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POSTUNIVERSITAIRE VORMING TANDHEELKUNDE

Agenesie
Brugge, donderdag 5 maart 2015
van 14 tot 17.30 uur

Praktisch

Data en plaats

Donderdag 5 maart 2015, 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 6 en 10 AE in deelgebied 7).

Inschrijven

Schrijf in vóór 26 februari 2015 via
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 
“400/0011/19175  + 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

14.00 u.  Dilemma’s in de agenesiebehandeling
 Dr. Lieven Barbier, specialist Prothetische 

Tandheelkunde, staflid stagecentrum 
tandheelkunde AZ St-Jan Brugge.

 Dr. Johan Abeloos, MKA chirurg, diensthoofd 
MKA AZ St-Jan Brugge.

 Meestal missen agenesie patiënten 1 of 2 
tanden, maar het kan ook uitgebreider zijn. Een 
restauratieve behandeling dient zoveel mogelijk 
vermeden te worden, maar soms kunnen we er 
niet onderuit en is bovendien een multidisciplinaire 
aanpak nodig. In die gevallen moet de 
behandelingsstrategie erop gericht zijn om tijdens 
de wisselfase en in het definitief gebit de tandeloze 
zones te elimineren of optimaal te dimensioneren 
binnen de tandbogen zodat efficiënt restauratief 
herstel mogelijk wordt.  In deze voordracht 
bespreken we enkele dillemma’s zoals het 
mesialiseren of distaleren van de hoektand bij 
agenesie van de laterale snijtand, extractie of 
behoud van melktanden en het correcte tijdstip om 
te implanteren.

15.30u.  Pauze

16.00u.  Spraakgerelateerde problemen na 
het plaatsen van implantaten en lange 
termijnopvolging van implantaten 

 Dr. Bruno Collaert, hoofd Centrum 
Parodontologie en Implantologie Leuven.

 Het plaatsen van implantaten kan op termijn 
risico’s en technische complicaties met zich 
meebrengen. Tot de helft van de patiënten vertoont 
na vast prothetisch herstel spraakproblemen 
die nooit volledig verdwijnen. Het besef dat de 
anatomische veranderingen na het verlies van 
tanden spraakproblemen kan veroorzaken, heeft 
ertoe geleid dat het prothetisch herstel vandaag de 
dag gebaseerd wordt op de originele anatomische 
contouren. Dankzij deze behandelingswijze kunnen 
spraakproblemen opgelost of geminimaliseerd 
worden.

17.30u. Einde         

Agenesie

Stuurgroep Tandheelkunde

Dr. Lieven Barbier (voorzitter), Anouck Asscherickx, dr. 
Justine Colle, prof. dr. Dominique Declerck, dr. Calix De 
Clercq, prof. dr. Bernard De Mot, prof. dr. Antoon De Laat, 
Gilbert Lefevre, An Schotte, Franceska Verhamme.

Nog op de agenda

Interuniversitaire Samenwerking voor intercollegiale 
toetsing tandheelkunde:

• 2 april 2015: Adhesive technieken door Prof. Dr. Bart 
Van Meerbeek

• 22 oktober 2015: Cariësdiagnose - licht in de 
duisternis? door Prof. Dr. Peter Bottenberg 

Beide activiteiten vinden plaats op KU Leuven Campus 
Kulak, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk. 

Meer info en inschrijvingen: http://www.interthk.be


