeheven, ondanks ons verzet.
Gelukkig hebben wij nog onze NHTV, waar wij nog zelf kunnen beslissen.
Dank aan bestuurslid Hans van Zijp voor het samenstellen van onderstaand programma. Dank ook aan
mijn medebestuursleden Erik van Groen en Jan-Willem Beukers voor hun jarenlange bijdragen en
vriendschap.
En bij deze ook dank aan onze sponsoren.
Ons bestuur nodigt u uit op 11 januari naar onze vertrouwde locatie in Akersloot te komen. Het
programma is leerzaam en u kent natuurlijk de door ons verzorgde catering. Laat door een grote
opkomst uw betrokkenheid en onderlinge collegialiteit hier in de regio zien. Meldt u aan!
Ik wens u een mooie lustrumviering toe.
Guus Molenaar, voorzitter NHTV

Het handelsmerk van de NHTV: de beroemde bitterballen !
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PROGRAMMA
13.00-13.30 uur : Inloop
13.30-13.35 uur: Welkomstwoord door Guus Molenaar, voorzitter NHTV
13.35-14.30 uur: Marga Ree, endodontoloog
“Herbehandeling of implantaat?”
14.35-15.00 uur : Korte voordracht door Malou de Kok, mondhygiëniste,
over de 1e elektrische rager: de Ubrush!
15.00-15.30 uur : Pauze, bezoek de sponsoren!
15.30-16.30 uur : Harry Hamming, parodontoloog
“Parodontologie anno 2019”
16.30 uur:

Vragen en afsluiting
Na afloop uitgebreide borrel; bezoek ook de sponsoren!

Plaats:

Van der Valk Hotel, Geesterweg 1, Akersloot

Voor wie:

Het gehele tandheelkundig team

Kosten:

€ 75,-- p.p.
Inschrijven? Zend een mail met naam/namen deelnemers naar:
evangroen@kpnmail.nl of via het aanmeldingsformulier op de
website: www.nhtv.info/aanmelden.html
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Lezing 1
Herbehandeling of implantaat? Hoe maak ik een verantwoorde keuze?
Inhoud:
Het maken van een behandelplan voor een endodontisch behandeld element met een peri-apicale
radiolucentie is niet altijd eenvoudig. Met de introductie van nieuwe technieken en biocompatibele
materialen is het tegenwoordig mogelijk om gecompliceerde endodontische herbehandelingen
succesvol uit te voeren. Maar succes is niet alleen afhankelijk van de endodontische prognose, ook de
restauratieve prognose is een cruciale factor voor het behoud van een element op lange termijn.
Wanneer is een implantaat een betere optie? Volgens de literatuur hebben zowel implantaten als
herbehandelingen hoge succespercentages, en dus zullen er vaak andere factoren zijn die de doorslag
geven in deze keuze. Marga Ree zal in haar presentatie deze factoren nader toelichten, zodat u
doelgerichter een keuze kunt maken als deze dilemma’s in behandelplanning zich voordoen. Zoals u van
haar gewend bent zullen er veel praktijkgevallen aan bod komen, en wordt het behandelen en/of
vervangen van endodontisch behandelde elementen van diverse kanten belicht.

