De PvPI Nijmegen/Horst presenteert
Een goed congres kan niet zonder bedrijven die dit initiatief ondersteunen!
Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:

Prof. dr. Fridus van der Weijden
Onderzoeker Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam,
Werkzaam in de Paro Praktijk Utrecht & Implantologie Utrecht
Prof. dr. Fridus van der Weijden studeerde in 1984 in Utrecht als tandarts af. Zijn erkenning
tot tandarts-parodontoloog NVvP volgde in 1990. In 1993 promoveerde hij en in 2006
ontving hij zijn erkenning als tandarts-implantoloog door de NVOI. Sinds 1989 verdeelt
hij zijn tijd tussen de Paro Praktijk Utrecht en de vakgroep Parodontologie van het ACTA
(Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam). In 2009 werd hij door het bestuur
van het Ivoren Kruis onderscheiden met de Carl Witthausmedaille. Begin 2010 werd hij benoemd tot bijzonder
hoogleraar ‘Preventie en Therapie van Parodontale Infecties’ aan het ACTA. Deze leerstoel werd ingesteld op instigatie
van de stichting NVvP.

University meets practice

Prof. dr. Jan Cosyn
Hoofddocent Parodontologie & Orale Implantologie Universiteit Gent
Afdelingshoofd Parodontologie & Orale Implantologie Vrije Universiteit Brussel
Prof. dr. Jan Cosyn specialiseerde zich, na behalen van zijn tandartsdiploma in 2000
aan de Vrije Universiteit Brussel in de Parodontologie en Orale Implantologie en
combineerde dit met een doctoraatsopleiding. Tegenwoordig combineert hij een
privaatpraktijk met de functie van Hoofddocent aan de Universiteit Gent en hoofd
van de afdeling Parodontologie en Orale Implantologie aan de Vrije Universiteit Brussel.
In Gent is hij tevens secretaris van de Opleidingscommissie Tandheelkunde met lesopdrachten in de
Epidemiologie, Orale Microbiologie, Parodontologie en Orale Implantologie in de Bachelor- en Masteropleiding
Tandarts. Aan de Vrije Universiteit Brussel is hij voorzitter van de onderzoeksgroep Oral Health en van de Facultaire
Doctoraatscommissie Tandheelkunde.

Aanmelding
Voor uitgebreide congresinformatie en online inschrijven: www.pvpi.nl.
Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging.
Heeft u nog vragen? Stuur een mailtje naar e.lammers@pvpi.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Praktische informatie
Datum:						vrijdag 20 mei 2016
Doelgroep:					

tandartsen algemeen practici en mondhygiënisten

Locatie:					

Evenementenhal Venray, De Voorde 30, 5807 EZ Venray

Congresfee:				

€ 250,- (tandarts) en € 200,- (mondhygiënist) bij inschrijving vóór 20 april 2016.

KRT/KRM accreditatie:		

5 accreditatiepunten

Vrijdag 20 mei 2016
Evenementenhal
Venray
Voor tandartsen
algemeen practici en
mondhygiënisten
Accreditatie
KRT en KRM

Meer informatie en aanmelden via www.pvpi.nl

Congres ‘University meets practice’

Inmiddels zijn röntgenologische, preklinische en klinische studies gepubliceerd die in essentie een aanzien-

Wetenschap en de dagelijkse praktijk: wast de ene hand de andere?

botsubstituut in de alveole. De procedure opent perspectieven om implantaten te plaatsen op minimaal

lijke reductie van de dimensionele veranderingen na tandextractie aangeven door het aanbrengen van een

De gastsprekers

invasieve wijze met maximaal behoud van de peri-implantaire weefsels en daardoor reductie van

De Praktijk voor Parodontologie en Implantologie in Nijmegen vierde in mei 2014 samen met de Paro Praktijk Utrecht hun beider

conventionele chirurgie. In deze ‘battle’ worden de voor- en nadelen van beide behandelconcepten op

25 jarig bestaan met het congres “Treatment Planning” verzorgd door John Kois.

creatieve en interactieve wijze ten opzichte van elkaar uitgezet.

