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De Versnelling
Implantologie, kan het sneller?

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 van het VIT bestaan uit kaakchirurgen, tandarts-implantologen en tandartsen.
Zij vormen het hart van de stichting.
Daarnaast delen ze vaardigheden en kennis, zijn ze betrokken en hebben ze passie voor het vak.
Wat biedt het VIT?
Het vergroten en verdiepen van kennis staat bij het VIT centraal. Dit wordt onder andere bereikt door:
• Het volgen van cursussen
• Meewerken aan klinische verificaties, casussen en onderzoeken
• Het delen en op de hoogte gesteld worden van globale marktontwikkelingen
• Het ontvangen van vroegtijdige informatie inzake overheidsbeleid en verzekeringen
• Betrokken worden en adviseren bij innovatieve productontwikkeling
• Het delen van wetenschappelijke vraagstukken tijdens voordrachten
• Toegang tot een besloten blog
• Deelname aan het jaarlijkse VIT Event tegen gereduceerde tarieven
• Vermelding op websites zoals: gebitsproblemen.nl en kroonopimplantaat.nl
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De Versnelling
Het VIT organiseert jaarlijks een bijeenkomst waar ideeën, ervaringen en nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van tandheelkunde en implantologie gedeeld en
besproken worden.
Dit evenement is een bijeenkomst voor VIT
kernparticipanten, participanten alsook voor andere
genodigden.
Deze bijeenkomst heeft een informeel karakter.
Het doel is om samen met enthousiaste
collega’s kennis en ervaringen te delen op zowel
wetenschappelijk als sociaal gebied in een
ontspannen sfeer en plezierige ambiance.
Het succes van het 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 2017:
‘Implantologie kan het sneller?
Tijdens de tweede editie van het VIT Event ‘De
Versnelling’ zullen naast enige kernparticipanten,
een aantal deskundigen op het gebied van de
versnelling in de implantologie spreken.
Gedurende het sociale programma zal
Den Bosch op een unieke manier ontdekt
worden.

‘s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch ofwel Den Bosch kent een rijke historie die teruggaat
naar het jaar 1185.
Binnen de stadsmuren heeft Den Bosch haar middeleeuwse structuur grotendeels behouden. Ervaar de
geschiedenis in een prachtig historisch decor en laat u verrassen door de stad van Jeroen Bosch.
Naast de prachtige monumenten, met als pronkstuk de Sint-Janskathedraal, is het een stad van eigentijdse
kunst en hightech bedrijven, alsook van middeleeuwse panden boven de Binnendieze en van eigentijdse
gebouwen in de nieuwbouwwijken.
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Programma
Het jaarlijkse VIT evenement heeft een informeel karakter waarbinnen ideeën,
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 16 november
18.00 uur

Inchecken en verzamelen in het Golden Tulip Hotel Central

19.00 uur

Borrel met aansluitend diner

Vrijdag 17 november
Vanaf 06.30 uur

Ontbijt

09.00-17.00 uur

Wetenschappelijk programma in het Golden Tulip Hotel Central

18.00 uur

Borrel op een unieke lokatie

19.00 uur

Diner

Zaterdag 18 november
Vanaf 06.30 uur
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Sprekers wetenschappelijk programma
Met trots presenteren wij u de sprekers!
Moderator: Prof. Dr. Gert Meijer

Gastspreker: Olav Mol

Hoogleraar Orale Implantologie
Radboud Universiteit Nijmegen

Nederlands commentator en
presentator van de Formule 1
Formule 1: 2016 wat een jaar!

Prof. Dr. Amir Reza Rokn

DDS. MS. FICD. William Balanoff

Iran University of Medical Sciences

Specialist in all on 4 treatment,
Smile Perfected, Fort Lauderdale, USA

Belangrijke factoren voor resultaat in de
esthetische zone en klinische evaluatie
van >2500 Dyna Helix implantaten

All on 4; impact 2000 behandelingen

Dr. Jack Plooij

Wim Hobbelink

Tandarts -Implantoloog

Tandarts -Implantoloog

Wil Franken lezing:
Tandkwispel; mondjesmaat!

Fast & Fixed; concept waarbij de patiënt
op de implantatiedag meteen een
(voorlopige) vaste voorziening krijgt

Alexander Tolmeijer

Rik Jacobs

Praktiserend tandarts en oprichter
MO en Dentivia

Managing director Nextdent

Ondernemerschap en toekomst in de
implantologie. Met onder andere; impact
digitale revolutie

3D Systems en Nextdent veranderen
de dentale industrie

Paul van den Bosch

Dodger Hendriks

Tandarts-Implantoloog
Dental Clinics Huizen

Tandarts-Implantoloog
Kliniek voor Mondzorg Hendriks

Immediate placement onder
suprastructuur; doorschakelen of
versnellen

Hoeveel versnellingen zijn er eigenlijk?

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
In het midden van het oude stadshart, aan de rand van de historische markt
bevindt zich wat de Bosschenaar wel aanduidt als ‘de huiskamer van de stad’.

