GEHEUGENSTEUNTJE VOOR MEZELF
Ik schreef me in voor de cursus(sen):



1

01/02/2018



2

02/02/2018



3

05/02/2018



4

0607/02/2018

Lasers in paediatric and endodontics dentistry



5

08/02/2018

Lasers in restorative dentistry



6

09/02/2018

Laser in de tandheelkunde



7

01/03/2018

Arm maakt ziek, ziek maakt arm



8

15/03/2018

Hedendaagse up to date endodontie



9

16/03/2018

Wegwijs tandpasta’s



10

12/04/2018

Esthetische problemen in de frontzone



11

13/04/2018

Endo! Opbouwen? Overkronen?



12

17/04/2018

Rubberdam: de rode lap voor de tandarts of voor de patiënt?



13

03/05/2018

Orale pathologie bij kinderen



14

17/05/2018

Kaasmolaren



15

24/05/2018

Alles bio



16

31/05/2018

Levensreddend handelen in acute situaties



17

31/05/2018

Kindertandheelkunde: confectiekronen in het melkgebit



18

01/06/2018

Bruxisme, schade en pijn: waar zit de link?



19

07/06/2018

Monolitische kronen en bruggen



20

08/06/2018

Lokale anesthesie in de tandheelkunde

De overkappingsprothese op implantaten
De behandeling van uitgebreide gebitsslijtage “Dahl” en “de
stempeltechniek”
Introduction to laser physics and the safe use of lasers in
dentistry



21

14/06/2018

Inlays en onlays



22

06/09/2018

De overkappingsprothese op implantaten



23

06/09/2018

‘Digital smile design’: analyse als sleutel tot reconstructief
succes



24

11/09/2018

Ergonomie in de praktijk: is pijn fijn?



25

14/09/2018



26

14/09/2018



27

20/09/2018



28

20/09/2018

Cariësmanagement: diagnostiek – risicobepaling - preventie



29

27/09/2018

Kindertandheelkunde: dentale traumatology in de praktijk



30

04/10/2018

Evidence-bases dentistry: hype of hope?



31

09/10/2018

Endo: nieuwste technieken eenvoudi en doelgericht
toepassen



32

11/10/2018

Erosie



33

11/10/2018

Tandblekingen en de behandeling van fluorosisvlekken



34

18/10/2018

Guided impant surgery: moelijkheden anno 2017



35

18/10/2018



36

19/10/2018



37

08/11/2018

Integratie van hygiëneaspecten in de prakrijkkamer



38

09/11/2018

Inleiding tot de dentale therapie voor obstructief slaapapneu
syndroom



39

22/11/2018

Een vreemde in de praktijk: interculturele tandheelkunde



40

22/11/2018

Temporomandibulaire disfuncties en aangezichtspijn,
onderzoek, diagnose en behandeling



41

23/11/2018

Juridische aspecten bij tandheelkundige schade

Cone beam ct: een introductie met workshop voor de
algemeen tandarts
Machinale kanaalpreparatie en warme condensatie van
gutta-percha
Eenvoudige chirurgie voor de algemeen tandarts: tips en
tricks

Gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling:
nieuwe perspectieven
Beeldvorming in de endodontologie – traumatologie –
gevestigde en nieuwe technologie



42

29/11/2018

Praktijkorganisatie - praktijkmanagement



43

06/12/2018

Basic Life Support voor de tandartspraktijk hedendaagse
reanimatietechniek



44

07/12/2018

Nomenclatuur gebruik voor de algemeen tandarts



45

13/12/2018

Kiezen van het juiste implantaat en abutment



46

14/12/2018

Hedendaagse toepassingen van biokeramische materialen in
de endodontologie en kindertandheelkunde



47

17/12/2018

De tandarts en urgentietandheelkunde



48

18/12/2018



49

19/12/2018



50

21/12/2018

Roteren of reciproceren? Machinale wortelkanaalpreparatie
vandaag + irrigatietechnieken en -principes
Teamplay tussen tandarts, tandtechnicus en parodontoloog
in een digitale wereld
Tandisolatie en rubberdam afzonderingstechnieken
70