Dr. Luc W.M. van der Sluis

St. Annastraat in Nijmegen en zijn de maten Joost Hanssen, Camille Cammaert en Mark Timmerman 5 jaar actief in de vestiging

12.00 uur

Vitale pulpatherapie, nieuwe mogelijkheden en uitdagingen

Voorzitter sectie Conserverende Tandheelkunde,
Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

in Horst. Graag willen wij met u bij deze heugelijke feiten stilstaan.

		

Sprekers: Luc van der Sluis, Joris Rotteveel en Aukje Bouwman

Universitair Medisch Centrum Groningen

Maar de tijd gaat snel. Dit jaar zit de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Nijmegen 10 jaar in het pand aan de

In de dagelijkse praktijk kunnen wetenschappelijke kennis en de toepassing daarvan hand in hand gaan, maar ook wel eens

Hoe meer kennis we vergaren over dentine en de pulpa, des te meer lijken de mogelijkheden om de pulpa-

botsen. Vanuit elk vakgebied, vertegenwoordigd in onze praktijk, wordt door een vooraanstaand wetenschapper samen met een

vitaliteit te behouden, toe te nemen. En we weten natuurlijk al dat vitaal pulpaweefsel de beste wortelkanaal-

lid van het behandelteam, een pakkend thema belicht. Casuïstiek vormt de basis voor reflectie op ons dagelijks handelen.

vulling is. Mede door de introductie van nieuwe materialen om de pulpa af te dekken, zijn de mogelijkheden
en beperkingen van vitale pulpatherapie niet meer te vergelijken met die van tien jaar geleden. Deze lezing

Met afgevaardigden van alle Nederlandse faculteiten en de Universiteit van Gent/Brussel brengen wij een groot spectrum aan

geeft een overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van de vitale pulpatherapie op basis van de

kennis en ervaring op de been om er een prachtige en leerzame dag van te maken. Laat u verrassen door parodontoloog Fridus

literatuur en casuïstiek. In de endodontische verwijspraktijk is maar zelden sprake van vitale gebitselementen.

van der Weijden, de implantologen Henny Meijer en Jan Cosyn, endodontoloog Luc van der Sluis en anesthesioloog Kees Besse.

We worden geconfronteerd met periapicale problematiek ondanks een uitgevoerde wortelkanaalbehandeling.

In een unieke formule wordt de kennis van vandaag gebundeld.

Op dat moment is de vraag of het element vitaal had kunnen blijven niet meer relevant. Een goede analyse van
de situatie en het in kaart brengen van de oorzaken van niet-genezen, maken het mogelijk om de prognose

MIS HET NIET!

Dr. Luc van der Sluis heeft zijn tandheelkunde opleiding afgerond in 1985 aan het ACTA.
Bij dezelfde universiteit volgde hij van 1990-93 de opleiding Endodontologie. In 2007
volgde zijn promotie. Vanaf 1993 tot 2010 is hij werkzaam geweest in een verwijspraktijk
voor Endodontologie en combineerde dit met een aanstelling bij het ACTA alwaar hij
zich bezighield met onderwijs en onderzoek. Van 2010 tot 2012 heeft hij bij de Universiteit van Toulouse gewerkt en
vervolgens in Groningen bij het CTM-UMCG als voorzitter van de sectie Conserverende Tandheelkunde en Principal
Investigator bij het Kolff instituut. De focus van zijn onderzoek ligt momenteel op de desinfectie van het wortelkanaal
en het opzetten van langlopende longitudinale klinische tandheelkundige studies.

van het gebitselement te bepalen. Vaak is een duidelijk behandeldoel te stellen nadat diagnose en etiologie
achterhaald zijn. Hoe kan een inferieure kanaalvulling ten opzichte van vitaal weefsel toch voor behoud van

Programma
9.00 uur

Registratie en ontvangst met koffie / thee

9.30 uur

Opening congres

9.45 uur

Parodontale chirurgie: To flap or not to flap: that’s the question?

		

Sprekers: Fridus van der Weijden en Mark Timmerman

het gebitselement zorgen?

13.00 uur

Lunch

14.15 uur

Aangezichtspijn, een zorg voor de tandarts?

		

Sprekers: Kees Besse en Jeanne Baggen
Pijn in het orale en faciale gebied kan worden ingedeeld in: neuropathische pijn (vanuit de zenuwen) en
nociceptieve pijn (vanuit het kauwstelsel).
In de medische wereld is een duidelijke scheidslijn, zowel in diagnostiek als in therapie tussen deze twee soorten pijn. De neuropathische pijn wordt vaak behandeld door een pijnanesthesist, terwijl de tandheelkundige

Bij de behandeling van parodontale problemen is chirurgisch ingrijpen van oudsher een effectieve manier om

professie zich vooral richt op nociceptieve pijn. Aangezien veel patiënten denken dat een tandarts alleen maar

snel pocketreductie te bewerkstelligen. Maar met de nadruk op een grondige supra- en subgingivale gebits-

pijn van de tanden behandelt, gaan deze patiënten naar de huisarts. Echter de meeste huisartsen kennen de

reiniging en de opkomst van het gebruik van systemische antibiotica is de plaats van de chirurgie in het totale

diagnose temporomandibulaire dysfunctie (TMD) niet en via de neuroloog of KNO-arts eindigt zo’n patiënt bij

spectrum van behandeling in de voorbije decennia gewijzigd. Van het ene uiterste waarbij de flapoperaties bij

een pijnpoli. Uit onwetendheid zullen patiënten met orofaciale pijn dit ook niet snel melden aan de tandarts.

bijna elke casus met parodontale problemen werd ingezet, wordt chirurgie nu meer in de tweede fase na de

Van belang is dat een tandarts de patiënt niet alleen vraagt naar pijn in het gebit maar ook naar pijn in het hele

initiële behandeling toegepast. In feite is daarmee de gereedschapskist vergroot, maar de indicatie voor

orofaciale gebied. Casuïstiek op het grensvlak tussen pijnpoli en gnathologie zal worden gepresenteerd.

chirurgie is daarmee niet altijd eenduidig. De huidige beschikbare wetenschap geeft handvatten tot

Dr. Kees Besse
Anesthesioloog/pijnspecialist
Radboudumc, Nijmegen
Dr. Kees Besse werd van 1978 tot 1981 opgeleid tot anesthesioloog in het AZU in
Utrecht, door o.a. opleider prof. dr. Smalhout. Hij gaf vervolgens leiding aan het pijnteam
in het AZU. In 1991 werd hij als anesthesioloog aangesteld in ziekenhuis Overvecht in
Utrecht, waar hij zich naast het uitvoeren van werkzaamheden op de operatiekamers en
intensive care voor 50% bezighield met de behandeling van patiënten met pijnklachten.
De palliatieve zorg ging deel uit maken van zijn werkzaamheden en werd hij pijnconsulent van het Integraal
Kankercentrum Midden Nederland. Sinds 2004 maakt hij deel uit van de SCEN-artsen groep (Steun en Consultatie
Euthanasie in Nederland) in Utrecht. In 2008 kwam hij als anesthesioloog/pijnspecialist werken in het Radboudumc
Nijmegen. In 2010 werd hij Fellow in the Interventional Pain Practice (FIPP). Zijn speciale belangstelling betreft
de behandeling van aangezichtspijn en van pijn bij patiënten met kanker. In april 2015 promoveerde hij op een
proefschrift over de registratie en behandeling van pijn bij patiënten met kanker.

15.00 uur

Theepauze

Prof. dr. Henny J.A. Meijer

van de stand van zaken en de vertaling van wetenschap naar praktijk.

15.30 uur

Is een overkappingsprothese de beste oplossing voor iedere edentate patiënt?

10.30 uur

Koffiepauze

		

Sprekers: Henny Meijer en Geert Klomp

Hoogleraar Implantologie en Prothetische Tandheelkunde,
Universitair Medisch Centrum Groningen

11.00 uur

Een ‘battle’: reconstrueren of preserveren van de alveolaire kam?

