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Met passie en deskundigheid vervaardigt u voor menig patiënt in uw praktijk ware 
kunststukjes.
In een enkel geval wordt u voor een situatie gesteld waarin een reguliere oplossing 
niet afdoende is. Out-of-the-box denken is dan nodig, waarbij u evidence based 
dentistry gaat afwegen tegen clinical practice. Daarbij beoordeelt u hoe voorspelbaar 
zo’n alternatieve behandeltechniek is voor uw patiënten, waaronder patiënten uit de 
bijzondere zorggroepen.

Tijdens dit congres wil de congrescommissie u een aantal technieken en achtergronden 
aanbieden waarmee u buitengewone situaties kunt benaderen. Een denkbare situatie 
is wanneer door traumata frontelementen verloren zijn gegaan en een vervanging met 
originele of artificiële tanden gewenst zou zijn. Welke alternatieven heeft u voor uw 
patiënt in de bijzondere tandheelkunde? Het indicatiegebied van autotransplantaties, 
maar ook de voorspelbaarheid van implantaat gedragen constructies bij epilepsie 
patiënten zullen worden besproken. Daarnaast kunt u worden geconfronteerd met 
de hoge functionele eisen die worden gesteld aan de gebitselementen van patiënten 
versus de relatief lage belastbaarheid van de patiënten met een beperking. De 
resultaten van de toepassing van A.R.T. bij patiënten met een beperking laten u zien 
of A.R.T. voor uw patiënten een behandeloptie kan zijn. Verder verneemt u de stand 
van zaken betreffende kunstmatige invloeden in de kinderjaren op gezondheid en 
gebitsontwikkeling. In welke mate hebben ziekte en het gebruik van medicijnen en 
therapieën tegen de ziekte invloed op de ontwikkeling van het gelaat en gebit?  

Naast technische zijn uitdagende situaties denkbaar in informatieoverdracht. In de praktijk 
kunt u worden geconfronteerd met patiënten en ouders die niet gemotiveerd lijken te 
kunnen worden, waarbij u uw boodschap niet lijkt over te kunnen brengen. Communicatie 
met deze patiënten is een hele kunst. Dit kan dermate moeizaam verlopen dat u 
ontmoedigd wordt om preventie voort te zetten. Vaardigheden in effectief communiceren 
en motiveren van patiënten en ouders met een verstandelijke beperking zullen worden 
besproken. Hiermee kan uw patiënt passende (preventieve) zorg krijgen. Tevens wordt de 
communicatie en behandelaanpak van patiënten met een dwangstoornis belicht.

Ten slotte wordt u geïnformeerd over de rol van visuele kunstvormen zoals virtual 
reality in het behandelen van (angst)patiënten en het herkennen en benaderen van 
milde tandartsangst bij kinderen door middel van tekeningen. Dit laatste blijkt lastig te 
zijn, waardoor deze kinderen adequate behandeling kunnen mislopen. De herkenning 
maar ook de tekeningen die kinderen kunnen maken van hun beleving van het 
tandartsbezoek kunnen uw behandeling kindvriendelijker maken. 

Op zaterdag kunt u de algemene leden vergaderingen van beider verenigingen bijwonen 
en vervolgens leren van casuïstiek in intercollegiaal gesprek.

De congrescommissie wenst u leerzame en gezellige dagen.

Congrescommissie NVvK & VBTGG
Chantal Borsjé
Nanda Greving-Visser
Emmeke de Laat
Karin van Nes
Marieke Schorer-Jensma
Marjolein van Stiphout
Leonard Wetzels

PLENAIR PROGRAMMA: 
UIT DE KUNST
Vrijdag 17 maart 2017Tandheelkunde Uit de Kunst

08.30 Registratie en ontvangst met koffie

09.00 Opening en introductie moderator

 Moderator: Drs. M. Hogerbrug 

09.15  Invloed van medicamenteuze therapie op gebitsontwikkeling 
en andere weefsels in het orofaciale gebied

 Prof. dr. F.R. Rozema

10.15 Motiveren van patiënten 
 Drs. R. Koffijberg

11.15 Pauze

11.45 Virtual Reality Therapie
 Dr. ir. W.P. Brinkman

12.45 Lunch

14.00 Woord van de voorzitters
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PARALLEL MIDDAGPROGRAMMA
Vrijdag 17 maart 2017

ALV, CASUÏSTIEK: UIT DE KUNST
Zaterdag 18 maart 2017

08.30  Algemene ledenvergadering NVvK

09.30  Algemene ledenvergadering VBTGG

10.30  Pauze

10.45  Casuïstiek 1e ronde

12.15  Casuïstiek 2e ronde

13.15  Lunch en afsluiting

PROGRAMMA A

 Moderator: Drs. M. Hogerbrug

14.30 Implanteren tussen de contra-indicaties
 Drs. H. Strooker

15.15 Pauze

15.45      “Ik wil wel, maar ik kan niet” 
Aansluiten bij ouders met een verstandelijke beperking.

