ALGEMENE INFORMATIE

Datum
Vrijdag 4 november 2016
Locatie
Veerensmederij
Soesterweg 330
3812 BH Amersfoort
Doelgroep
Primair gericht op tandartsen, maar andere geïnteresseerde
teamleden zijn uiteraard welkom.
Inschrijven
Direct online inschrijven klik hier
Kosten deelname
Lid NVvK
Niet lid
Mondhygiënist
KIO
Voltijdstudent
Aspirant lid

t/m 2 oktober
2016
EUR 275
EUR 350
EUR 305
EUR 225
EUR 125
EUR 335

Orthodontie

Diagnostiek en behandelstrategieën
in de (kinder)tandartspraktijk

4 november 2016

De Veerensmederij, Amersfoort
vanaf 3 oktober
2016
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.
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 2016
vindt restitutie plaats onder aftrek van EUR 35 administratiekosten.
Vanaf 3 oktober 2016 kan geen restitutie meer plaatsvinden.
Een annulering dient schriftelijk plaats te vinden via e-mail aan:
info@congresscare.com

Congressecretariaat
Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 690 14 15
info@congresscare.com		
www.congresscare.com

www.nvvk.org

INLEIDING

Op vrijdag 4 november 2016 organiseert de Nederlandse Vereniging voor
Kindertandheelkunde (NVvK) haar jaarlijkse najaarscongres in de Veerensmederij
in Amersfoort. Het thema is ‘Orthodontie: diagnostiek en behandelstrategieën
in de (kinder)tandartspraktijk’.
Elke tandarts heeft in de praktijk met orthodontie te maken. In een vroeg
stadium van de gebitsontwikkeling, in het melkgebit, signaleert de tandarts
potentiële orthodontische problemen als afwijkende mondgewoonten,
kruisbeten en prematuur verlies van melkelementen. Dilemma’s rijzen op:
Wat is nu de beste tijd om te verwijzen? Kan ik zelf niet al wat doen bij dit
jonge kind? Wat doe ik met kruisbeten en eventuele dwangbeten? En wat
gebeurt er nu precies in het gebit als ik die tweede melkmolaar extraheer op
jonge leeftijd?
In het wisselgebit komen andere dilemma’s aan de orde, zoals geïmpacteerde
en ankylotische elementen en de aanwezigheid van kaasmolaren. Wat zijn de
gevolgen van impactie en ankylotische elementen? Wat is hierbij de beste tijd
van verwijzen?
En wat is het perspectief van de orthodontist met betrekking tot behoud of
extractie van kaasmolaren? Welke indicatie is er voor symmetrisch extraheren
en wat is het juiste moment van extractie? Vragen en (orthodontische)
dilemma’s waar tandartsen dagelijks mee te maken hebben.
Vier enthousiaste orthodontisten nemen u mee in hun wereld van de
orthodontie. Naast de presentaties zal er voldoende tijd zijn voor vragen en/ of
discussie. Moderator Margot de Groot-Nievaart, tandarts pedodontoloog met
affiniteit in de orthodontie zal deze dag in goede banen leiden.
Dit jaar zal tijdens het najaarscongres wederom de NVvK-Elmex® scriptieprijs
worden uitgereikt. Dit jaar zal deze uitgereikt worden aan de beste bachelor
scriptie mondzorgkunde op het gebied van kindertandheelkunde en preventie.
Graag verwelkomen wij u op vrijdag 4 november!
NVvK congrescommissie,
Nanda Greving-Visser
Karin van Nes
Marieke Schorer-Jensma
Vincent Roevros

PROGRAMMA

Moderator: mw. drs. M.A. (Margot) de Groot-Nievaart,
tandarts-pedodontoloog
09.00

Ontvangst met koffie en thee

09.30

Algemene ledenvergadering

10.30

Ontvangst, koffie & registratie deelnemers congres

11.00

Diagnostiek en verwijzing
drs. K. (Koen) van Westing, orthodontist

11.45

Early orthodontics
mw. drs. E. M. (Esmé) Calis, orthodontist

12.30

Lunch en herfstwandeling

13:45

Uitreiking NVvK-Elmex® scriptieprijs (mondzorgkunde)

14.15

Impactie & ankylose
mw. drs. N.C.W. (Nicoline) van der Kaaij, orthodontist

15.00

Kaasmolaren
mw. drs. K.I. (Krista) Janssen, orthodontist

15.45

Sluiting

16.00

Borrel