		

Sprekers: Jan Cosyn en Camille Cammaert

beslissingen maar stroken die ook met de praktijk van alledag? Deze lezing geeft een evenwichtig beeld

Edentate patiënten klagen vaak over gebrek aan retentie en stabiliteit van hun kunstgebit. Het plaatsen van
implantaten en het vervaardigen van een overkappingsprothese is voor veel patiënten een oplossing. Hoe
benader je een patiënt met een losse prothese? Ga je op zoek naar een individueel plan, misschien zelfs zon-

Immediaat implanteren is steeds een populair behandelconcept geweest, maar kan slechts binnen strikte rand-

der implantaten? Of ben je een voorstander van het devies: “Voor iedere edentate patiënt een overkappings-

voorwaarden op voorspelbare wijze worden uitgevoerd. Daardoor is men in de praktijk vooral aangewezen

prothese!” De sprekers gaan met elkaar in discussie, verdedigen ieder hun eigen stelling, maar proberen ook

op een gefaseerde aanpak. Een frequent toegepast concept is het plaatsen van een of meerdere implanta-

overeenkomsten te vinden in hun aanpak.

ten na heling van de zachte weefsels in combinatie met geleide botregeneratie (GBR). Hoewel voorspelbaar
op klinisch en röntgenologisch vlak vereist deze procedure een ruime mucoperiostale opklap en een extra
ingreep voor het vrijleggen van de implantaten. Soms is de botdestructie na extractie zo uitgebreid dat de
alveolaire kam moet worden gereconstrueerd door middel van een autoloog bottransplantaat, met als gevolg
een extra chirurgische ingreep. Een tiental jaar geleden werd het concept van kampreservatie voorgesteld.

16.30 uur

Afsluiting

16.45 uur

Feestelijke borrel

Prof. dr. Henny Meijer behaalde in 1988 het tandartsdiploma aan de Rijksuniversiteit
Groningen. In 1992 promoveerde hij in Groningen. Van 1992-2000 was hij fulltime
werkzaam in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde in Groningen. Van 2001-2006
werkte hij tevens als universitair hoofddocent bij de disciplinegroep Tandheelkunde &
Mondzorgkunde van de Faculteit der Medische Wetenschappen, RUG. Vanaf 2006 is hij
fulltime hoogleraar Implantologie en Prothetische Tandheelkunde bij het UMCG. Hij geeft implantologie-onderwijs
aan studenten in de Bachelor- en Masterfase van de studierichting Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen.
Naast de klinische werkzaamheden, doet hij onderzoek op het gebied van de orale implantologie, begeleidt onderzoek
en is als docent betrokken bij verschillende cursussen.
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en is als docent betrokken bij verschillende cursussen.

Congres ‘University meets practice’

Inmiddels zijn röntgenologische, preklinische en klinische studies gepubliceerd die in essentie een aanzien-

Wetenschap en de dagelijkse praktijk: wast de ene hand de andere?

botsubstituut in de alveole. De procedure opent perspectieven om implantaten te plaatsen op minimaal

lijke reductie van de dimensionele veranderingen na tandextractie aangeven door het aanbrengen van een

De gastsprekers

invasieve wijze met maximaal behoud van de peri-implantaire weefsels en daardoor reductie van

De Praktijk voor Parodontologie en Implantologie in Nijmegen vierde in mei 2014 samen met de Paro Praktijk Utrecht hun beider

conventionele chirurgie. In deze ‘battle’ worden de voor- en nadelen van beide behandelconcepten op

25 jarig bestaan met het congres “Treatment Planning” verzorgd door John Kois.

creatieve en interactieve wijze ten opzichte van elkaar uitgezet.

Dr. Luc W.M. van der Sluis

St. Annastraat in Nijmegen en zijn de maten Joost Hanssen, Camille Cammaert en Mark Timmerman 5 jaar actief in de vestiging

12.00 uur

Vitale pulpatherapie, nieuwe mogelijkheden en uitdagingen

Voorzitter sectie Conserverende Tandheelkunde,
Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

in Horst. Graag willen wij met u bij deze heugelijke feiten stilstaan.

		

Sprekers: Luc van der Sluis, Joris Rotteveel en Aukje Bouwman

Universitair Medisch Centrum Groningen

Maar de tijd gaat snel. Dit jaar zit de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Nijmegen 10 jaar in het pand aan de

In de dagelijkse praktijk kunnen wetenschappelijke kennis en de toepassing daarvan hand in hand gaan, maar ook wel eens

Hoe meer kennis we vergaren over dentine en de pulpa, des te meer lijken de mogelijkheden om de pulpa-

botsen. Vanuit elk vakgebied, vertegenwoordigd in onze praktijk, wordt door een vooraanstaand wetenschapper samen met een

vitaliteit te behouden, toe te nemen. En we weten natuurlijk al dat vitaal pulpaweefsel de beste wortelkanaal-

lid van het behandelteam, een pakkend thema belicht. Casuïstiek vormt de basis voor reflectie op ons dagelijks handelen.

