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POSTUNIVERSITAIRE VORMING TANDHEELKUNDE

Polymedicatie en 
communicatie als tandarts 
Brugge, donderdag 6 oktober 2016
Van 14 tot 17.30 uur

Praktisch

Datum en plaats

Donderdag 6 oktober 2016, 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 deelgebied 2).

Inschrijven

Schrijf in vóór 29 september 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 
“400/0013/36720  + 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)

Programma

14.00 Relevantie van geneesmiddeleninteracties in de 
tandartspraktijk

 prof. dr. Isabel Spriet 
 
 - Het belang van polyfarmacie en de interacties
  tussen geneesmiddelen
 - Types geneesmiddeleninteracties, het
  mechanisme en de gevolgen
 - Casussen uit de dagelijkse praktijk
 - De top vijf van de geneesmiddeleninteracties 
  in de tandheelkunde
 - Hoe omgaan met geneesmiddeleninteracties 
  in de dagdagelijkse praktijk

15.00 	 Bloedverdunners bij de tandheelkundige patiënt: 
hoe interpreteren en wat is belangrijk? 

 dr. Thomas Claeys 

 Patiënten presenteren zich dikwijls met een 
uitgebreide medicatielijst. Vaak heeft de 
zorgverlener of tandarts hier, al dan niet terecht, 
schrik voor. Deze voordracht schept hier meer 
duidelijkheid over en is gericht op de dagelijkse 
praktijk van de tandarts. De voornaamste nadruk 
ligt op de ‘bloedverdunners’. Al dan niet stoppen 
op voorhand? Risico’s op nabloeding versus 
risico’s op trombose. Tevens komen de nieuwe 
orale anticoagulantie aan bod.

 
16.00  Pauze

16.30 	 Hoe? Zo! 
 Bertine Van Roy en Marja van Heusden 

 Twee gevestigde Nederlandse mondhygiënisten 
laten u graag kennis maken met hun professie, 
hun samenwerking met de verwijzende tandartsen 
en hun communicatie en motivatie met de patiënt. 
Zij bieden een mooie blik op wat bij ons komt 
binnen enkele jaren. 

17.30u.  Einde

Polymedicatie en communicatie
als tandarts 

Docenten:

-	 prof.	dr.	Isabel	Spriet	
	 	 PharmD	PhD,	Ziekenhuisapotheek	UZ	Leuven	
	 	 en	Faculteit	Farmaceutische	en	Farmacologische	
	 	 Wetenschappen,	Klinische	farmacologie	en	
	 	 farmacotherapie,	KU	Leuven

-	 dr.	Thomas	Claeys	
	 	 Mond-,	kaak-	en	aangezichtschirurg,	AZ	Turnhout

-	 Marja	van	Heusden	en	Bertine	Van	Roy
	 	 Mondhygiëniste	in	Middelburg	en	mondhygiëniste	in	
	 	 Tilburg

Stuurgroep Tandheelkunde

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

Nog op de agenda

Interuniversitaire Samenwerking voor intercollegiale 
toetsing tandheelkunde:

• 27 oktober 2016 – 18.30 uur:
 De endodontische behandeling: 1e of 2e lijn?
 door prof. dr. Mieke De Bruyne 

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


