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Het kind bij de tandarts: 
boeiend en uitdagend
Brugge, donderdag 10 maart 2016
van 14 tot 17.30 uur

Praktisch

Datum en plaats

Donderdag 10 maart 2016, van 14 tot 17.30 uur
Ontvangst vanaf 13.30 uur

Vlaamse Landmaatschappij,
Velodroomstraat 28 in Brugge

Accreditering

Accreditering tandheelkunde is aangevraagd
(20 AE in deelgebied 5).

Inschrijven

Schrijf in vóór 3 maart 2016 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 
“400/0012/80843  + naam van de deelnemer”. 

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

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

Postuniversitair Centrum 
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk,
Campus Brugge en Technologiecampus Oostende
E. Sabbelaan 53 - bus 7643 - BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be



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)

Docenten:

-	 Tandarts	Griet	Vansteenkiste,	stafmedewerker	van	de	
eenheid	Kindertandheelkunde	&	Bijzondere	Noden,	
UZLeuven.	

-	 Tandarts	Ine	Opsomer,	private	praktijk	exclusief	gericht	
op	kinderen	en	personen	met	een	beperking	en	daarnaast	
verbonden	aan	de	eenheid	Kindertandheelkunde	&	
Bijzondere	Noden,	UZLeuven.

-	 Tandarts	Dorien	Sterckx,	private	praktijk	en	verbonden	
aan	het	stagecentrum	AZ	SintJan	Brugge	en	aan	de	
eenheid	Kindertandheelkunde	&	Bijzondere	Noden,	
UZLeuven.

-	 Tandarts	Marjan	Lambrechts,	assistent	in	opleiding		
Kindertandheelkunde	&	Bijzondere	Noden,	KU	Leuven.

Nog op de agenda

Interuniversitaire Samenwerking voor intercollegiale 
toetsing tandheelkunde:

• 14 april 2016 – 18.30 u.: Orthodontie … onbekend 
maakt onbemind door Prof. Dr. Guy Willems

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

Stuurgroep Tandheelkunde

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

Het kind bij de tandarts:
boeiend en uitdagend

Programma

14.00 u. Behandelbaarheid maximaliseren: hoe pakken 
we dit aan?

 Kinderen in de tandheelkundige praktijk vragen 
een specifieke aanpak: zowel de opvang van 
kinderen als de mogelijkheden die er zijn 
om de behandelbaarheid zo groot mogelijk 
te maken en te houden. Tijdens deze sessie 
worden de beschikbare tools besproken om 
de vereiste coöperatie te bekomen: praktische 
tips voor opvang en aanpak van kinderen; de 
mogelijkheden en beperkingen van behandeling 
onder lachgas/zuurstofsedatie; de toegevoegde 
waarde van procedurele sedatie met behulp van 
orale medicamenteuze therapie. 

15.30u.  Pauze

16.00u. 	Casuïstiek uit de dagelijkse praktijk bij kinderen

 Vanuit concrete casussen worden praktische 
richtlijnen geformuleerd voor de aanpak van een 
aantal klinische situaties bij kinderen waar de 
algemeen tandarts mee geconfronteerd wordt 
in de dagelijkse praktijk. Concreet wordt er 
gefocust op: 

 - de behandeling van vroeg en diep aangetaste 
  6-jaarsmolaren
 - persisterende hoge cariësgevoeligheid bij 
  jonge kinderen
 - trauma op een melktand: minder onschuldig 
  dan gedacht
 - implicaties voor de tandarts bij oncologische 
  behandeling op jonge leeftijd

17.30u.  Einde

 