vulling is. Mede door de introductie van nieuwe materialen om de pulpa af te dekken, zijn de mogelijkheden
en beperkingen van vitale pulpatherapie niet meer te vergelijken met die van tien jaar geleden. Deze lezing

Met afgevaardigden van alle Nederlandse faculteiten en de Universiteit van Gent/Brussel brengen wij een groot spectrum aan

geeft een overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van de vitale pulpatherapie op basis van de

kennis en ervaring op de been om er een prachtige en leerzame dag van te maken. Laat u verrassen door parodontoloog Fridus

literatuur en casuïstiek. In de endodontische verwijspraktijk is maar zelden sprake van vitale gebitselementen.

van der Weijden, de implantologen Henny Meijer en Jan Cosyn, endodontoloog Luc van der Sluis en anesthesioloog Kees Besse.

We worden geconfronteerd met periapicale problematiek ondanks een uitgevoerde wortelkanaalbehandeling.

In een unieke formule wordt de kennis van vandaag gebundeld.

Op dat moment is de vraag of het element vitaal had kunnen blijven niet meer relevant. Een goede analyse van
de situatie en het in kaart brengen van de oorzaken van niet-genezen, maken het mogelijk om de prognose

MIS HET NIET!

Dr. Luc van der Sluis heeft zijn tandheelkunde opleiding afgerond in 1985 aan het ACTA.
Bij dezelfde universiteit volgde hij van 1990-93 de opleiding Endodontologie. In 2007
volgde zijn promotie. Vanaf 1993 tot 2010 is hij werkzaam geweest in een verwijspraktijk
voor Endodontologie en combineerde dit met een aanstelling bij het ACTA alwaar hij
zich bezighield met onderwijs en onderzoek. Van 2010 tot 2012 heeft hij bij de Universiteit van Toulouse gewerkt en
vervolgens in Groningen bij het CTM-UMCG als voorzitter van de sectie Conserverende Tandheelkunde en Principal
Investigator bij het Kolff instituut. De focus van zijn onderzoek ligt momenteel op de desinfectie van het wortelkanaal
en het opzetten van langlopende longitudinale klinische tandheelkundige studies.

van het gebitselement te bepalen. Vaak is een duidelijk behandeldoel te stellen nadat diagnose en etiologie
achterhaald zijn. Hoe kan een inferieure kanaalvulling ten opzichte van vitaal weefsel toch voor behoud van

Programma
9.00 uur

Registratie en ontvangst met koffie / thee

9.30 uur

Opening congres

9.45 uur

Parodontale chirurgie: To flap or not to flap: that’s the question?

		

Sprekers: Fridus van der Weijden en Mark Timmerman

het gebitselement zorgen?

13.00 uur

Lunch

14.15 uur

Aangezichtspijn, een zorg voor de tandarts?

		

Sprekers: Kees Besse en Jeanne Baggen
Pijn in het orale en faciale gebied kan worden ingedeeld in: neuropathische pijn (vanuit de zenuwen) en
nociceptieve pijn (vanuit het kauwstelsel).
In de medische wereld is een duidelijke scheidslijn, zowel in diagnostiek als in therapie tussen deze twee soorten pijn. De neuropathische pijn wordt vaak behandeld door een pijnanesthesist, terwijl de tandheelkundige

Bij de behandeling van parodontale problemen is chirurgisch ingrijpen van oudsher een effectieve manier om

professie zich vooral richt op nociceptieve pijn. Aangezien veel patiënten denken dat een tandarts alleen maar

snel pocketreductie te bewerkstelligen. Maar met de nadruk op een grondige supra- en subgingivale gebits-

pijn van de tanden behandelt, gaan deze patiënten naar de huisarts. Echter de meeste huisartsen kennen de

reiniging en de opkomst van het gebruik van systemische antibiotica is de plaats van de chirurgie in het totale

diagnose temporomandibulaire dysfunctie (TMD) niet en via de neuroloog of KNO-arts eindigt zo’n patiënt bij

spectrum van behandeling in de voorbije decennia gewijzigd. Van het ene uiterste waarbij de flapoperaties bij

een pijnpoli. Uit onwetendheid zullen patiënten met orofaciale pijn dit ook niet snel melden aan de tandarts.