Golden Tulip Hotel Central is een 4-sterren hotel,
gelegen aan het Middeleeuwse marktplein in
centrum van ‘s-Hertogenbosch.
Hét kloppende hart van deze bruisende cultuurstad!
Een hotel van topniveau, dat mag wel blijken uit
de uitverkiezing tot European Hotel of the Year van
Golden Tulip. Niet éénmaal maar zelfs tweemaal: in
2000 en in 2013.

Alle 125 hotelkamers zijn rookvrij en van alle
moderne gemakken voorzien, zoals airconditioning
en gratis gebruik van WiFi.
De 7e etage van het hotel heeft zelfs een gratis
fitnesscentrum met een prachtig uitzicht op de
Sint-Janskathedraal. Adres: Burg. Loeffplein 98, 5211
RX Den Bosch, www.hotel-central.nl.
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Verslag VIT Event 2016
Op vrijdag 3 juni 2016 vond het wetenschappelijke programma van VIT event
“De Aftrap” plaats.
Moderator Dr. Erik Blom (ACTA) startte de dag waarbij
een kleine knipoog naar voetbal natuurlijk niet
mocht ontbreken. Oud bondscoach Bert van Marwijk
vertelde wat het geheim is bij het motiveren en
gemotiveerd houden van een team.
Daarna was het de beurt aan Prof. Dr. Daniel
Wismeijer (ACTA) en gaf Rik Jacobs (Nextdent)
een wervelende presentatie over 3D printen met
biocompatibele materialen. Hierop inhakend
informeerde Frans de Beer (Dental Clinics Maastricht)
de deelnemers hoe hij werkt aan een 3D geprinte
boormal.

Verder volgde een presentatie over aanvallen en
verdedigen in de orale microbiologie door Prof. Dr.
Wim Crielaard (ACTA), leerde Paul van den Bosch
(Dental Clinics Almere) de deelnemers dat het
maken van een digitale afdruk ook topsport is en
gaf hieromtrent tips and trics. Internationale gast,
Dr. Patrick Winderickx (MKA AZ Monica) gaf een zeer
interessante lezing over het oogsten van bot uit de
schedel en de dag werd afgesloten door voorzitter
van het VIT, Dodger Hendriks (Mondzorg Hendriks
Maastricht), waarbij het Nederlands elftal toch nog
wereldkampioen werd.

Deelnemers hebben bovendien meegedacht over
productontwikkeling wat resulteerde in opname van
het Multi-Unit systeem op Dyna Helix implantaten in
het Dyna assortiment. Ruim 1/3 van de deelnemers
past dit systeem al toe en bijna 23% zegt dit wel te
willen.
Ook het Free Octa concept van Dyna is
gepresenteerd en 100% van de deelnemers vindt dit
een goede ontwikkeling, waarbij ruim 77% ook de
tandtechnicus zou enthousiasmeren. Dit concept is
momenteel in ontwikkeling.
Ook zijn de belangrijkste redenen om voor een
implantaatsysteem te kiezen onderzocht.
In volgorde van belangrijkheid zijn dit kwaliteit,
eenvoud, garantie en prijs.
Door de nauwe samenwerking met deze specialisten
blijft Dyna met haar Nederlands implantaatsysteem
optimaliseren en innoveren.

✓ Gebruikt de interne connectie
✓ Resistent tegen hoge krachten
✓ Voorkomt schroefbreuk
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Inschrijven
Met behulp van het bijgevoegde
inschrijfformulier kunt u zich aanmelden voor
het VIT Event 2017 - ‘De Versnelling’. Wij vragen
u een bijdrage van €675,- voor het gehele
programma (twee overnachtingen incl. ontbijt,
een keer lunch, twee keer diner en alle drankjes
binnen het programma). Het resterende deel
wordt gesponsord door Dyna Dental en de
onderstaande bedrijven. Overige uitgaven buiten
het programma zijn voor eigen rekening.
U heeft ook de mogelijkheid enkel het
wetenschappelijk programma (incl. lunch, borrel
en diner) bij te wonen voor €395,- per persoon.

Wij verzoeken u vriendelijk het ingevulde
formulier uiterlijk 1 september 2017 te
retourneren in verband met het maken van de
nodige reserveringen. U kunt zich ook via vit.
dental inschrijven: vit.dental/event-2017.
Het definitieve programma en overige informatie
ontvangt u circa 2 weken voor aanvang van
het evenement. Het aantal deelnemers is
maximaal 50. Inschrijving gaat op volgorde van
binnenkomst en is definitief na ontvangst van
de betaling. Bij annulering zijn de kosten van het
hotel non-refundable.
Voor meer informatie kunt u kijken op vit.dental
of neem contact op met Miranda Calsijn,
0164-271087 miranda@dynadental.com.

De Versnelling wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hoofdsponsor
wetenschappelijk programma
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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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VIT 4700.01-04 NL

Valued Implantology Team
p.a. Vang 9
4661 TX Halsteren
The Netherlands
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