 Drs. G. Kok & Mw. R. Koenen

16.30  Is de ART-methode van toepassing bij mensen met een 
beperking? 

 Prof.dr. J.E. Frencken

PROGRAMMA B

 Moderator: Dr. C.M.H.H. van Houtem 

14.30 Stoornissen uit het dwangstoornissenspectrum bij de tandarts
 Drs. M. Oosterhoff

15.15 Pauze

15.45  Autotransplanteren: een team-effort vooral van het 
parodontaal ligament

 Dr. D.S. Barendregt MSc

16.30 Kinderangst of meer dan dat?
 Drs. I. Beetsma

17.15 Afsluiting

17.30 Borrel

18.15 Diner

20.00 Feest
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Dr. D.S. (Dick) Barendregt MSc studeerde in 1988 af als tandarts aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen. In 1991 startte hij met zijn Post Academische 
opleiding in de parodontologie aan het ACTA. Deze opleiding rondde hij in 1994 af. 
In 1996 werd door hem de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam opgericht. Daar 
houdt hij zich naast de parodontologie bezig met de implantologie als Implantoloog 
(NVOI). De laatste 18 jaar is in dat kader de nadruk komen te liggen op patiënten 
behandeling in een interdisciplinair teamverband (Proclin) met collega tandartsen 
zoals orthodontisten, endodontologen, restauratieve tandartsen, kaakchirurgen en 
tandtechnici. Op 4 november 2009 promoveerde op zijn proefschrift “Probing around 
teeth” aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende 
postacademische cursussen en doceert binnen de Post Graduate opleiding voor 
Parodontologie.

Behoud van eigen tanden
Behoud van een eigen tanden en kiezen is de kern van de endodontologie en 
parodontologie. Echter, bij verlies of niet aangelegd zijn van de eigen tanden 
en kiezen, is de implantologie een populaire keuze. Het grote voordeel van een 
implantaat is wel meteen het grote nadeel: het beweegt niet. Dit gebrek levert o.a. op 
jonge leeftijd problemen op in het vervangen van missende elementen. De missende 
eigenschap van het implantaat is de afwezigheid van een parodontaal ligament. Dit 
systeem van aanhechting geeft niet alleen bewegelijkheid maar ook de potentie tot 
eruptie en beweging door orthodontie. Autotransplantaten met of zonder afgevormde 
apices blijken een zeer succesvol alternatief te zijn voor het vervangen van tanden en 
kiezen. Daarnaast is het eindresultaat veelal niet te onderscheiden van de al aanwezige 
tanden en kiezen. Wel is het een inspanning van meerdere disciplines essentieel om 
een dergelijk eindresultaat te behalen.

Prof.dr. J.E. (Jo) Frencken was tot aan zijn pensionering Hoofddocent 
Weefselbesparende Tandheelkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij heeft 
de ART-aanpak zo’n 30 jaar geleden ontwikkeld, onderzocht en vele artikelen erover 
(mee)gepubliceerd. Hiervoor werd hem in 2015 een eredoctoraat verleend aan de Cuyu 
Universiteit in Mendoza, Argentinië en werd hem de prestigieuze 2015-China Science and 
Technology International Cooperation prijs uitgereikt. In 2016 ontving hij de Ingvy Ericsson 
Prize in Preventive Odontology en werd hem het erelidmaatschap van de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde verleend. Hij begeleidt nog 6 
promovendi uit vijf landen.

Is de ART-methode van toepassing bij mensen met een beperking?
De laatste ontwikkelingen, toepassingsgebieden en onderzoeksresultaten m.b.t. ART 
zullen worden besproken voordat wordt ingegaan op de opzet en uitvoering van een 
vergelijkend onderzoek naar de mate van acceptatie, doelmatigheid en resultaten 
van ART en traditioneel vervaardigde restauraties met composiet bij mensen met een 
beperking dat in Argentinië is uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn zeer 
verrassend en bemoedigend en zullen hopelijk aanleiding geven tot discussie over een 
aangepaste wijze van zorgverlening aan mensen met een beperking.

