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Postuniversitaire vorming tandheelkunde

Beperkte mondopening
Brugge, donderdag 25 september 2014
van 14.00 tot 17.30 uur

Praktische gegevens

Datum en plaats

donderdag 25 september 2014, van 14 tot 17.30 uur
ontvangst vanaf 13.30 uur
 
vlaamse landmaatschappij
velodroomstraat 28 in Brugge

Accreditering 

accreditering tandheelkunde is aangevraagd
(10 ae deelgebied 1 en 10 ae in deelgebied 6).

Inschrijving 

schrijf in vóór 18 september 2014:
• via onze website
 http://puc.kuleuven-kulak.be.
• de deelnameprijs is 80 euro, te betalen op 

rekening iBan Be31 2850 2133 2955 van het
 Postuniversitair Centrum, met vermelding van 

“400/0010/30360 + naam van de deelnemer”.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
e. sabbelaan 53 – Be-8500 kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FsC papier  v.u.: Wim malfait, e. sabbelaan 53, 8500 kortrijk



Het logo bestaat uit PMS 282 en 214

Let op:  het middensstuk van het beeldmerk van Elysee, is een combinatie van beide kleuren. 
 100% PMS 214 met 40% PMS 282

De originele illustrator logo heten als volgt:

Elysee dental_pms.eps het logo in PMS kleuren (paars/blauwe letters)
Elysee dental_pms diap.eps  het diapositieve logo in PMS kleuren (witte letters, voor op een donkere achtergrond)

Elysee dental_FC.eps het logo in full colour opgebouwd (paars/blauwe letters)
Elysee dental_FC diap.eps het logo in full colour opgebouwd (witte letters, voor op een donkere achtergrond)

Programma

Gastspreker

Prof.dr. Constantinus Politis, MD, DDS, MHA, MM, PhD
Hoogleraar MKA KU Leuven, Diensthoofd MKA UZ 
Leuven, Campus Sint-Rafaël

Inhoud

Beperkte mondopening is een ernstige klacht voor 
de patiënt. Meestal weet de tandarts hier niet goed 
raad mee, want de oorzaak kan zowel banaal zijn als 
uitermate ernstig. De diagnostiek stoelt op een grondige 
anamnese en klinisch onderzoek. Veel technische 
onderzoekingen zijn niet eens nodig, zodat men vrij snel 
tot een werkdiagnose kan komen aan de hand van een 
eenvoudig algoritme. De behandeling daarentegen is veel 
complexer. Het is daarom belangrijk om een diagnostisch 
algoritme aan te houden dat een band houdt met de 
behandeling.  

14.00 u: Oorzaken en classificatie Anamnese, klinisch 
onderzoek en technische investigaties van de 
patiënt met een beperkte mondopening

15.30 u: Pauze

16.00 u: Intra-articulaire en extra-articulaire casussen 
van mondopening: diagnose en behandeling

17.30 u: Einde

Stuurgroep Tandheelkunde

Prof.dr. Bernard de mot (voorzitter), dr. lieven 
Barbier, prof.dr. dominique declerck, prof.dr. Calix 
de Clercq, prof.dr. antoon de laat, gilbert lefevre 
(algemeen tandarts), an schotte (parodontoloog), anouk 
asscherickx.

Gepland

interuniversitaire samenwerking voor intercollegiale 
toetsing tandheelkunde - http://www.interthk.be:
• 23.10.2014, kulak: Gerodontologie


