
www.pvpi.nl

PvPI Nijmegen

St. Annastraat 255

6525 GR Nijmegen

T: 024-3602401

E: info@pinijmegen.nl

PvPI Horst

Gasthuisstraat 89

5961 GA Horst

T: 077-7600099

E: info@pihorst.nl 

De PvPI Nijmegen/Horst organiseert:

KENNIS DELEN EN
RESULTATEN TONEN!

18.00 – 18.45 uur  Registratie en ontvangst met broodjes
18.45 – 19.45 uur  Presentatie
19.45 – 20.15 uur  Pauze
20.15 – 21.00 uur  Vervolg presentatie
21.00 – 21.15 uur  Discussie en afsluiting
 > 21.15 uur  Borrel

Programma 

Data 2017    20 maart – 11 mei – 20 september – 14 november
Aanmelden   Meld u aan op www.pvpi.nl
Doelgroep    Tandartsen en mondhygiënisten
Locatie     Hotel van der Valk Cuijk, Raamweg 10, 5431 NH Cuijk
Inschrijfkosten   1 thema avond  € 80,-
      2 thema avonden € 140,-
      3 thema avonden € 180,-
      4 thema avonden € 200,-
KRT/KRM    Accreditatie in aanvraag bij het KRT en KRM (2 punten per avond)

Praktische informatie

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door:



KENNIS DELEN EN RESULTATEN TONEN!
In de achtentwintig jaar dat de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie 
in Nijmegen actief is, is er een enorme schat aan kennis en ervaring opgedaan. 
De samenwerking met de Praktijk voor Endodontologie en de Praktijk voor 
Gnathologie bracht nog meer verbreding en verdieping. Graag laten wij 
u in 2017 op vier geaccrediteerde thema avonden daarvan meegenieten.  
Natuurlijk is er ook tijd voor intercollegiaal contact.

Maandag 20 maart 2017
Thema:  ENDODONTOLOGIE
Sprekers:  Aukje Bouwman en Joris Rotteveel

De verwarrende pijnklacht: een speurtocht voor gevorderden 
De eerste thema avond staat in het teken van de endodontologie. Aukje Bouwman en 
Joris Rotteveel ontleden aan de hand van voorbeeldpatiënten de endodontologische 
diagnostiek. De boze droom van patiënt en behandelaar is een endodontische 
behandeling, die de klachten niet doet afnemen. Was de indicatie wel juist? Klopte  
de diagnose? Heeft u goed geluisterd naar het verhaal van de patiënt? Hoe  
zit het ook alweer met de uitvoering en interpretatie van de endodontische 
provocatietesten? Wat ziet u (wel en niet) op een röntgenfoto? Wordt u na deze  
avond de nieuwe ‘Dental Sherlock Holmes’?

Donderdag 11 mei 2017
Thema:  PARODONTOLOGIE
Sprekers:   Prof. dr. Harry Ottenheijm, Camille Cammaert en Mark Timmerman

Paro en pillen
De gemiddelde levensverwachting van de Europeaan is in de afgelopen 50 jaar gestegen 
van gemiddeld 72 naar 85 jaar en zal in 2050 doorstijgen naar >95. De vergrijzende 
patiënt komt u dan ook steeds vaker tegen in uw praktijk. Dat brengt een nieuw veld 
van problematiek met zich mee, waarvan de door de patiënt gebruikte medicatie een 
belangrijk aspect is. Wat is de indicatie voor het medicijn? Wat doet het medicijn? 
Wat zijn de bijwerkingen en interacties en hoe beïnvloedt het medicijngebruik 
de tandheelkundige behandelplanning? Wij hebben Prof. dr. Harry Ottenheijm 
uitgenodigd om ons de basis betreffende de werking van medicijnen uit te leggen 
en daarbij dieper in te gaan op de meest gebruikte middelen. De parodontologen  
zullen zijn relaas illustreren met pakkende casuïstiek.

Woensdag 20 september 2017
Thema:  GNATHOLOGIE EN PROTHETIEK
Sprekers:  Jeanne Baggen en Geert Klomp

Waar twee werelden elkaar ontmoeten
Elke tandarts kent de patiënt die met een tas vol protheses de praktijk binnenkomt.
Patiënten ervaren vaak klachten nadat er een nieuwe VP is geplaatst. Ligt het wel aan 
de nieuwe prothetische voorziening? Waarom wordt de klacht nu pas ervaren? Deze 
prothese patiënt is binnen de gnathologie en de prothetiek een moeilijk geval. Is dit de 
groep patiënten met parafuncties die dentaat niet als zodanig zijn gediagnostiseerd? 
Hoe pakken we dat aan? Is multidisciplinaire behandeling de weg? Het concept van 
een multidisciplinaire behandeling wordt besproken: het maken van een goede VP 
parallel aan een gnathologisch traject van bewust maken van spanningen, die op 
het kauwstelsel worden afgereageerd. Deze avond analyseren we voor u wat in de 
prothetiek en gnathologie ons (be)handelen (on)voorspelbaar maakt.

Dinsdag 14 november 2017
Thema:  IMPLANTOLOGIE
Sprekers:  Camille Cammaert, Mark Timmerman en Joost Hanssen

Implantologie in beweging
In de implantologie vinden de ontwikkelingen met een razende vaart plaats. Op 
verschillende plekken in de wereld worden zeer diverse technieken ontwikkeld om 
de hindernissen bij het succesvol gebruik van implantaten te overwinnen. Genereren 
van voldoende bot op de juiste plek en sparen van de contour van het harde en zachte 
weefsel bij extractie om zo betrouwbaar een oplossing met goede functie en fraaie 
esthetiek te kunnen realiseren, zijn belangrijke ontwikkelingsgebieden. Juiste planning 
vooraf om extra werk achteraf te voorkomen of een tegenvallend resultaat voor te zijn, 
is cruciaal. Creatief denken in termen van toepassen van conventionele oplossingen al 
dan niet in combinatie met implantaten kan helpen bij duurzaam herstel van functie 
en esthetiek van gemutileerde dentities. Met voorbeelden uit de praktijk worden deze 
ontwikkelingen geïllustreerd en wordt uw creativiteit geprikkeld.

Meer informatie en aanmelden via www.pvpi.nl
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