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Opleidingsaanbod Tandheelkunde

2022

9 juni 2022: Studienamiddag 'Nieuwe technologie - nieuw inzicht?'

16 juni 2022: Peerreview 'Nieuwe technologie - nieuw inzicht?'

20 oktober 2022: Studienamiddag 'Zit er 'wijsheid' in opbeetplaten?'

27 oktober 2022: Peerreview 'Zit er 'wijsheid' in opbeetplaten?'

Ook dit jaar verwelkomen we u graag met een boeiend en inspirerend opleidingsaanbod tandheelkunde.   

Op het programma staat: 

U kunt voor één of meerdere van deze activiteiten inschrijven. 

Organisatie

De studienamiddagen zijn een gezamenlijk initiatief van het Departement Mondgezondheidswetenschappen KU

Leuven en de Stuurgroep Tandheelkunde van het Postuniversitair Centrum. 

De peerreviews worden georganiseerd door de Werkgroep Peerreview Tandheelkunde van het Postuniversitair

Centrum.

Inschrijven

Schrijf u in voor deze activiteiten via puc.kuleuven.be.

De deelnameprijs voor de studienamiddagen bedraagt 150 euro per studienamiddag.

De deelnameprijs voor de peerreviews bedraagt 50 euro per peerreview.

Locaties en uren

Studienamiddagen

14 - 17.30 uur, pauze om 15.30 uur

VLM

Velodroomstraat 28, 8200 Brugge

Peerreviews

19.30 - 21 uur

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

Etienne Sabbelaan 53, Kortrijk



Nieuwe technologie -

nieuw inzicht?

Verlies en herstel van beethoogte bij slijtage uitgediept
14 - 15.30 uur | Dhr. Hans Boeckx

Gebitsslijtage komt steeds meer op de voorgrond in onze dagdagelijkse praktijk. De manier waarop we dit (al dan

niet) behandelen hangt af van verschillende factoren. Vooral wanneer het weefselverlies een impact heeft op de

dentale beethoogte, kan het herstel soms complex lijken. 

De bedoeling van deze voordracht is om samen de verschillende principes en behandelstrategieën te

doorgronden, door mede een link te leggen naar de digitale en tandtechnische voorbereiding en de optionele

restauratieve mogelijkheden.

De integratie van 'digital' binnen de implantaatchirurgie
16 -17.30 uur | Prof. dr. Andy Temmerman

Het ‘digital’ concept is niet meer weg te denken in de hedendaagse tandheelkunde. Het heeft geleid tot

ongekende mogelijkheden op zowel het vlak van afdrukname, communicatie met het labo, communicatie met de

patiënt en overleg tussen collegae. 

Hoewel ‘geleide implantaatchirurgie’ niet nieuw is, moeten we ons de vraag stellen of dit echt wel de gouden

standaard is. Moeten we vandaag elk implantaat guided plaatsen? En hoe vlot verloopt die digitale planning

eigenlijk? Binnen de implantologie is ‘digital’ vandaag veel meer dan alleen maar ‘geleide implantaatplaatsing’.

We nemen ook een kijkje in volledige gedigitaliseerde immediate tandvervangingen en gedigitaliseerde ingrepen

zoals botaugmentaties. 

Studienamiddag



Praktisch

Donderdag 9 juni 2022 van 14 tot 17.30 uur

Schrijf in vóór 2 juni 2022 via puc.kuleuven.be.

U kunt betalen op rekening IBAN BE31 28502133 2955 van het Postuniversitair Centrum met vermelding van

"400/0022/09821 + naam deelnemer" en ontvangt geen factuur. Of u betaalt na ontvangst van factuur. Duidt bij

uw inschrijving aan hoe u wenst te betalen.

Docenten

Dhr. Hans Boeckx

Restauratieve tandheelkunde

Prof. dr. Andy Temmerman

Parodontoloog en hoofddocent KU Leuven

Accreditatie

Accreditering tandheelkunde is aangevraagd in deelgebied 6 en 7. 



Peerreview

In groepen van 10 à 15 tandartsen bespreekt u onder leiding van een moderator de topics verlies en herstel van

beethoogte bij slijtage en de integratie van 'digital' binnen de implantaatchirurgie.

We rekenen bij elke deelnemer op een actieve inbreng. 

Het is niet noodzakelijk om voor deze peerreview de studienamiddag 'Nieuwe technologie - nieuw inzicht?'

gevolgd te hebben. 

Accreditatie

Accreditering tandheelkunde is aangevraagd voor deze peerreview.