Marga Ree studeerde in 1979 af als tandarts aan de Universiteit van
Amsterdam. In de daaropvolgende vijf jaar was zij naast haar algemene
praktijk als part-time staflid verbonden aan de afdeling Cariologie,
Endodontologie en Kindertandheelkunde. In 1998 startte zij met een
postgraduate opleiding endodontie aan ACTA, die zij succesvol afsloot met
een Master of Science titel. Zij is een veelgevraagd spreker op
tandheelkundige en endodontische congressen, en heeft meer dan 200 lezingen en hands-on trainingen
gegeven in zeker 30 verschillende landen overal ter wereld. Zij is de primaire auteur van een groot
aantal artikelen in nationale en internationale tijdschriften, en heeft een bijdrage geleverd aan een
aantal boeken over restauratieve tandheelkunde en endodontie. Zij voert sinds 1980 een eigen praktijk
in Purmerend, waarvan de laatste 19 jaar een verwijspraktijk voor endodontie.
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Korte voordracht
Ubrush!
Inhoud:
Ubrush! is volgens Malou de ultieme revolutionaire elektrische rager. Het bedrijf ontwikkelt en
innoveert nieuwe producten voor de tandheelkundige professionals, die tevens bereikbaar zijn voor de
consument. “Veel mensen vinden het moeilijk om tussen de tanden schoon te maken. Flosdraad komt
vast te zitten, houten stokers breken en ragers buigen om. Daardoor verliezen mensen de discipline om
dit lastige klusje dagelijks uit te voeren. Maar daar is nu een oplossing voor! ”De UBrush! maakt 10.000
vibrerende bewegingen per minuut. Doordat de ledverlichting op de rager schijnt, is er meer zicht in de
mond. De druk bij het gebruik van UBrush! zit meer in het handvat en zal veel beter verdeeld worden.
Daardoor is de kans dat de rager zal buigen, knakken of breken minimaal.

Malou de Kok is in juli 2013 afgestudeerd in de mondzorgkunde aan de
Hogeschool Inholland te Amsterdam. Na haar afstuderen startte ze een
eenmanszaak en werkte ze als zzp’er bij verschillende praktijken. Nu is ze
eigenaar van Tandartspraktijk Meerdervoort in Den Haag. Behalve van de
tandartspraktijk is ze ook eigenaar van het bedrijf Ubrush! In 2017 was zij
genomineerde voor de EZVN (Etnische Zakenvrouwen Nederland)
ondernemersprijs.
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Lezing 2
Parodontale zorg anno 2019
Inhoud:
In zijn lezing zal Harry Hamming o.a. ingaan op de volgende items:
• nieuwe internationale classificatie parodontitis
• richtlijn parodontologie algemene praktijk
• nieuwste inzichten etiologie parodontitis
• relatie parodontitis algemene gezondheid
• esthetische parodontale chirurgie
• autotransplantatie
• ontwikkelingen instrumentarium
• nieuwe diagnostische tools

Harry Hamming heeft recent zijn werkzaamheden in de Kliniek voor
Parodontologie Alkmaar beëindigd na 40 jaar in de tandheelkunde werkzaam
te zijn geweest. Na zijn opleiding in Groningen vervulde hij zijn militaire
dienstplicht als tandarts bij de Koninklijke Marine. In 1982 werd een
algemene praktijk in Alkmaar overgenomen. In 1993 werd deze praktijk
overgedragen en een start gemaakt met de driejarige postgraduate opleiding
in de parodontologie aan het ACTA.
Onderdeel van de opleiding was onder meer een onderzoek waarbij de
relatie tussen parodontitis en stress werd onderzocht. Het geven van
onderwijs vormde eveneens een deel van de opleiding en dit beviel zo goed dat Harry na zijn opleiding
parttime als docent aan ACTA bleef werken binnen de postgraduate opleiding. Deze werkzaamheden
werden met enige onderbrekingen voortgezet tot medio 2011.
Na zijn erkenning als Parodontoloog NVvP werkte hij aanvankelijk een aantal jaren in de Parodontologie
Praktijk Friesland te Leeuwarden. In 1998 keerde hij terug naar Alkmaar waar hij de Kliniek voor
Parodontologie Alkmaar overnam om die later in maatschapsverband met Anne Marie ten Heggeler
voort te zetten.
Vanaf 1998 maakte Harry deel uit van het Consilium Parodontologicum, waarvan de laatste 3 jaar als
voorzitter, tot zijn afscheid in het voorjaar van 2018. Daarnaast was hij tot vrij recent lid van de
geschillencommissie van het KRT.
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NHTV reis naar Berlijn

NHTV reis naar Praag

Akersloot

Met dank aan de volgende sponsoren
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