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POSTUNIVERSITAIRE VORMING TANDHEELKUNDE

Parodontologie
Brugge, donderdag 12 november 2015
van 14 tot 17.30 uur

Praktisch

Datum en plaats

Donderdag 12 november 2015,
van 14 tot 17.30 uur
Ontvangst vanaf 13.30 uur

Vlaamse Landmaatschappij,
Velodroomstraat 28 in Brugge

Accreditering

Accreditering tandheelkunde is aangevraagd
(20 AE deelgebied 6).

Inschrijven

Schrijf in vóór 5 november 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 
“400/0012/44164  + naam van de deelnemer”. 

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

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
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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)

aan. Hierbij wordt belang gehecht aan o.a.: het 
adaptatievermogen van het bot na implantaat 
plaatsing, het negatief effect van overcompressie, 
de kwaliteit/dikte van de peri-implantaire 
weefsels, de rol van occlusale overbelasting, 
de reinigbaarheid van de suprastructuur, … Het 
is belangrijk een onderscheid te maken tussen 
een primaire peri-implantitis (op basis van de 
bacteriën), en een secundaire peri-implantitis, 
waarbij initieel bot verloren is gegaan door andere 
factoren.

17.30u.	 Einde 

Nog op de agenda

Interuniversitaire Samenwerking voor intercollegiale 
toetsing tandheelkunde:

• 22 oktober 2015 - 18.30 u: Cariësdiagnose - licht in 
de duisternis? door Prof. Dr. Peter Bottenberg 

Meer info en inschrijving via http://www.interthk.be 							

Stuurgroep Tandheelkunde

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

Parodontologie

Programma

14.00 u.  Elektrisch versus manueel poetsen: wat krijgt 
de voorkeur? 

	 Elisabeth Behaeghe, parodontoloog, AZ SintJan 
Brugge

 Welke mondhygiëneprincipes passen we toe in de 
praktijk? We focussen op de vergelijking tussen 
de elektrische en manuele tandenborstel, het 
gebruik van mondspoelmiddelen en de aandacht 
voor een aangepaste motivatie van de patiënt. Tot 
slot volgt een uitleg over poetstrauma’s: ontstaan, 
genezing en preventie.

14.30 u.  Werkt L-PRF bij parodontale behandelingen?
	 Prof. dr. Marc Quirynen, gewoon hoogleraar en 

afdelingshoofd Parodontologie aan de Faculteit 
Geneeskunde KU Leuven

 L-PRF is een autoloog bloedplaatjesconcentraat 
rijk aan leucocyten. Door de verschillende 
componenten die in dit concentraat aanwezig 
zijn, kan L-PRF gezien worden als een belangrijk 
additief in de parodontologie: het stimuleert het 
genezingsproces en de defensie mechanismen. 
Voorts is het belangrijk voor de angiogenese en 
metabolisme van cellen. Prof. Quirynen zal een 
aantal eigenschappen uitleggen en toepassen in 
klinische studies.

15.30u.  Pauze

16.00u. 	Peri-implantitis, een multi-causaal probleem?
	 Prof. dr. Marc Quirynen

 De prevalentie van peri-implantitis blijkt enorm te 
zijn toegenomen. Hoewel men veronderstelt dat 
peri-implantitis veroorzaakt wordt door pathogene 
bacteriën in de mond, toont recent onderzoek 
meerdere “niet microbiologische” oorzaken 


