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Datum:

vrijdag 2 september 2022

Tijd:

15:00 – 20:15 uur
inloop met koffie en thee 15:00 uur
aanvang programma 15:30 uur
diner van 17:00 – 18:30 uur

Locatie:

DOT, Vrydemalaan 2 te Groningen

Voor wie:

tandartsen, tandartsassistenten, mondhygiënisten en tandprothetici

Kosten:

om u een volledig verzorgd programma met diner te kunnen aanbieden
vragen wij een bijdrage:
tandartsen /tandprothetici/ mondhygiënisten €75,tandartsassistenten €45,-

Inschrijven:

aanmelden kan door te mailen naar: info@implantologiegroningen.com
graag in de mail vermelden met wie u komt
aanmelden kan tot 5 augustus 2022
3 KRT-punten zijn aangevraagd

Sprekers
Botjes uit potjes
dr. Laurens den Hartog | tandarts-implantoloog
Een botopbouw boezemt patiënten vaak angst in, want er moet dan toch bot uit de heup worden
gehaald? In geval van kleinere botaugmentaties zijn er gelukkig alternatieven die in de lezing van
Laurens de revue zullen passeren.
De patiënt met een droge mond
dr. Derk-Jan Jager | restauratief-tandarts
Een droge mond gaat vaak gepaard met dagelijks ongemak en een slechte prognose van de
dentitie. Hoe herken je een patiënt met een droge mond en wat is er mogelijk op zowel preventief
als restauratief vlak? Zet je alles op alles om de natuurlijke dentitie te behouden?
Occlusie en articulatie; de puntje op de ‘i’
dr. James Huddleston Slater | tandarts-gnatholoog
De relatie tussen occlusie en articulatie enerzijds en kaakgewrichtsklachten anderzijds, is
wetenschappelijk niet helder. Met name in de restauratieve tandheelkunde zijn een goede occlusie
en articulatie van belang. Maar wat wordt daar precies onder verstaan en waar let je op om
problemen te voorkomen?
Poly-Oxy-Methyleen (POM) en andere thermoplasten:
materiaaleigenschappen en klinische toepassingen
prof. dr. Marco Cune | hoogleraar restauratieve en reconstructieve tandheelkunde
Thermoplasten, zoals PEEK, PEKK, PET en POM zijn nieuwe materialen met veelzijdige
mogelijkheden. De materiaaleigenschappen worden toegelicht en verschillende indicaties
gedemonstreerd, met nadruk op het gebruik van POM voor klinische toepassingen.
Zorg voor nazorg: hoe voorkom je peri-implantaire infecties?
dr. Charlotte Jensen | tandarts-implantoloog
Peri-implantaire infecties zijn beter te voorkomen dan te genezen. Maar waar let je op tijdens de
(half)jaarlijkse controle en wanneer maak je een röntgenfoto? Charlotte gaat hier in haar lezing
nader op in, met als wetenschappelijke basis de Richtlijn peri-implantaire infecties.
Aangezichtspijn: een blootgelegde zenuw tot op het bot uitgezocht
dr. Jeroen de Vries | neuroloog
Aangezichtspijn wordt niet zelden over het hoofd gezien bij het diagnosticeren van (moeilijk te
verklaren) pijnklachten van het tand-kaakstelsel en een verkeerde therapie ligt op de loer. Aan de
hand van casuïstiek wordt het fenomeen aangezichtspijn nader toegelicht en wordt besproken hoe
deze vorm van pijn is te herkennen.

