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WIJ DANKEN ONDERSTAANDE

SPONSORS VOOR HUN BIJDRAGE

AAN DEZE DAG.
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Bavaria Brouwerij Café

Heuvel 5

5737 BX  Lieshout

Tel. nr. 0499 42 55 85

info@bavariabrouwerijcafe.nl

www.bavariabrouwerijcafe.nl

Brabantse gastvrijheid in een bierige ambiance. 
Het Bavaria Brouwerij Café is al sinds jaar en dag onderdeel van de Bavaria 
brouwerij, gevestigd in Lieshout. 

Al in 1680 werd er op de Kerkdijk in Lieshout bier gebrouwen; deze kleine 
brouwerij aan huis is nu uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke brouwerij 
van Nederland: Bavaria. 

Bavaria is al 7 generaties in handen van de familie Swinkels en nog steeds een 
echt familiebedrijf. 

Het Bavaria Brouwerij Café is een café waar Brabants genieten met een goed 
glas bier, gezelligheid en lekker eten centraal staat. Jong en oud, particulier en 
zakelijk, iedereen is hier van harte welkom!

E T N O S I N A R C A D I A

W E T E N S C H A P P E L I J K E D A G
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DE WETENSCHAPPELIJKE DAG

De wetenschappelijke dag zal plaatsvinden 

op vrijdag 28 november 2014 in 

het Bavaria Brouwerij Café te Lieshout.

Het motto van de dag::

Fronttrauma......levenslang?

Spreker Tristan Staas

Directe vervanging van een verloren frontelement door een implantaat, een voorspel-
baar, duurzaam en esthetisch optimaal resultaat?
Als een frontelement verloren gaat,  is vervanging door een implantaat tegenwoordig 
de eerste keuze. Door voortschrijdend inzicht, innovatieve materialen en recente 
follow-up data is directe vervanging een voorspelbare behandeloptie geworden. Voor-
waarde is een adequate diagnostiek, de juiste procedure en prothetische vervolg, maar 
vooral ook goede timing en indicatie.
Tijdens deze dag zal aan de hand van klinische voorbeelden hier uitgebreid op worden 
ingegaan, waarbij de focus ligt op de patiënt met een doorgemaakt fronttrauma.

Leerdoelen: 
 
- kennis hebben van de mogelijkheden en beperkingen van de implantologie in de 

esthetische zone.
- weten wanneer direct implanteren wel en wanneer niet is geïndiceerd.
- kennis hebben van de biologische verschillen tussen een natuurlijk element en een 

implantaat.
- kennis hebben van de anatomische verhoudingen van de processus alveolaris, en de 

veranderingen hiervan die plaatsvinden na het verlies van een element.
- weten welke diagnostische middelen ons ter beschikking staan.
- inzicht hebben in de prothetische vervolgbehandeling.

Spreker Walter van Driel

Dentaal trauma; eerste hulp, diagnostiek en follow-up

De acute beschadiging en verwonding van de weke delen rondom de mondholte, 
van het parodontium en van de gebitselementen is voor iedereen confronterend. De 
verwonde patiënt heeft angst en pijn en is vaak oncoöperatief. De begeleiders, vaak de 
ouders, zijn ongerust en soms overstuur. Het tandheelkundig team is niet voorbereid 
op dit bezoek en moet het geplande dagschema acuut omgooien en patiënt en bege-
leiders zien te kalmeren. Dit is een voedingsbodem voor het maken van fouten. Door 
het volgen van goede procedures kunnen die worden voorkomen.

Het dentaal trauma is een complex geheel. Meerdere weefsels en structuren kunnen 
erbij betrokken zijn. Het is daarom van belang om in deze chaotische situatie snel en 
doeltreffend orde te scheppen en daarmee het trauma correct te classificeren.  
Het controleprotocol dient zeer strikt te worden uitgevoerd voor het herkennen en 
behandelen van complicaties. Na een periode kan een voorlopige prognose worden 
gedaan voor de lange termijn, met de waarschuwing dat de gevolgen van het trauma 
zich later onverwachts nog kunnen presenteren.
De cursus behandelt vooral de praktische aspecten van dentaal trauma en zal de 
nadruk leggen op behoud of verlies van gebitselementen bij complicaties.

Leerdoelen:

- Classificatie dentaal trauma kunnen benoemen
- De prognoses van de verschillende type dentaal trauma kennen
- Complicaties van infectie bij tandletsel kunnen benoemen
- Indicatiestelling en behandelingsmogelijkheden bij tandletsel kunnen omschrijven
- Het controleprotocol bij tandletsel kennen

PROGRAMMA

Sprekers:
Walter van Driel en Tristan Staas

09.00 ontvangst en koffie

09.30 opening door de voorzitter van Et Nos in Arcadia
09.35 Walter van Driel, Deel 1

10.45 koffie

11.15 Tristan Staas, Deel 1 

12.30 Lunch met kroket

14.00 Walter van Driel, Deel 2

15.15 thee

15.45 Tristan Staas, Deel 2
17.00 Discussie en afsluiting 

Aansluitend borrel

Curriculum Vitae: 

Tristan Staas (1988 Universiteit van Utrecht), 
richtte in 1990 samen met zijn vrouw Staas & 
Bergmans Zorgvooruwmond op, een praktijk 
voor algemene tandheelkunde en verwijspraktijk 
voor implantologie. In 2012 kwam daar een 2e 
locatie bij, Staas & Bergmans Expertisevooruw-
mond, een centrum waar veel verschillende 
disciplines samenwerken om complexe dentale 
problematiek op de lossen.
Tristan houdt zich in de praktijk met name bezig 
met implantologie en is in het bijzonder geïnte-
resseerd in immediate replacement in de estheti-
sche zone. Naast zijn werk als implantoloog geeft 
hij training aan tandartsen en implantologen in 
immediate implantologie en geeft hij lezingen in 

zowel binnen- als buitenland. Tristan is lid van de NVOI , acBIN en de 
Nobel Biocare Advisory Board, en doet onderzoek naar  immediaat 
vervangingen in de esthetische zone.

Gedurende 20 jaar (1985-2005) is Walter 
van Driel universitair docent van de afdeling 
cariologie, endodontologie en pedodontologie 
(CEP) geweest waarin hij zowel het doctorale 
onderwijs als de post-doctorale opleiding endo-
dontologie mede heeft verzorgd. Tevens gaf hij 
namens de afdeling CEP het PAOT-onderwijs in 
de endodontologie. Ook geeft hij frequent lezin-
gen en cursussen in binnen- en buitenland voor 
diverse congresorganisaties. De behandeling van 
endodontische complicaties en het voorkomen 
ervan staan daarbij meestal centraal.
Walter heeft sinds 1986 een verwijspraktijk voor 
endodontologie, op dit moment uitgevoerd in 
Den Haag. Onlangs heeft hij samen met Michaël 

Smulders een cursuscentrum opgericht in Den Haag: het Centre for 
Innovative Dental Education (CIDE). Het gebruik van de behandel-
microscoop bij tandheelkundige behandelingen staat daar centraal.

Tristan Staas

Toelichting op de aanwezige sprekers, 
hun CV’s en hun samenvattingen kunt 
u vinden op onze website waar u zich 

tevens kunt inschrijven.

www.etnosinarcadia.nl

Bankrekening 45.40.08.945 tnv Et Nos In Arcadia ovv Wetenschappelijke Dag.
De voorintekening op deze wetenschappelijke dag wordt definitief op het
moment van betaling. De volgorde van betaling bepaalt de volgorde op de lijst van
kandidaat deelnemers (max. 120 tandartsen). Op basis van de genoemde volgorde
wordt bevestiging van inschrijving ± 3-4 weken van te voren toegestuurd.

INSCHRIJVING

Ondergetekende schrijft zich in voor de wetenschappelijke dag 

van Et Nos In Arcadia op 28 november 2014 te Lieshout. 

De kosten voor deze dag bedragen €250,- per persoon. 

Gaarne overmaken op bankrekening 45.40.08.945 tnv 

Et Nos In Arcadia ovv Wetenschappelijke Dag. 

De voorintekening op deze wetenschappelijke dag wordt definitief

op het moment van betaling. De volgorde van betaling bepaalt de

volgorde op de lijst van kandidaat deelnemers (max. 120 tand-

artsen). Op basis van de genoemde volgorde wordt bevestiging 

van inschrijving ± 3-4 weken van te voren toegestuurd.

Voorletters + Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Emailadres:

Tel. praktijk:

BIG registratienummer:

Handtekening

ET NOS IN ARCADIA

Et Nos In Arcadia is een tandartsen-

sociëteit, die voortkomt uit en nog 

steeds verbonden is aan het Tandartsen

Hockeyteam Eindhoven en Omstreken,

kortweg THEO genoemd. In de statuten 

van de sociëteit is bepaald dat tenminste

éénmaal per jaar een wetenschappelijke 

dag zal worden georganiseerd. 

De sociëteit richt zich daarbij op haar

leden en die van THEO, alsmede op 

alle leden van daaraan gerelateerde 

Iqual- en/of andere studiegroepen. 

In totaal zijn dit zo´n 60 tandartsen. 

Voor deze wetenschappelijke dag zal 

dit aantal worden aangevuld tot een 

maximum van 120 tandartsen. 

Gelet op het niveau van de cursusinhoud voeren wij op deze dag
het Q-keurmerk.
Aan het eind van de dag wordt een oorkonde uitgereikt; uw
deelname wordt doorgegeven aan het kwaliteitsregister en levert
6 punten op.

Walter van Driel


