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WIJ DANKEN ONDERSTAANDE

SPONSORS VOOR HUN BIJDRAGE

AAN DEZE DAG.

LOCATIE
La Sonnerie

Nieuwstraat 45

5691 AB  Son

www.sonnerie.nl

Vanaf 1991 tot 1993 is het klooster omgebouwd tot hotel, waarbij met name
de 1e en 2e verdieping ingrijpend verbouwd zijn. Tijdens de verbouwing is 
getracht de oude sfeer van het klooster zoveel mogelijk in tact te laten. Dat 
ziet u met name aan de gangen, met de originele tegeltjes op zowel de vloer 
als aan de wand.

Opvallend van buiten, opvallend anders van binnen. De dikke muren van het 
robuuste gebouw weren geluiden van buiten. Eenmaal binnen merkt u niets 
meer van de hectische buitenwereld. La Sonnerie is een oase van rust. Het   
hotel beschikt over 38 kamers, 3 verschillende conferentiezalen, een bar/
lounge met open haard, brasserie en diverse terrassen. Onze hotelkamers zijn 
alle voorzien van ligbad en / of douche, toilet, telefoon, wekker, radio, televisie 
en internet.

Het Restaurant-Brasserie is dé ontmoetingsplek voor jong en oud, voor zake-
lijk en privé. Gevestigd in de oude meisjesschool waar de Zusters der Liefde 
jaren les hebben gegeven aan de meisjes uit het dorp. In deze fraaie hoge 
ruimte met gezellige bar voelt u zich direct thuis.
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Kloosterhotel La Sonnerie

Gevestigd in het voormalig klooster van de 
Zusters der Liefde. Van 1874 tot 1991 heeft 
deze orde het klooster in het centrum van Son 
en Breugel bewoond. De laatste nonnen zijn in 
1993 vertrokken naar het moederhuis in het 
naburige Schijndel.
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Ook voor tandtechniekers

Ondergetekende schrijft zich in voor de wetenschappelijke dag

van Et Nos In Arcadia op 15 november 2019 te Son.

De kosten voor deze dag bedragen  € 295,- per persoon.

Gaarne overmaken op bankrekening NL98 ABNA 0454 0089 45

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. 100 deelne-

mers). Op basis van de genoemde volgorde wordt bevestiging van 

inschrijving ± 3-4 weken van te voren toegestuurd.

DE WETENSCHAPPELIJKE DAG

De wetenschappelijke dag zal plaats-
vinden op vrijdag 15 november 2019
in La Sonnerie te Son.
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PROGRAMMA

Sprekers: Eppo Wolvius en Steven Zijderveld

09.00 - 09.30

09.30 - 09.35

09.35 - 10.45

10.45 - 11.15

11.15 - 12.30

12.30 - 14.00

14.00 - 15.15

15.15 - 15.45

15.45 - 17.00

17.00

Ontvangst en koffie/thee

Opening 

Blok 1

Koffie/thee

Blok 2

Lunch met kroket

Blok 3

Thee

Blok 4

Discussie en afsluiting
Aansluitend borrel

CURRICULUM VITAE:

INSCHRIJVING

Voorletters + Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Emailadres:

Tel. praktijk/lab:

BIG registratienummer :

Handtekening

Bankrekening NL98 ABNA 0454 0089 45 tnv Et Nos In Arcadia ovv Wetenschap-
pelijke 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. 100 tandartsen). Op basis van de genoemde vol-
gorde wordt bevestiging van inschrijving ± 3-4 weken van te voren toegestuurd. 

ET NOS IN ARCADIA

Et Nos In  Arcadia  i s  een tandar tsenso-

c iëte i t , opger icht  in  1998, d ie  voor tkomt 

u i t  THEO, Tandar tsen Hockeyteam Eind-

hoven en Omstreken. In  de statuten van 

de soc iëte i t  i s  bepaa ld dat  tenminste 

éénmaal  per jaar  een wetenschappel i jke 

dag za l  worden georgan iseerd .

De soc iëte i t  r icht  z ich daarb i j  op haar 

leden en de daaraan gere lateerde Iqua l 

en/of  andere studiegroepen. Afhankel i jk 

van het  onderwerp z i jn  u i teraard ook 

mondhyg iën isten , tandtechniekers 

en spec ia l i s ten welkom.