Dr.ir. W.P. (Willem-Paul) Brinkman
Dr.ir. (Willem-Paul) W.P. Brinkman is universitair docent aan de Technische 
Universiteit Delft bij de afdeling Intelligent Systems. Zijn onderzoek richt zich op 
computersystemen die gedragsverandering ondersteunen, in het bijzonder virtual 
reality systemen en virtual health coaches. De laatste jaren richt zijn onderzoek zich 
op de behandeling van post traumatische stress stoornis en sociale angst stoornissen. 
Een belangrijke leidraad in het onderzoek is de mogelijkheid van virtual reality om 
mensen ervaringen te geven die leiden tot gedragsveranderingen.

Drs. M. (Mieke) Hogerbrug 
In 2003 afgestudeerd aan ACTA. Al tijdens de studie beland bij instelling Ipse de Bruggen 
(Craeyenburch) voor een stage en werk als mondhygieniste. Na het behalen van de 
tandartsdiploma als tandarts werkzaam bij Ipse de Bruggen en in 2008 de opleiding 
tandarts gehandicaptenzorg afgerond. Sinds 2003 ook werkzaam als algemeen practicus 
in een praktijk in Oud-Beijerland. Sinds 2015 tevens werkzaam op de psychogeriatrische 
afdeling van een verpleegtehuis te Numansdorp.

Drs. I. (Inge) Beetsma, GZ-psycholoog i.o. en cognitief gedragstherapeut. Werkzaam 
bij de Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT) in Amsterdam & WEI43, een 
praktijk voor gespecialiseerde GGZ.
Inge Beetsma is in 2004 afgestudeerd in psychologie aan de Universiteit Maastricht. 
Sindsdien is zij werkzaam geweest als psycholoog in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 
afdeling autisme spectrum stoornissen. Gedurende de postdoctorale opleiding tot cognitief 
gedragstherapeut heeft zij haar werkzaamheden uitgebreid in de richting van de bijzondere 
tandheelkunde. Momenteel is zij in opleiding tot GZ-psycholoog en combineert haar 
werkzaamheden in de bijzondere tandheelkunde met die in een vrijgevestigde praktijk.

Normale angst of meer dan dat?
Angst is in eerste instantie een heel nuttige emotie die je beschermt bij (dreiging) 
gevaar. Echter, wanneer is die angst overmatig en reageren kinderen hetzelfde op 
angst als volwassenen? Met name in de tandheelkundige praktijk zien we veel 
angstige kinderen met allerlei verschillende achtergronden. Welke factoren zijn 
eigenlijk van invloed op angst en hoe gaan we daar als behandelaar zo goed mogelijk 
mee om.

Dr. D.S. (Dick) Barendregt MSc 
Rijksuniversiteit van Groningen. In 1991 startte hij met zijn Post Academische 
opleiding in de parodontologie aan het ACTA. Deze opleiding rondde hij in 1994 af. 
In 1996 werd door hem de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam opgericht. Daar 
houdt hij zich naast de parodontologie bezig met de implantologie als Implantoloog 
(NVOI). De laatste 18 jaar is in dat kader de nadruk komen te liggen op patiënten 
behandeling in een interdisciplinair teamverband (Proclin) met collega tandartsen 

SPREKERS, MODERATORS & 
KORTE SAMENVATTINGEN

Drs. I. (Inge) Beetsma, 
bij de Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT) in Amsterdam & WEI43, een 
praktijk voor gespecialiseerde GGZ.
Inge Beetsma is in 2004 afgestudeerd in psychologie aan de Universiteit Maastricht. 
Sindsdien is zij werkzaam geweest als psycholoog in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 
afdeling autisme spectrum stoornissen. Gedurende de postdoctorale opleiding tot cognitief 
gedragstherapeut heeft zij haar werkzaamheden uitgebreid in de richting van de bijzondere 
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Mw. R. (Riette) Koenen
“Ik wil wel, maar ik kan niet”
Aansluiten bij ouders met een licht verstandelijke beperking.
Ben je in de praktijk al eens een ouder/ volwassene tegen gekomen.................:
Waar je maar geen hoogte van krijgt?
Die anders reageert op de informatie die je geeft dan de meeste anderen?
Die ja knikt tijdens je uitleg maar na drie zinnen voor zich uit staart en je niet meer lijkt 
te volgen?
Waarvan het kind bij jou prima laat poetsen maar thuis krijgen de ouders het niet voor 
elkaar?
Het zou kunnen dat deze persoon een lichte verstandelijke beperking heeft.......
Wat is dat eigenlijk een lichte verstandelijk beperking (LVB)?
Hoe herken je die?
Wat zijn de gevolgen van de verstandelijke beperking in hun dagelijks leven?
Als we hier wat meer zicht op hebben........
Hoe sluit je aan met de informatie die je geeft?
Hoe weet je dat ze begrijpen wat je zegt?
Hoe kun je er voor zorgen dat ze thuis doen wat ze bij jou leren?

Dr. C.M.H.H. (Caroline) van Houtem, tandarts-angstbegeleiding. Zij is als tandarts-
angstbegeleiding werkzaam bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van 
de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en is daarnaast als tandarts-onderzoeker 
werkzaam bij TNO Child Health- Mondzorg, waar ze onderzoek doet naar de 
mondzorg voor bijzondere zorggroepen. In 2016 promoveerde ze met het proefschrift 
getiteld “Anxiety, fainting and gagging in dentistry: seperate or overlapping 
constructs?” op onderzoek naar extreme angst voor de tandheelkundige behandeling, 
en kokhalzen en flauwvallen in de tandartsstoel. 

Drs. G. (Geertje) Kok is in 1999 afgestudeerd als tandarts algemeen practicus aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. Na 3 jaar algemene praktijkervaring besloot ze om 
de postacademische opleiding Kindertandheelkunde te volgen.

Na haar differentiatie tot tandarts-pedodontoloog is ze in 2003 een verwijspraktijk 
voor kindertandheelkunde gestart. In 2009 heeft Geertje “Nieuwe Helden” in Utrecht 
opgericht. In deze praktijk heeft zij een 2e lijnszorg praktijk ontwikkeld, waarnaar 
kinderen verwezen worden via andere praktijken uit Utrecht en wijde omgeving. In 
2016 is Nieuwe Helden Amersfoort opengegaan. 

Geertje is lid van de NVvK en actief in verschillende commissies. Op dit moment is 
ze lid van de sectie pedodontologen. Daarnaast geeft zij regelmatig lezingen voor 
zorgprofessionals.Vanuit haar passie, het verspreiden van kennis ter verbetering van 
de tandheelkundige zorg voor kinderen, heeft zij samen met Jacolien van Lente in 
2013 de Academie voor Kindertandheelkunde opgericht, waar inmiddels meer dan 20 
cursussen per jaar verzorgd worden.

Drs. M. (Menno) Oosterhoff is (kinder- en jeugd)psychiater met specifiek interesse 
in de stoornissen uit het dwangstoornisspectrum en ticstoornissen waaronder het 
syndroom van Gilles de la Tourette. Hij is ervaringsdeskundige en initiatiefnemer van 
het OCD-netwerk www.dwang.eu. Hij werkt bij een autisme team.

Dwangstoornis
De dwangstoornis is vooral bekend van de wasdwang en de controledwang, maar 
kan zich op veel meer manieren presenteren. Sommige daarvan zullen amper raakvlak 
hebben met de tandheelkunde, maar andere juist wel, zoals het olfactory reference 
syndrome. Er zal een overzicht gegeven worden van de diverse verschijningsvormen, 
waarbij de nadruk zal liggen op verhelderen hoe de verschijnselen bij een 
dwangstoornis en de overige stoornissen uit het spectrum tot stand komen.Drs. R. (Remco) Koffijberg is na zijn studie onderwijskunde terecht gekomen in het 

theater. Hij maakt een combinatie tussen beide werelden en laat op die manier grote 
groepen mensen leren. Daarnaast heeft hij ruim 15 jaar ervaring als communicatie trainer. 

Motiveren van patienten
Hoe kan je patienten en/of ouders ‘het beste’ tot gedragsverandering motiveren? 
Wij gaan in op de ideeën uit health behaviour change. Je probeert daarmee zonder 
oordeel en zonder confrontatie de interne motivatie van je patient te versterken. Van 
de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht!

Drs. R. (Remco) Koffijberg 
theater. Hij maakt een combinatie tussen beide werelden en laat op die manier grote 
groepen mensen leren. Daarnaast heeft hij ruim 15 jaar ervaring als communicatie trainer. 

