
8 november 2018

Uitnodiging



Avond voor verwijzers

Programma op 8 november 2018

Orthodontistenpraktijk Nijmegen Dukenburg heeft het genoegen u uit te nodigen 
voor een verwijzeravond op donderdagavond 8 november 2018. Samen met 
specialisten uit aangrenzende disciplines organiseren wij een informatieve avond, 
waarin diverse interessante onderwerpen aan bod zullen komen. 
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19.00 uur
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21.15 uur

•

•

•

•

•

•
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Inloopbuffet (optioneel)

Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) 
dr. Niek Gerlach, mond-, kaak- en aangezichtschirurg 
Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s Hertogenbosch

Op het scherp van de snede: waar orthodontist en 
parodontoloog samen optrekken
dr. Mark Timmerman, parodontoloog/implantoloog 
Praktijk voor Parodontologie & Implantologie Nijmegen 
Vakgroep Parodontologie Radboud Universiteit Nijmegen

Pauze

Tandheelkunde bij paarden en ….. beugels?
Lausanne Estourgie, paardentandarts 
Tandartspraktijk Estourgie te Nijmegen

Valkuilen in de orthodontie
dr. Pieter Nollet, orthodontist
Orthodontistenpraktijk Nijmegen Dukenburg

Borrel 



Onderwerpen

Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) 
Sommige mensen hebben tijdens het slapen regelmatig een adempauze. 
Deze adempauzes (apneus) kunnen optreden doordat spieren tijdens de slaap 
ontspannen, waardoor de tong en weke delen in de keel de ademhaling blokkeren. 
Dit wordt ook wel het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) genoemd.
De gevolgen zijn overdag goed merkbaar en ingrijpend en veroorzaken op langer 
termijn ook duidelijke gezondheidsrisico’s. Een veel toegepaste behandeling 
hiervoor is  een positieverandering van de onderkaak middels een Mandibulair 
Repositie Apparaat (MRA). 

Op het scherp van de snede: waar orthodontist en parodontoloog 
samen optrekken
Patiënten met een orthodontische behandelingswens kunnen op parodontaal vlak 
risico lopen tijdens een beugelbehandeling.  Wanneer is het parodontaal veilig om 
orthodontisch te behandelen? Omgekeerd kan parodontitis gevolgen hebben voor 
de esthetiek van het gebit. Een orthodontische behandeling kan helpen om die 
gevolgen weer teniet te doen. Orthodontist en parodontoloog trekken samen op bij 
de behandeling van deze patiënten.

Tandheelkunde bij paarden en ….. beugels?
Bij paarden tussen de 2,5 en 5 jaar oud wordt aanbevolen het gebit 2 keer per 
jaar te controleren, vanaf 6 jaar oud 1 keer per jaar. Wat is het belang van deze 
gebitscontroles en wat voor type behandelingen komen hieruit voort? Rechtvaardigt 
een kapotte wang of beschadigde tong ieder type van behandeling? Wat zijn de 
overeenkomsten en verschillen tussen tandheelkunde bij mensen en bij paarden? 
Welke vormen van gebitsregulatie komen voor in de paardentandheelkunde?

Valkuilen in de orthodontie
Valkuilen in de orthodontie kunnen tijdens verschillende stadia van behandeling 
opduiken. Een eerste valkuil is het te vroeg of te laat starten van een 
beugelbehandeling. Problemen tijdens of na een beugelbehandeling ontstaan vaak 
door een onvolledige begindiagnose als gevolg van bijvoorbeeld een ontbrekende 
familieanamnese of onvoldoende gericht vooronderzoek naar afwijkend 
mondgedrag of parodontale gebitsituatie. Het vooraf informeren over het beoogde 
behandelingsresultaat, alternatieven van behandeling en risico’s van behandeling 
(zoals wortelresorptie, kaakgewrichtsklachten of tegenvallende medewerking) 
voorkomt vaak teleurstellingen.



Aanmelden

Waar?

Aanmelden voor 25 oktober via info@orthododukenburg.nl 
of via het aanmeldformulier op www.orthodukenburg.nl/meeting. 

Graag ook laten weten of u gebruik wilt maken van een buffet, dat geserveerd zal 
worden voorafgaand aan het programma (vanaf 17.30 uur). 

Wij hopen met deze verwijzeravond bij te dragen aan een goede informatie- 
voorziening en daarmee aan goede patiëntenzorg. We kijken uit naar uw komst.

Voor deze avond zijn 2 KRT punten aangevraagd.

Sanadome Hotel & Spa Nijmegen
Weg door Jonkerbos 90, 6532 SZ Nijmegen
+31 (0)24 - 359 72 08
Sanadome.nl


