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De NVOI ziet u graag terug!
Ten gevolge van de wereldwijde uitbraak van het Covid-19 virus heeft de NVOI moeten
besluiten de cursussen van het voorbije voorjaar te annuleren. Het lijkt er op dat na de
zomervakantie de versoepelingen van dien aard zijn dat de cursussen weer van start
kunnen gaan. Uiteraard houden we de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten zodat we de
nodige maatregelen voor een ieders veiligheid kunnen nemen. Op dit moment houden we
met het aantal inschrijvingen nog steeds rekening met 1,5 meter afstand en hebben we
grotere zalen gereserveerd.
Docenten en medewerkers van de cursuslocatie willen het mogelijk maken dat u in een
veilige omgeving weer “on-site” kennis kunt nemen van de nieuwe ontwikkelingen in de
implantologie.
Het bestuur en het team Postacademisch Onderwijs van de NVOI hopen u snel weer te
mogen begroeten.

Implantologie Het Vervolg
De themacursus Implantologie Het Vervolg is ontwikkeld voor tandartsen en kaakchirurgen
die in de praktijk te maken hebben met, al dan niet door henzelf, geplaatste implantaten
en/of suprastructuren. Centraal binnen de cursus staat met name de zorg voor de patiënt in
het vervolgtraject.
Na het plaatsen van prothetische constructies op implantaten volgt een traject van
levenslange nazorg. De implantologische behandeling is succesvol verlopen en dat wil
iedereen graag zo houden. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de inhoud van periodiek
preventief onderzoek met betrekking tot implantaten, mogelijke complicaties en de
behandeling ervan. Zowel peri-implantaire complicaties met een chirurgische behandeling
als complicaties met een prothetische component komen aan de orde. Tevens zullen de
docenten met u een blik in de toekomst werpen: hoe ziet het vervolg van de implantologie
er uit?
Datum:

Vrijdag 3 september 2021

Locatie:

Hotel Van der Valk Exclusief Utrecht

Cursustijd:

09.30 - 17.00 uur.

Kosten:

€ 345,00 p/deelnemer.

Lees meer over Het Vervolg >
Direct online inschrijven >

Implantologie De Bovenbouw
Deze compacte praktijkgerichte workshop geeft u inzicht in verschillende grotere
implantaatsystemen, met name gericht op een protocolmatige vervaardiging van kronen. Er
worden richtlijnen aangereikt voor ontwerp en het werken met verschillende materialen. Het
programma bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Tijdens het praktijkdeel wordt
met componenten van verschillende implantaatmerken op modellen geoefend. Het doel van
deze workshop is dat u zich na één dag helemaal thuis voelt in ‘de bovenbouw’ van
implantaten!

Datum:

Donderdag 7 oktober 2021

Locatie:

Hotel Van der Valk Exclusief Utrecht.

Cursustijd: 13:45-21:00 uur.
Kosten:

€ 345,00 p/deelnemer.

Lees meer over De Bovenbouw >
Direct online inschrijven >

Implantologie.NU
Soms is het verstandig om even te wachten (veel waait ook weer over); soms is het
verstandig om mee te doen (anders mis je misschien de boot). Welke trends, zowel op
prothetisch als chirurgisch gebied, volgens de sprekers blijvend zullen zijn en onderdeel
worden van uw handelen in de dagelijkse praktijk, worden belicht.
In 10 compacte presentaties zullen ‘state-of-the-art implantologie’ onderwerpen de revue
passeren:
• Update in risicofactoren en medicatie.
• Implementatie digitale workflow in de dagelijkse praktijk: modellen, set-up en planning.
• Trends in implanteren: minder invasief, minder tijdrovend en meer biologische concepten.
• Soft tissue management voor, tijdens en na: technieken en materialen op een rij.
• Kronen op implantaten: digitale opties, nieuwe keuzes in ontwerp en materiaal.

Datum:

Vrijdag 22 oktober 2021

Locatie:

Hotel Van der Valk Amsterdam-Amstel

Cursustijd:

09.00 - 17.00 uur.

Kosten:

€ 395,00 p/deelnemer.

Lees meer over Implantologie.NU >
Direct online inschrijven >
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