Praktisch

Donderdag 16 juni 2022 van 19.30 tot 21 uur

Schrijf in vóór 9 juni 2022 via puc.kuleuven.be.

U kunt betalen op rekening IBAN BE31 28502133 2955 van het Postuniversitair Centrum

met vermelding van "400/0022/09922 + naam deelnemer" en ontvangt geen factuur. 

Of u betaalt na ontvangst van factuur. Duidt bij uw inschrijving aan hoe u wenst te betalen.



Zit er 'wijsheid' in

opbeetplaten?

Wijsheden en nieuwe inzichten over wijsheidstanden
14 - 15.30 uur | Dr. Fréderic Van der Cruyssen

Het niet doorbreken van wijsheidstanden is een zeer frequent probleem in de dagelijkse praktijk. Er is een grote

variatie in presentatie en dus kan de aanpak ook erg verschillen. Eenmaal de beslissing wordt gemaakt tot het

(chirurgisch) verwijderen spelen opnieuw heel wat factoren een rol om een succesvolle, complicatieloze,

outcome te bekomen. Maar welke factoren zijn dit? En als een complicatie optreedt, hoe pakken we dit best aan?

Zijn er tenslotte nieuwe inzichten ontstaan die ons helpen betere beslissingen te maken m.b.t de

wijsheidstanden? We pogen al deze vragen te beantwoorden tijdens deze interactieve lezing. 

De opbeetplaat in theorie en praktijk

Een opbeetplaat is nog steeds en belangrijk hulpmiddel bij de behandeling van patiënten met

kaakgewrichtsklachten. Wanneer is een opbeetplaat aangewezen? Wat is het beste design? Welke informatie

heeft het labo nodig? Hoe kan je de opbeetplaat aanpassen en inslijpen? Welk effect kunnen we verwachten van

een opbeetplaat? 

Deze lezing geeft een theoretische en praktische overzicht voor het behandelen van patiënten door middel van

een opbeetplaat. 

Studienamiddag

16 - 17.30 uur | Mevr. Anouk Asscherickx



Praktisch

Donderdag 20 oktober 2022 van 14 tot 17.30 uur

Schrijf in vóór 13 oktober 2022 via puc.kuleuven.be.

U kunt betalen op rekening IBAN BE31 28502133 2955 van het Postuniversitair Centrum met vermelding van

"400/0022/10023 + naam deelnemer" en ontvangt geen factuur. Of u betaalt na ontvangst van factuur. Duidt bij

uw inschrijving aan hoe u wenst te betalen.

Docenten

Dr. Fréderic Van der Cruyssen

Arts-specialist in opleiding  Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA), PhD kandidaat OMFS-IMPATH

Mevr. Anouk Asscherickx

Tandarts, afdelingsverantwoordelijke stagecentrum tandheelkunde KU Leuven in AZ Sint-Jan Brugge en

gastdocent aan KU Leuven

Accreditatie

Accreditering tandheelkunde is aangevraagd in deelgebied 6 en 7. 

https://www.uzbrussel.be/web/mond-kaak-en-aangezichtschirurgie


Postuniversitair Centrum
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

E. Sabbelaan 53 bus 7643 - 8500 Kortrijk

+32 56 24 61 84 - puc@kuleuven.be

puc.kuleuven.be

Door mij in te schrijven verklaar ik mij ermee akkoord dat de contactgegevens die ik verstrek gebruikt

worden om mij te contacteren in de context van deze opleiding en voor alle nuttige opvolging ervan.

Peerreview

In groepen van 10 à 15 tandartsen bespreekt u onder leiding van een moderator de topics nieuwe inzichten over

wijsheidstanden en de opbeetplaat in theorie en praktijk. 

We rekenen bij elke deelnemer op een actieve inbreng. 

Het is niet noodzakelijk om voor deze peerreview de studienamiddag 'Zit er 'wijsheid' in opbeetplaten?' gevolgd

te hebben. 

Accreditatie

Accreditering tandheelkunde is aangevraagd voor deze peerreview.

Praktisch
Donderdag 27 oktober 2022 van 19.30 tot 21 uur

Schrijf in vóór 20 oktober 2022 via puc.kuleuven.be.

U kunt betalen op rekening IBAN BE31 28502133 2955 van het Postuniversitair Centrum met vermelding van

"400/0022/10124 + naam deelnemer" en ontvangt geen factuur. Of u betaalt na ontvangst van factuur. Duidt bij

uw inschrijving aan hoe u wenst te betalen.


