De PvPI Nijmegen/Horst organiseert:

TOP LEZINGEN 2018

KENNIS DELEN IS
KENNIS OPDOEN!
15 MEI • 19 SEPTEMBER • 12 NOVEMBER

Na de succesvolle thema-avonden uit eigen praktijk,
die we in 2017 voor u verzorgden, hebben we u in
2018 ook veel moois te bieden!
Naast onze eigen ervaring, deden we in de afgelopen
decennia kennis op bij zeer inspirerende collega’s.
Mensen, die van groot belang waren voor de
ontwikkeling van ons vak naar het niveau, waarop
we nu staan!
We hebben een drietal van die sleutelpersonen
bereid gevonden om als gastspreker samen met
ons, drie belangrijke thema’s in ons vak in drie
lezingen nader te belichten.
Wij kijken uit naar uw komst.

TOP LEZING 1
ATTENTIE PREVENTIE
Dinsdag 15 mei

Gastspreker: Prof. dr. G.A. (Fridus) van der Weijden
Bij een gezonde levensstijl hoort een gezonde mond. Een
zorgvuldige verzorging brengt tanden en kiezen in een betere
conditie. Mondhygiëne is daarbij een belangrijk onderdeel. Dit
verhaal, dat via de historie van de mondhygiëne beschrijft waar
we nu staan, helpt de tandheelkundig zorgverlener om patiënten
‘evidence based’ te adviseren.
Na zijn afstuderen in 1984 werd Fridus van der Weijden in 1990 erkend
als tandarts-parodontoloog NVvP. In 1993 promoveerde hij op ‘The
use of models and indices in plaque and gingivitis trials’. In 2006
werd hij erkend als Implantoloog NVOI. Sinds 1989 verdeelt hij zijn
tijd tussen zijn gespecialiseerde praktijk in Utrecht en de vakgroep
Parodontologie van ACTA. In 2009 kreeg hij van het Ivoren Kruis de
Dr. Carl Witthaus Medaille. In 2010 werd hij bijzonder hoogleraar
‘Preventie en Therapie van Parodontale Aandoeningen’ aan ACTA,
waar hij sinds 2016 gewoon hoogleraar is.

TOP LEZING 2
ALS JE HET BELANGRIJKE NIET KUNT METEN,
GA JE WAT JE MEET BELANGRIJK MAKEN:
een kijkje in onze eigen hersenen hoe we patiënten,
collega’s, liefdes en schoonmoeders beoordelen.
Woensdag 19 september

Gastspreker: Prof. dr. E. (Eelco) C.J. Hakman
Dat monden soms niet goed sluiten, net als relaties en zoveel
andere zaken, klopt. Dat dat klachten kan geven, klopt ook.
Maar dat je dat met slijpen, beetplaatjes, implantaten of een
bos rozen kunt oplossen klopt soms niet. Hoe wordt een
compleet donorgezicht getransplanteerd (met boven-, onderkaak,
jukbenen en tong). En bekijk de techniek, waarbij je in 4 minuten
je kindergezicht 85 ziet worden.
Eelco Hakman is hoogleraar Aangezichtschirurgie en Psychodiagnostiek aan de Paracelsus Medische Universiteit in Salzburg en
tevens verbonden aan het VUmc, afdeling Mondziekten, kaaken aangezichtschirurgie in Amsterdam. Hij is bekend van de zgn.
‘Hakman-patiënt’, de 3-sporen-anamnese en van de cursus “Kijken
met je oren”. Bovendien is hij Teacher of the year 2018.
Deze avond is interessant voor het hele tandheelkundige
team, dus ook voor de tandarts(preventie)assistent! Voor
assisterenden geldt een speciaal tarief.

TOP LEZING 3
ENDODONTISCHE KEUZESTRESS
Maandag 12 november

Gastspreker: Drs. M. (Machteld) Siers
In de dagelijkse praktijk neem je als tandarts de hele dag
beslissingen. Ook als het gaat om een endodontisch probleem.
Hoe gecompliceerder het element, hoe meer dilemma’s je
tegenkomt. Er spelen heel veel factoren een rol. En we hebben
helaas nog steeds geen glazen bol. Wat kom je tegen in het
denkproces als er pijn optreedt bij een endodontisch behandeld
element. Wat zijn de mogelijkheden? Met welke argumenten
kom je tot een keuze?
Machteld Siers studeerde in 1996 af aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen (KUN). Naast haar werk in de algemene praktijk rondde zij
in 1999 haar differentiatie tot tandarts-endodontoloog af. Sinds dat
moment verzorgt zij als tandarts-docent bij de vakgroep Preventieve
en Curatieve Tandheelkunde studentenonderwijs en PAOT aan het
RadboudUMC. Daarnaast voert zij zowel een algemene praktijk als
een verwijspraktijk voor endodontologie. Sinds 2007 werkt zij als
endodontoloog bij XQdent Zeist.

Programma
18.00 – 18.45 uur		
18.45 – 19.45 uur		
19.45 – 20.15 uur		
20.15 – 21.00 uur		
21.00 – 21.15 uur		
> 21.15 uur		

Registratie en ontvangst met broodjes
Lezing
Pauze
Lezing (vervolg)
Discussie en afsluiting
Borrel

Praktische informatie
Data 2018				15 mei – 19 september – 12 november
Inschrijven				via www.pvpi.nl
Doelgroep				Tandartsen en mondhygiënisten
Locatie					Hotel van der Valk Cuijk, Raamweg 10, 5431 NH Cuijk
Inschrijfkosten			 1 lezing		 € 100,00
						2 lezingen € 180,00
						3 lezingen € 250,00
Speciaal tarief			voor tandarts(preventie)assistenten
						per lezing		€ 50,00
KRT/KRM				2 accreditatiepunten per avond

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door:

Meer informatie en aanmelden via www.pvpi.nl