Motiveren van patienten
Hoe kan je patienten en/of ouders ‘het beste’ tot gedragsverandering motiveren? 
Wij gaan in op de ideeën uit health behaviour change. Je probeert daarmee zonder 

Dr. C.M.H.H. (Caroline) van Houtem
angstbegeleiding werkzaam bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van 
de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en is daarnaast als tandarts-onderzoeker 
werkzaam bij TNO Child Health- Mondzorg, waar ze onderzoek doet naar de 
mondzorg voor bijzondere zorggroepen. In 2016 promoveerde ze met het proefschrift 
getiteld “Anxiety, fainting and gagging in dentistry: seperate or overlapping 
constructs?” op onderzoek naar extreme angst voor de tandheelkundige behandeling, 
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ALGEMENE INFORMATIE

Datum Vrijdag 17 en zaterdag 18 maart 2017

Locatie Hotel Papendal
 Papendallaan 3, Arnhem
 Tel: 026-4837911
 www.papendal.nl

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor iedereen die breed geïnteresseerd is in de tandheelkunde 
en met name in de tandheelkundige verzorging van mensen met een beperking, 
angst, psychische problematiek, medisch gecompromitteerden en kinderen. 
Tandartsen, mondhygiënisten, mondzorgkundigen, assistenten en alle andere 
teamleden zijn welkom.

Inschrijving
Online inschrijven en meer informatie via de website(s): www.nvvk.org en www.vbtgg.nl
Via het congressecretariaat: www.congresscare.com (zie congreskalender)

Kosten inschrijving
Bij deelname aan het 2-daags congres op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart 2017:
 t/m 20 februari 2017 vanaf 21 februari 2017
Lid NVvK en/of VBTGG   EUR 375  EUR 520
Niet lid   EUR 445  EUR 590
*Aspirant lid  EUR 420  EUR 565
Mondhygiënist  EUR 395  EUR 540
Assistent  EUR 325  EUR 470
Voltijd student (kaart tonen)  EUR 150  EUR 295

Bij deelname alléén op vrijdag 17 maart 2017
 t/m 20 februari 2017 vanaf 21 februari 2017
Lid NVvK en/of VBTGG   EUR 295  EUR 440
Niet lid   EUR 350  EUR 495
*Aspirant lid  EUR 340  EUR 485
Mondhygiënist  EUR 300  EUR 445
Assistent  EUR 245  EUR 390
Voltijd student (kaart tonen)  EUR 100  EUR 245

Bij deelname alléén op zaterdag 18 maart 2017: EUR 100

**  Aspirant leden kunnen zich tot en met 20 februari 2017 inschrijven voor het 
congres inclusief lidmaatschap van de wetenschappelijke vereniging (naar keuze 
VBTGG of NVvK). U betaalt voor het congres en voor het lidmaatschap 2017. Bij de 
registratie kunt u aangeven van welke vereniging u lid wenst te worden.

Deelname aan het congres (vrijdag en/of zaterdag) is inclusief:
Deelname aan het plenair en parallel programma, programmaboek, 
koffie en thee pauzes, lunch en borrel.

Prof.dr. F.R. (Fred) Rozema, MKA-chirurg, is hoogleraar Orale Geneeskunde 
verbonden aan ACTA en AMC. Zijn onderzoek betreft relaties tussen algemene 
gezondheid en mondgezondheid. Daarnaast is zijn aandachtsgebied onderzoek naar 
de consequenties van algemene gezondheidsproblemen op het tandheelkundig 
handelen en omgekeerd.

Invloed van medicamenteuze therapie op gebitsontwikkeling en andere weefsels 
in het orofaciale gebied
Bij een ouder wordende populatie hoort in toenemende mate medicijn gebruik. 
Maar ook jonge patiënten gebruiken soms medicatie als onderdeel van een therapie. 
Medicijn gebruik heeft regelmatig bijwerkingen. Bijwerkingen die zich ook in de 
mondholte openbaren. In de harde en zachte weefsels. De voordracht zal nader 
ingaan op de zichtbare en soms ook onzichtbare uitingen in het orofaciale gebied.

