Nederland

EVENT

2016

Valued
Implantology
Team

2, 3 & 4 juni 2016 MAASTRICHT

De Aftrap
Implantologie is topsport

Valued Implantology Team
Het VIT is een stichting opgericht door de Advies Raad van Dyna Dental
Engineering B.V. (ARD) met als doelstelling het uitwisselen van kennis en
ervaring op het gebied van tandheelkunde en implantologie.
De kernparticipanten en participanten van het VIT
bestaan uit tandartsen, tandarts-implantologen
en kaakchirurgen.
De kernparticipanten worden gevraagd door
de ARD deel te nemen op basis van ervaring
en wetenschap. Zij vormen de kern van de
organisatie en investeren tijd en energie, ze
delen vaardigheden, ze hebben idealisme,
verantwoordelijkheid en passie als drijfveer.
De VIT kernparticipanten komen minimaal
twee keer per jaar bijeen waar op het gebied
van tandheelkunde en implantologie ideeën,
ervaringen en nieuwe ontwikkelingen besproken
worden.
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Tevens worden hier nieuwe producten en
nieuwe productideeën, die onder andere
worden geïnitieerd door de afdeling Research &
Development van Dyna Dental Engineering B.V.,
voorgesteld en besproken.
Participanten kunnen zich aansluiten om hun
kennis en kunde te delen en uit te breiden.
Dit op wetenschappelijk, chirurgisch en
producttechnisch niveau.
Het VIT is een innovatie- en kennisplatform
waar verbeteringen in ontwerp of productie
van implantaten en prothetiek uit voort komen
zowel op nationaal als op internationaal niveau.

De Aftrap
De ARD organiseert jaarlijks een bijeenkomst waar op het gebied van
tandheelkunde en implantologie ideeën, ervaringen en nieuwe ontwikkelingen
besproken worden.
Dit evenement is een bijeenkomst voor VIT
kernparticipanten en participanten alsook voor
andere genodigden.
Deze bijeenkomst heeft een informeel karakter
waar binnen ideeën, ervaringen en nieuwe
ontwikkelingen besproken worden. Samen met
enthousiaste collega’s kennis en ervaring delen
op zowel wetenschappelijk als sociaal gebied in
een ontspannen sfeer en plezierige ambiance.
Het succes van VIT wordt mede bepaald door
de inbreng van alle participanten hetzij door
middel van het geven van een presentatie of
door een bijdrage te leveren aan de discussies.

Thema VIT event 2016:
‘Implantologie is topsport’
Tijdens het allereerste VIT evenement
‘De Aftrap’ zullen naast een aantal
kernparticipanten, een aantal deskundigen
op het gebied van de toekomst in de
tandheelkunde spreken.
Daarnaast zullen we Maastricht beter leren
kennen middels een ‘spannend’ bezoek
aan deze bruisende stad tijdens het sociale
programma.

Maastricht
Een stad van ontmoetingen, van levensgenieters. Een internationale
universiteitsstad, een compacte stad met grootse allure; zonder enige twijfel is
Maastricht de meest Europese en bourgondische stad van Nederland.
Maastricht is al 2000 jaar een Europese smeltkroes, waar de grote Germaanse en Latijnse culturen
tegen elkaar schuren. Gelegen tussen de lieflijke Limburgse heuvels, in het hart van een Euregio van
4 miljoen mensen die in 3 landen wonen en 4 talen spreken.
Uit die energie komt een stad voort die barst van creativiteit, van onderzoekers en makers.

De Aftrap
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Programma
Het jaarlijkse VIT evenement heeft een informeel karakter waar binnen ideeën,
ervaringen, trends en nieuwe ontwikkelingen besproken worden. Samen met
enthousiaste collega’s kennis en ervaring delen op zowel wetenschappelijk als
sociaal gebied in een ontspannen sfeer en plezierige ambiance.

Donderdag 2 juni

Inchecken en verzamelen in het Crowne Plaza Hotel
Secrets, spanning en sensatie binnen de stadsmuren van Maastricht
Borrel met aansluitend diner bij restaurant Rozemarijn

13.30 uur
14.00 uur
19.00 uur
Vrijdag 3 juni
Vanaf 06.30 uur
09.00-17.15 uur
19.00 uur

Ontbijt
Wetenschappelijk programma in het Crowne Plaza Hotel
Borrel en diner in tapas-restaurant Café Madrid

Zaterdag 4 juni
Vanaf 06.30 uur
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Sprekers wetenschappelijk programma
Met trots presenteren wij u de sprekers met allemaal hun eigen specialiteit.
Zij zijn allen even kundig en zij delen graag hun kennis met u tijdens het
wetenschappelijk programma.
Moderator
Prof. Dr. Gert Meijer
Hoogleraar Orale Implantologie
Radboud Universiteit Nijmegen

Gastspreker
Bert Van Marwijk
Bondscoach van het
Nederlands elftal van 2008 tot 2012.

