ALGEMENE INFORMATIE

Datum
Vrijdag 3 november 2017
Locatie
Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg

TRAUMATOLOGIE

Doelgroep
Primair gericht op tandartsen, maar andere leden van het
tandheelkundig team zijn uiteraard ook van harte welkom!
Inschrijven
U kunt zich online inschrijven via de congreskalender op
www.congresscare.com
Kosten deelname
Lid NVvK
Niet lid
Mondhygiënist
KIO
Voltijdstudent
Aspirant lid

t/m 2 oktober
2017
EUR 275
EUR 350
EUR 305
EUR 225
EUR 125
EUR 335

Trauma, en nu?

3 november 2017

Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

vanaf 3 oktober
2017
EUR 400
EUR 475
EUR 430
EUR 350
EUR 175
EUR 460

Accreditatie
Voor het Najaarscongres is accreditatie aangevraagd bij het KRM
en KRT.
Na afloop van het congres zullen, mits u uw KRM/KRT nummer bij
inschrijving heeft doorgegeven, de toegekende punten worden
bijgeschreven in de kwaliteitsregisters.

Sprekers

Betaling
Uitsluitend door middel van het afgeven van een éénmalige
incassomachtiging of via iDEAL.
Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering tot en met 2 oktober 2017
vindt restitutie plaats onder aftrek van EUR 35 administratiekosten.
Vanaf 3 oktober 2017 kan geen restitutie meer plaatsvinden.
Een annulering dient schriftelijk plaats te vinden via e-mail aan:
info@congresscare.com

Drs. Aukje Bouwman,
tandarts-endodontoloog
Drs. John Heijdra,
tandarts-pedodontoloog
Drs. Machteld Siers,
tandarts-endodontoloog
Congressecretariaat
Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 690 14 15
info@congresscare.com		
www.congresscare.com

Drs. Jan Warnsinck,
tandarts-endodontoloog
tandarts-gnatholoog

www.nvvk.org

INLEIDING

PROGRAMMA

TRAUMA, EN NU?

Vrijdag 3 november 2017

Op het schoolplein uit het klimrek vallen, met de fiets tegen de stoeprand
rijden, een klap met een hockeystick, een frontale botsing, een ongeluk op
de trampoline of met skates op straat vallen, welk kind overkomt dit niet?
Kinderen kunnen gelukkig tegen een stootje maar voor de tanden gaat dit
helaas niet altijd op. Tandletsel komt dan ook vrij vaak voor.
Trauma aan de tanden roept altijd direct veel vragen op: Wat is er gebeurd?
Wat is de schade aan de pulpa en het parodontium? Moet ik nu iets doen?
Of is het beter om af te wachten? Wat zijn de gevolgen voor de toekomst?
Vragen waar menig tandarts vaak mee worstelt.
Tijdens dit congres zullen vele onderwerpen die betrekking hebben op
trauma besproken en breed uitgelicht worden. Te beginnen met trauma in
het melkgebit. Wat zijn hierbij de behandelmogelijkheden en de mogelijke
gevolgen voor de opvolger? In hoeverre kan de coöperatie van het kind
mede bepalend zijn voor het behandelplan? Daarna staat de eerste hulp bij
trauma centraal: Hoe kom je tot een diagnose, wat kan, zie en moet je als
‘EHBO’ doen? Vervolgens zal er aandacht besteed worden aan de diversiteit
in trauma, de gevolgen van trauma en de behandelopties. Ook zullen de
behandelmogelijkheden en de -alternatieven op lange termijn aan bod
komen zoals autotransplantatie, orthodontie en implantologie.
Bij een trauma is geen enkele casus hetzelfde en complicaties kunnen soms
ingrijpende aanpassingen vereisen op het behandelplan. Er zal daarom ook
gelegenheid zijn om uw eigen casus in te brengen en voor te leggen aan
onze sprekers!
De congrescommissie wenst u een leerzame en interactieve dag!
Congrescommissie Najaarscongres NVvK
Nanda Greving-Visser
Karin van Nes
Vincent Roevros
Marieke Schorer-Jensma
Brenda ten Have -Thiers

09.00

Ontvangst, inschrijvingen en koffie

09.30

ALV

10.30

Koffie en inschrijving

11.00

Welk kind overkomt het niet?
Trauma in het melkgebit.
John Heijdra, tandarts- pedodontoloog

11.45

Trauma: Richtlijn, Risico’s en Resorptie
Jan Warnsinck, tandarts-endodontoloog, tandarts-gnatholoog

12.30

Lunch

13.30

Uitreiking NVvK-Elmex® scriptieprijs studenten Tandheelkunde

14.00

Dentaal trauma: keuzes gemaakt, gevolgen op lange termijn. Deel I
Machteld Siers, tandarts-endodontoloog &
Aukje Bouwman, tandarts-endodontoloog

14.45
Dentaal trauma: keuzes gemaakt, gevolgen op lange termijn. Deel II
	Machteld Siers, tandarts-endodontoloog &
Aukje Bouwman, tandarts-endodontoloog
15.30

Casuïstiek

16.15

Afsluiting

16.30

Borrel