bijna elke casus met parodontale problemen werd ingezet, wordt chirurgie nu meer in de tweede fase na de

Van belang is dat een tandarts de patiënt niet alleen vraagt naar pijn in het gebit maar ook naar pijn in het hele

initiële behandeling toegepast. In feite is daarmee de gereedschapskist vergroot, maar de indicatie voor

orofaciale gebied. Casuïstiek op het grensvlak tussen pijnpoli en gnathologie zal worden gepresenteerd.

chirurgie is daarmee niet altijd eenduidig. De huidige beschikbare wetenschap geeft handvatten tot

Dr. Kees Besse
Anesthesioloog/pijnspecialist
Radboudumc, Nijmegen
Dr. Kees Besse werd van 1978 tot 1981 opgeleid tot anesthesioloog in het AZU in
Utrecht, door o.a. opleider prof. dr. Smalhout. Hij gaf vervolgens leiding aan het pijnteam
in het AZU. In 1991 werd hij als anesthesioloog aangesteld in ziekenhuis Overvecht in
Utrecht, waar hij zich naast het uitvoeren van werkzaamheden op de operatiekamers en
intensive care voor 50% bezighield met de behandeling van patiënten met pijnklachten.
De palliatieve zorg ging deel uit maken van zijn werkzaamheden en werd hij pijnconsulent van het Integraal
Kankercentrum Midden Nederland. Sinds 2004 maakt hij deel uit van de SCEN-artsen groep (Steun en Consultatie
Euthanasie in Nederland) in Utrecht. In 2008 kwam hij als anesthesioloog/pijnspecialist werken in het Radboudumc
Nijmegen. In 2010 werd hij Fellow in the Interventional Pain Practice (FIPP). Zijn speciale belangstelling betreft
de behandeling van aangezichtspijn en van pijn bij patiënten met kanker. In april 2015 promoveerde hij op een
proefschrift over de registratie en behandeling van pijn bij patiënten met kanker.

15.00 uur

Theepauze

Prof. dr. Henny J.A. Meijer

van de stand van zaken en de vertaling van wetenschap naar praktijk.

15.30 uur

Is een overkappingsprothese de beste oplossing voor iedere edentate patiënt?

10.30 uur

Koffiepauze

		

Sprekers: Henny Meijer en Geert Klomp

Hoogleraar Implantologie en Prothetische Tandheelkunde,
Universitair Medisch Centrum Groningen

11.00 uur

Een ‘battle’: reconstrueren of preserveren van de alveolaire kam?

		

Sprekers: Jan Cosyn en Camille Cammaert

beslissingen maar stroken die ook met de praktijk van alledag? Deze lezing geeft een evenwichtig beeld

Edentate patiënten klagen vaak over gebrek aan retentie en stabiliteit van hun kunstgebit. Het plaatsen van
implantaten en het vervaardigen van een overkappingsprothese is voor veel patiënten een oplossing. Hoe
benader je een patiënt met een losse prothese? Ga je op zoek naar een individueel plan, misschien zelfs zon-

Immediaat implanteren is steeds een populair behandelconcept geweest, maar kan slechts binnen strikte rand-

der implantaten? Of ben je een voorstander van het devies: “Voor iedere edentate patiënt een overkappings-

voorwaarden op voorspelbare wijze worden uitgevoerd. Daardoor is men in de praktijk vooral aangewezen

prothese!” De sprekers gaan met elkaar in discussie, verdedigen ieder hun eigen stelling, maar proberen ook

op een gefaseerde aanpak. Een frequent toegepast concept is het plaatsen van een of meerdere implanta-

overeenkomsten te vinden in hun aanpak.

ten na heling van de zachte weefsels in combinatie met geleide botregeneratie (GBR). Hoewel voorspelbaar
op klinisch en röntgenologisch vlak vereist deze procedure een ruime mucoperiostale opklap en een extra
ingreep voor het vrijleggen van de implantaten. Soms is de botdestructie na extractie zo uitgebreid dat de
alveolaire kam moet worden gereconstrueerd door middel van een autoloog bottransplantaat, met als gevolg
een extra chirurgische ingreep. Een tiental jaar geleden werd het concept van kampreservatie voorgesteld.

16.30 uur

Afsluiting

16.45 uur

Feestelijke borrel

Prof. dr. Henny Meijer behaalde in 1988 het tandartsdiploma aan de Rijksuniversiteit
Groningen. In 1992 promoveerde hij in Groningen. Van 1992-2000 was hij fulltime
werkzaam in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde in Groningen. Van 2001-2006
werkte hij tevens als universitair hoofddocent bij de disciplinegroep Tandheelkunde &
Mondzorgkunde van de Faculteit der Medische Wetenschappen, RUG. Vanaf 2006 is hij
fulltime hoogleraar Implantologie en Prothetische Tandheelkunde bij het UMCG. Hij geeft implantologie-onderwijs
aan studenten in de Bachelor- en Masterfase van de studierichting Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen.
Naast de klinische werkzaamheden, doet hij onderzoek op het gebied van de orale implantologie, begeleidt onderzoek
en is als docent betrokken bij verschillende cursussen.

De PvPI Nijmegen/Horst presenteert
Een goed congres kan niet zonder bedrijven die dit initiatief ondersteunen!
Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:

Prof. dr. Fridus van der Weijden
Onderzoeker Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam,
Werkzaam in de Paro Praktijk Utrecht & Implantologie Utrecht
Prof. dr. Fridus van der Weijden studeerde in 1984 in Utrecht als tandarts af. Zijn erkenning
tot tandarts-parodontoloog NVvP volgde in 1990. In 1993 promoveerde hij en in 2006
ontving hij zijn erkenning als tandarts-implantoloog door de NVOI. Sinds 1989 verdeelt
hij zijn tijd tussen de Paro Praktijk Utrecht en de vakgroep Parodontologie van het ACTA
(Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam). In 2009 werd hij door het bestuur
van het Ivoren Kruis onderscheiden met de Carl Witthausmedaille. Begin 2010 werd hij benoemd tot bijzonder
hoogleraar ‘Preventie en Therapie van Parodontale Infecties’ aan het ACTA. Deze leerstoel werd ingesteld op instigatie
van de stichting NVvP.

University meets practice

Prof. dr. Jan Cosyn
Hoofddocent Parodontologie & Orale Implantologie Universiteit Gent
Afdelingshoofd Parodontologie & Orale Implantologie Vrije Universiteit Brussel
Prof. dr. Jan Cosyn specialiseerde zich, na behalen van zijn tandartsdiploma in 2000
aan de Vrije Universiteit Brussel in de Parodontologie en Orale Implantologie en
combineerde dit met een doctoraatsopleiding. Tegenwoordig combineert hij een
privaatpraktijk met de functie van Hoofddocent aan de Universiteit Gent en hoofd
van de afdeling Parodontologie en Orale Implantologie aan de Vrije Universiteit Brussel.
In Gent is hij tevens secretaris van de Opleidingscommissie Tandheelkunde met lesopdrachten in de
Epidemiologie, Orale Microbiologie, Parodontologie en Orale Implantologie in de Bachelor- en Masteropleiding
Tandarts. Aan de Vrije Universiteit Brussel is hij voorzitter van de onderzoeksgroep Oral Health en van de Facultaire
Doctoraatscommissie Tandheelkunde.

Aanmelding
Voor uitgebreide congresinformatie en online inschrijven: www.pvpi.nl.
Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging.
Heeft u nog vragen? Stuur een mailtje naar e.lammers@pvpi.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Praktische informatie
Datum:						vrijdag 20 mei 2016
Doelgroep:					

tandartsen algemeen practici en mondhygiënisten

Locatie:					

Evenementenhal Venray, De Voorde 30, 5807 EZ Venray

Congresfee:				

€ 250,- (tandarts) en € 200,- (mondhygiënist) bij inschrijving vóór 20 april 2016.

KRT/KRM accreditatie:		

5 accreditatiepunten

Vrijdag 20 mei 2016
Evenementenhal
Venray
Voor tandartsen
algemeen practici en
mondhygiënisten
Accreditatie
KRT en KRM

Meer informatie en aanmelden via www.pvpi.nl
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