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1 DAG, 2 BOEIENDE SESSIES

DO 18/11/21 & VRIJ 19/11/21

nodigen u uit:

LOCATIE:

Hotel Van Der Valk Beveren
Gentseweg 280
9120 Beveren-Waas

ACCREDITERING VOOR TANDARTSEN IS 

AANGEVRAAGD DOOR BBM  (zonder garantie)

HOE INSCHRIJVEN?

PROGRAMMA 1 VOORMIDDAG

9.00u - 10.30u Sessie 1: Wouter Reybrouck
Digitale tandheelkunde

10.30u - 11.00u Ko�epauze 1

11.00u - 12.30u Sessie 2:  Isabelle Laleman
Tips en tricks voor een optimale gebitsverzorging: 
van home care tot de tandartsstoel

DAGPROGRAMMA - VOORMIDDAG & NAMIDDAG

Middagpauze 

NAMIDDAG
14.00u - 15.30u Optie A: Theorie Ergonomie 

Optie B: Workshop Acteon+GUM/3shape-Excent 

PROGRAMMA 2

12.30u - 14.00u

15.30u - 16.00u Ko�epauze 2

16.00u - 17.30u Optie A: Workshop Ergonomie
Optie B: Workshop Acteon+GUM/3shape-Excent

17.30u - 18.30u Receptie

Inschrijven via de website BBM of mailen naar congressen@bb-m.be met vermelding van naam + 
eventueel riziv nummer/lidnummer BBM + programma keuze + dag + facturatiegegevens.

Tarieven: Tandartsen €200,00 / Mondhygiënisten (niet-lid) €150,00 / Mondhygiënisten (lid) + Assistenten €125,00 

Tarieven: Tandartsen €150,00 / Mondhygiënisten (niet-lid) €100,00 / Mondhygiënisten (lid) + Assistenten €75,00 

Tarieven: Tandartsen €300,00 / Mondhygiënisten (niet-lid) €225,00 / Mondhygiënisten (lid) + Assistenten €175,00 

Belgische Beroepsvereniging voor Mondhygiënisten vzw
Lichterstraat 138 2870 Puurs
Ondernemingsnummer  0725.918.504

8.15u Ontvangst



Digitale tandheelkunde

PROGRAMMA 1

Sessie 1

Tips en tricks voor een optimale gebitsverzorging: 
van home care tot de tandartsstoel

Sessie 2

Spreker:
Wouter Reybrouck

De technologische vooruitgang is razendsnel gegaan en de digitale revolutie staat aan de deur van elke 
tandarts. De opkomst van steeds betere en snellere intra orale 3D scanners heeft er toe geleid dat steeds 
meer tandartsen de weg van de digitalisatie inslaan. Welke intra-orale scanners zijn er op de markt? Wat 
zijn de voordelen en nadelen? Hoe werkt 3D printing en wat zijn de mogelijkheden? Aan de hand van 
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk worden antwoorden gegeven op al deze vragen.

De mogelijkheid om de CBCT beelden te combineren met intra-orale scans, planning software voor 
prothetiek, implantologie en orthodontie en uiteindelijk milling of 3D printing van boormallen, uitneembare 
prothese, suprastructuren op implantaten en individueel kroon en brugwerk op natuurlijke elementen. 
Integratie van al deze digitale technieken leidt meer en meer tot een CAD/CAM benadering van 
tandheelkundige behandelingen

Spreker:
Isabelle Laleman

Spreker:
Jacoline Bumkens

Deze voordracht reikt mondzorgprofessionals tips en tricks aan om, samen met de patiënt te werken aan 
een gezonde mond. Alle aspecten van dit proces zullen worden besproken gaande van de dagdagelijkse 
mondhygiëne (bv. hoe interdentale borsteltjes selecteren, welke tandenborstel kiezen) tot een 
professionele reiniging in de tandheelkundige praktijk (bv. het instrumentarium voor een gebitsreiniging 
bij jouw patiënt met implantaten).

Gezond bewegen in de
mondzorgkundige praktijk

Als je informatie zoekt over ergonomisch werken in de tandheelkunde verzand je al snel in een wirwar 
aan informatie en bronnen die elkaar tegenspreken. Deze presentatie voorziet in wetenschappelijke 
onderbouwde informatie vanuit het vakgebied ergonomie.
Met welke vormen van fysieke belasting heb je te maken in de mondzorgkunde?
En wat vertellen de richtlijnen ons over gezond werken bij deze vormen van fysieke belasting?

Naast theorie worden een aantal basale ergonomische maatregelen uitgelegd en gedemonstreerd aan 
de unit. De presentatie is interactief, de deelnemers mogen alle vragen die er leven bespreekbaar maken 
tijdens de sessie.

PROGRAMMA 2

Optie A:
Theorie en workshop ergonomie

Voor meer info, check www.BBO-ergo.com

Kennis en toepassing van verschillende 
ultrasone tips

Optimale homecare verkrijgen bij je patiënt

Optie B:
Workshop

Acteon+GUM

Spreker:
Isabelle Laleman

Acteon

GUM

Voor meer info, check www.isabellelaleman.com