Ook via onze website
kunt u zich inschrijven:

www.etnosinarcadia.nl

09:35u.-10:45u. Blok 1

Medisch
Patiënten worden steeds ouder en gebruiken steeds meer
medicatie. In dit blok worden verschillende medicaties besproken. 
U krijgt een update voor een aantal veelgebruikte medicaties.
Medicatie: stollingsproblematiek; bisfofosfonaten
Cardiale patient: controversen rond endocarditisprofylaxe en 
dentogeen focusonderzoek

11:15u.-12:30u. Blok 2

M3
De verstandskies: wat leert ons de landelijke richtlijn M3 
en wat moet ik ermee in mijn praktijk? 
Waar we voorheen veel eerder de M3 “standaard” verwijderden, 
wordt deze behandeling veel minder vaak uitgevoerd, en indien 
uitgevoerd, is de zorg rondom verbeterd.  Waar zit ‘m dat in? 
Welke factoren spelen een rol bij wel, niet of gedeeltelijk 
verwijderen van de verstandskies? 

14:00u.-15:15u. Blok 3

Implantologie
Regelmatig blijkt de maxilla of mandibula niet geschikt voor het 
plaatsen van implantaten zonder botvermeerderingsprocedure.
In dit blok krijgt u een update van de meest recente ontwikkelingen 
rond de mogelijkheden van de pre-implantologische botopbouw en 
indicatiestelling voor implanteren in de maxilla posterior.

15:45u.-17:00u. Blok 4

Spoed 
Zowel in het Erasmus MC te Rotterdam als in het St.  Antonius 
Ziekenhuis te Utrecht, “behorend tot de thuishavens” van beide 
sprekers zijn de afgelopen jaren tandartsspoeddiensten opgezet.
Wat brengt een tandartsspoedpraktijk voor u ? 
Hoe is dit proces verlopen en waar loop je tegenaan?
 
Tot slot worden enkele spoedcasus besproken en met u bediscussieerd.

Het motto van de dag:
Een greep uit de MKA-chirurgie: medicatiegebruik, 
de M3, implantologie, innovaties in de MKA.

Eppo Wolvius

Eppo Wolvius heeft na de studie Tandheelkunde (RU Utrecht) 
en Geneeskunde (VUmc Amsterdam) de opleiding 
MKA-chirurgie aan de VUmc te Amsterdam gevolgd. Vanaf 
1996 is hij werkzaam in het St Annaziekenhuis te Geldrop en 
vanaf 2001 eerst als staflid en later, vanaf 2011, als afdelings-
hoofd van de MKA-chirurgie van het Erasmus Medisch Cen-
trum te Rotterdam. Zijn aandacht gaat uit naar pre-implan-
tologische chirurgie, orthognatische chirurgie en craniofaciale 
aandoeningen. Hij is voorzitter van de internationale AOCMF 
Research and Development Commission en voorzitter van de 
ITI Dutch Section.

Steven Zijderveld

Na zijn tandarts- en artsexamen deed hij de specialisatie tot 
kaakchirurg aan de Afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam (1998). 
Sinds 2000 is hij werkzaam als kaakchirurg in het St. Antonius 
Ziekenhuis te Nieuwegein, het grootste hart-longcentrum van 
Nederland. 
In 2010 promoveerde hij met een proefschrift getiteld: Bone 
regeneration with different grafting materials in a human max-
illary sinus floor elevation model.
Van 2010 tot 2015 was Steven bestuurslid (secretaris) van 
de NVMKA.
Momenteel is hij vice-voorzitter van de VMTI (Vereniging 
voor Medisch Tandheelkundige Interactie)
Steven houdt veelvuldig voordrachten over medisch gecom-
promitteerde patiënten in de tandartsprakijk.
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In dit programma zullen een aantal MKA (Mondziekten, Kaak- 
en Aangezichtschirurgie) -chirurgische onderwerpen de revue 
passeren, die allen direct of indirect raakvlakken hebben met 
uw dagelijkse werkzaamheden in de tandartspraktijk. 


