
Kinderen en jongeren 
in de stoel: Wat nu? 
zaterdag 8 februari 2020 

Va
n d

er V
alk Hotel Nazareth (Autosnelweg E17 9810 Nazareth - Richting Kortrijk)

8.15  ONTVANGST

9.00 – 10.30  PROF. DR. LUC MARTENS - FLUORIDE

In deze lezing zal algemeen opgefrist worden wat fluoride doet wanneer dit topicaal 
aangebracht wordt op gebitselementen. In dat verband wordt aandacht besteed 
aan toxiciteit en aan het gebruik van lage en hoge concentraties. Dit wordt vertaald 
in concrete toepassingen, geïllustreerd met de beschikbare middelen op de 
markt. Verder wordt aandacht besteed aan het meest recente fluorideadvies van 
de European Academy of Paeditric Dentistry 2019 en wordt ons Belgisch advies 
daaraan getoetst.  Tot slot worden enkele specifieke toepassingen besproken 
rekening houdend met recent opduikende veranderingen in het gebit met name 
erosieve tandslijtage en kaastanden.
 

 
11.00 – 12.30 TANDARTS JAN WYATT - SEALING: EVIDENCE TO BEST 
CLINICAL PRACTICE

Het verzegelen van fissuren met lakken van kunsthars of glasionomeercement, de 
sealing. Wat zijn de evidence-based geldende normen hieromtrent? In deze lezing 
wordt ingegaan op de beslisboom voor sealing met aandacht voor een goede 
risico-inschatting. Er wordt ingegaan op de materialen die hiervoor te gebruiken 
zijn, hun effectiviteit en de techniek om ze aan te brengen. De link wordt gelegd 
met het beroepsprofiel van de mondhygiënist. Dit vermeldt het ‘Aanbrengen van 
een adhesief materiaal zonder het gebruik van mechanisch invasieve technieken’. 

 
 

14.00 – 15.30 PROF. DR. MARIA CADENAS DE LLANO PERULA -  
ORTHODONTIE

Als we aan kinderen en jongeren denken, mag orthodontie uiteraard niet 
ontbreken. In deze lezing wordt duidelijk gemaakt welke zaken in het kader 
van orthodontie aandacht moeten krijgen bij het mondonderzoek bij kinderen 
en jongeren. Dit zowel voor, tijdens als na een behandeling orthodontie. Verder 
wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende afwijkingen en 
beugelbehandelingen met de daarbij horende  adviezen omtrent mondhygiëne.

Inschrijven

Tarieven

Programma

 
Inschrijven kan via mail naar joyce@bb-m.be en dit TOT EN MET 25 JANUARI.
Vermeld in de mail naam, voornaam, facturatiegegevens (adres,eventueel ondernemings-
nummer/btw + nummer/naam van de praktijk) en eventueel lidnummer om van de 
kortingsprijs te genieten.
Na inschrijving ontvangt u via mail het factuur voor betaling. De inschrijving is pas geldig 
na overschrijving van het correcte bedrag. 
 
LET OP: DE PLAATSEN ZIJN BEPERKT. 

BBM-lid Niet BBM-lid

Studenten mondzorg € 25 € 50

Mondhygiënist € 75 € 125

Tandarts of andere € 150 (BBM-sympathisant of bijzonder lid) € 180

Accreditering voor tandartsen is aangevraagd (zonder garantie). 
Mondhygiënisten en studenten mondzorg krijgen attest van aanwezigheid.

 
Belgische Beroepsvereniging voor Mondhygiënisten vzw
Lichterstraat 138 2870 Puurs 
Ondernemingsnummer  0725.918.504