Drs. H. (Hans) Strooker is als tandarts afgestudeerd aan de Universiteit van 
Amsterdam. Sinds zijn afstuderen heeft hij nagenoeg altijd part time aan de 
Universtiteit van Amsterdam gewerkt op de afdeling Paradontologie, Orale biochemie 
en Orale microbiologie Tandarts Strooker beoefent niet alleen de algemene 
tandheelkunde maar is gespecialiseerd in de orale implantologie (meer dan 25 
jaar). Meer dan vijfentwintig tandartsen en tandprothetici (klikgebit) uit de regio 
Haarlem verwijzen dagelijks naar zijn praktijk voor orale implantologie. Sinds 1991 
is Hans Strooker ook werkzaam op de Cruqius hoeve(Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland) als tandarts voor patiënten met epilepsie. 
Tandarts Strooker heeft als eerste auteur en co-auteur diverse nationale- en 
internationale wetenschappelijke publicaties geschreven. Hij geeft jaarlijks diverse 
lezingen op congressen en nascholingen voor mondhygiënisten en tandartsen. 
Op dit moment is hij verbonden aan de Universiteit van Groningen om in 
samenwerking met diverse afdelingen te onderzoeken waarom sommige 
tandheelkundige implantaten toch mislukken. Als tandarts en (niet praktiserend) , 
acupuncturist, NAAV heeft hij geleerd dat een gezonde mond essentieel is voor een 
gezond lichaam. Daarom gebruiken wij in onze praktijk materialen die hypo -allergeen 
zijn. Er worden dus geen “besparings” legeringen gebruikt voor goedkopere kronen 
en bruggen.

Prof.dr. F.R. (Fred) Rozema, 
verbonden aan ACTA en AMC. Zijn onderzoek betreft relaties tussen algemene 
gezondheid en mondgezondheid. Daarnaast is zijn aandachtsgebied onderzoek naar 
de consequenties van algemene gezondheidsproblemen op het tandheelkundig 
handelen en omgekeerd.

Invloed van medicamenteuze therapie op gebitsontwikkeling en andere weefsels 

Drs. H. (Hans) Strooker
Amsterdam. Sinds zijn afstuderen heeft hij nagenoeg altijd part time aan de 
Universtiteit van Amsterdam gewerkt op de afdeling Paradontologie, Orale biochemie 
en Orale microbiologie Tandarts Strooker beoefent niet alleen de algemene 
tandheelkunde maar is gespecialiseerd in de orale implantologie (meer dan 25 
jaar). Meer dan vijfentwintig tandartsen en tandprothetici (klikgebit) uit de regio 
Haarlem verwijzen dagelijks naar zijn praktijk voor orale implantologie. Sinds 1991 
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Diner en feestavond; vrijdagavond 17 maart 2017
De kosten voor deelname aan het diner en de feestavond bedragen 
EUR 50 per persoon. U kunt uw deelname kenbaar maken bij uw online inschrijving.

Hotelaccommodatie
Een hotelovernachting van 17 op 18 maart kost EUR 70,00 (eenpersoonskamer, inclusief 
ontbijt en tax). Een tweepersoonskamer bedraagt EUR 91,00 (inclusief ontbijt en tax).
Een voorovernachting op 16 maart is mogelijk. Hier geldt echter wel een toeslag van 
29,00 EUR per kamer voor.

Accreditatie
Voor het Voorjaarscongres wordt accreditatie aangevraagd bij de KRM en KRT. 
Na afloop van het congres zullen, indien u uw KRM/KRT nummer heeft doorgegeven, 
de toegekende punten worden bijgeschreven in de kwaliteitsregisters.

Betaling
Uitsluitend door middel van het afgeven van een éénmalige incassomachtiging of 
betaling via iDEAL.

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering tot en met 17 februari 2017 vindt restitutie 
plaats onder aftrek van EUR 35 administratiekosten. Vanaf 18 februari 2017 kan geen 
restitutie meer plaatsvinden. Een annulering dient schriftelijk plaats te vinden via e-mail 
aan: info@congresscare.com.

Groepsinschrijving
Indien u een groepsreservering wilt maken, vraag dan een speciale inlogcode aan bij 
het congressecretariaat via e-mail: info@congresscare.com.

Welkomstborrel
Op donderdagavond 16 maart wordt u door de congrescommissie een welkomstborrel
aangeboden van 21.30 - 23.00 uur. Speciaal voor diegene die aan de welkomstborrel 
zullen deelnemen, zal op donderdagavond de registratiebalie geopend zijn van 
21.30 - 22.00 uur om u alvast de gelegenheid te geven uw programmaboek en 
lanyard op te halen.

Websites 
www.nvvk.org www.vbtgg.nl

 

Congressecretariaat
Congress Care 

   

   Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com  