Zal het wetenschappelijke
programma in goede banen leiden

De aftrap naar WK finale 11 juli 2010
te Johannesburg

Prof. Dr. Daniel Wismeijer
Hoogleraar Orale Implantologie
en Prothetische Tandheelkunde
ACTA Amsterdam

Prof. Dr. Wim Crielaard
Hoogleraar Microbiologie
ACTA Amsterdam

De bal is rond en aan het rollen

Van aanvallen naar verdedigen in de
orale microbiologie

Drs. Ing. Frans de Beer
Tandarts-Implantoloog
Dental Clinics Maastricht

Drs. Paul van den Bosch
Tandarts-Implantoloog
Dental Clinics Huizen

3D geprinte boormal;
een economisch alternatief

De digitale afdruk is topsport

Dr. Med. L.T.H. Winderickx
Kaakchirurg / afdelingshoofd
MKA AZ Monica Deurne (België)

Drs. Dodger Hendriks
Tandarts-Implantoloog
de Kliniek voor Mondzorg
Hendriks Maastricht

Is het oogsten van bot ook
topsport?

Wat hebben we vandaag met z’n
allen geleerd?

Rik Jacobs
CEO Nextdent

3D printen met biocompatibele
materialen

De Aftrap

Tijdens het wetenschappelijk programma is er
ruimte voor een ‘Open Podium’. Mocht u iets
willen presenteren of een casus bespreken, geef
dit dan aan op het inschrijfformulier.
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Uw verblijf
Crowne Plaza Maastricht is een internationaal deluxe 4-sterren hotel prachtig
gelegen aan de oever van de Maas, in het hart van de karakteristieke binnenstad.

De 144 rijk uitgeruste hotelkamers zijn van
internationale standaard, waarvan sommige
met een spectaculair uitzicht op de imposante
Maas en oude binnenstad.
Hier ontbreekt het u werkelijk aan niets.
De comfortabel ingerichte hotelkamers zijn
voorzien van airconditioning, koffie- en
theefaciliteiten en gratis WiFi.

Kom tot rust met het speciale Sleep Advantage
Programma met aromatherapie.
Crowne Plaza Maastricht is perfect bereikbaar en
parkeren doet u eenvoudig in de naastgelegen
parkeergarage (tegen betaling).
Ruiterij 1, 6221 EW, Maastricht,
www.crowneplazamaastricht.com
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Culinair Maastricht
Restaurant Rozemarijn
5 jaar geleden opende Rozemarijn zijn deuren
om gasten te laten genieten van unieke,
eigenwijze kookkunsten. Na 5 jaar vindt Chef
Jeroen het tijd voor een nieuwe touch.
De zaak ondergaat een metamorfose en wordt
aangevuld met de roots van Jeroen. Hiermee
creëert hij een stukje Zeeland in het hart van
Maastricht.
Proef de zilte smaak van de zee, waan u aan het
strand en geniet van de sfeervolle ambiance.
De pure manier van koken, gebaseerd op de
klassieke Franse keuken blijft. Nog meer dan
voorheen combineert Jeroen zijn Zeeuwse
oorsprong met producten uit het Zuiden.
Jeroen kookt met een creatieve swing uit de
Vlaamse, Oosterse, Arabische en Italiaanse
keuken, wat verrassende smaakcombinaties
oplevert.

Café Madrid
Yes het is ons gelukt!
Bijna onmogelijk om hier op vrijdag te
reserveren. Laat staan met 40 personen, maar
voor ons maakt Peter graag een uitzondering.
Deze moderne stijl tapasbar (zusje van het
bekende La-Bodega) staat bekend om haar
fantastische verse tapas en betaalbare wijnen.
Alles onder de leiding van chef-kok Charles
Ploemen en gastheer Serge Serpentie.
We gaan er genieten van heerlijke Spaanse tapas
op originele wijze klaargemaakt.
Je voelt de Spaanse sfeer meteen bij
binnenkomst, kortom dat mag je niet missen.
Verder weinig over zeggen.
Gewoon beleven Café Madrid.

De Aftrap
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Inschrijven
Wij vragen u een bijdrage in de kosten van €595,voor het gehele programma (twee overnachtingen
inclusief ontbijt, een lunch, twee diners, alle
drankjes binnen het programma en excursies).
Dyna Dental Engineering B.V. sponsort het
resterende deel. Overige uitgaven buiten het
programma zijn voor eigen rekening.

Het definitieve programma en overige informatie
ontvangt u circa 2 weken voor het begin van het
evenement. Het maximale aantal participanten
is 40. Inschrijving gebeurt op volgorde van
binnenkomst, dus reageer snel voor het vol is!
Bij annulering zijn de kosten van het hotel nonrefundable.

Met behulp van het bijgevoegde inschrijfformulier
kunt u zich aanmelden voor het VIT Evenement
2016 - ‘De Aftrap’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Miranda van der Graaf-Calsijn, 0164-271087
miranda@dynadental.com.

Wij verzoeken u vriendelijk het ingevulde formulier
uiterlijk 10 april a.s. te retourneren in verband met
het maken van de nodige reserveringen.

16 punten
Soft Tissue Management in
Periodontology
& Implantology

In aanvraag

De aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door:

Valued Implantology Team
p.a. Vang 9
4661 TX Halsteren
The Netherlands
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T. + 31 (0)164 258980
F. + 31 (0)164 258390
E. Info@vit.dental
w. www.vit.dental
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Sponsors:

VIT 4700.01-01 NL

Hoofdsponsor
wetenschappelijk programma:

