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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 Investering
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 2018:
‘Implantologie, wat is de impact?
Tijdens de derde editie van het VIT Event ‘De
Investering’ zullen naast enige kernparticipanten,
een aantal deskundigen op het gebied van de
investering in de implantologie spreken.
Daarnaast bied het VIT een open podium voor
een presentatie of de bespreking van een casus.

Zeeland
Met zo’n 650 kilometer aan Zeeuwse kust is Zeeland een waar paradijs voor
strandliefhebbers.
Zeeland staat bekend om haar mooie en schone zandstranden. Ideaal voor een middagje loungen in de zon,
sportieve activiteiten of lekker uitwaaien. Strand en zee zijn het hele jaar door goed.
Geniet van de zilte zeelucht, de bruisende branding en de adembenemende kustlijn. Slenter over de
kronkelige paden door de duinen naar Domburg of breng een bezoek aan Vlissingen en Middelburg.
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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 20 september
18.00 uur

Inchecken en verzamelen in het Golden Tulip Strandhotel Westduin

19.00 uur

Borrel met aansluitend diner bij restaurant @Eef

Vrijdag 21 september
Vanaf 07.00 uur

Ontbijt

09.00-17.00 uur

Wetenschappelijk programma in het Golden Tulip Strandhotel Westduin

18.30 uur

Borrel

19.00 uur

Diner bij restaurant Jules

Zaterdag 22 september
Vanaf 08.00 uur
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Sprekers wetenschappelijk programma
Met trots presenteren wij u de sprekers!
Moderator: Dr. Jack Plooij

Gastspreker: Ruud Veltenaar

Voorzitter ARD

Inspirator van transformatie

Diagnose 2030
“Ik ben er klaar voor, U ook?”

Dr. Ioannis Georgakopoulous

DDS. MS. FICD. William Balanoff

University of Bari “Aldo Moro”
Medical School, Italy

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

Swimming in Blue Dental Oceans

The All-on-Four Ultimate Short Cut Guide
while still being an amazing dentist!!

Nittert Postema

Dr. Bassam Hassan

Tandarts en docent

Prosthodontist bij Acibadem Int.
Medical Center Amsterdam

Wil Franken lezing; Wat is wenselijk,
wat is mogelijk, en wat is haalbaar in de
tandheelkunde?

Investering in digitale planning in de
implantologie: Criteria voor succes

Rik Jacobs

Dodger Hendriks

Managing director Nextdent

Tandarts-Implantoloog
Kliniek voor Mondzorg Hendriks

High Speed Biocompatible 3D printing
solutions for Dental

Is dé investering voor de patiënt de moeite
waard en wie bepaalt dat dan ??

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
Direct achter de laagste duinovergang van Walcheren, slechts 50 meter van zee
en strand, bevindt zich Golden Tulip Strandhotel Westduin.

De oorsprong van Golden Tulip Strandhotel
Westduin ligt in een oud boerderijtje onder de
duinen aan de Galgenweg. Het echtpaar HuversHille is hier in 1926 begonnen met het verkopen van
koffie, thee, limonade, zuurballen en stroopwafels.
Ze hadden 1 tafeltje met stoelen er omheen. Later
werd er een terras en serre aangelegd.
Alle 116 rookvrije kamers hebben een (Frans) balkon
of terras , badkamer met bad en/of (regen)douche
en zijn onder andere voorzien van gratis WiFi, LCD
televisie, radio, kluisje, telefoon met weksysteem en
een Nespresso apparaat.
Zeeland heeft heel veel te bieden op culinair
gebied. Geliefd zijn vooral de Zeeuwse mosselen,
oesters en de Oosterscheldekreeft. Tijdens het
evenement zullen we ook zeker gaan genieten van
verse streekproducten en Zeeuwse specialiteiten bij
restaurant Bij Jules en @Eef.
Adres: Westduin 1, 4371 PE Koudekerke/Vlissingen
www.westduin.nl
Parkeren bij het hotel is gratis.
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Verslag VIT Event 2017
Op vrijdag 17 november 2017 vond het wetenschappelijke programma van VIT
event “De Versnelling” plaats.
Onder leiding van moderator Nijmeegse hoogleraar
Orale Implantologie Gert Meijer werd de dag
geopend. Na een vergelijking met Formule 1 voor
wat betreft snelheid en veiligheid door Formule 1
autosport Ziggo commentator Olav Mol was zijn
collega Jack Plooij aan de beurt met de eerste Wil
Franken lezing, in het leven geroepen om Wil Franken
te eren omdat hij nauw betrokken was bij het VIT. Een
lezing over het leven, tandheelkundige raakvlakken
en enige zelfspot. Prof. dr. Amir Reza Rokn sprak
over de vier belangrijkste factoren die bepalend zijn
voor het succes van een implantaat. Sinds 2013 heeft

hij bijna 3000 Dyna Helix implantaten geplaats met
een succespercentage van ruim 96%. Ook vertelde
Rik Jacobs van 3Dsystems/Nextdent over printen
in de praktijk in de toekomst. De meeste beroering
wist de Amerikaan William Balanoff, die al sinds
1985 implantaten plaatst, teweeg te brengen door
zijn publiek voor te houden dat ze veel beter aan
marketing kunnen doen door zich op een andere
doelgroep te gaan richten, namelijk op de mensen
die nu niet komen. Dr. Ahmed Ayoub, voorzitter
van de Egyptian Society of Oral Implantology,
concludeerde onder meer dat implantologie in de

esthetische zone een heel zorgvuldige planning
vereist, waarbij Dodger Hendriks uit Maastricht
collega’s mee liet denken over diagnose en beste
behandeling van diverse casussen. Wim Hobbelink
uit Enschede sprak over fast & fixed en het plaatsen
van (voorlopige) vaste voorzieningen op de eerste
behandeldag. Tijdens het wetenschappelijk
programma is er bovendien ook altijd ruimte
voor “open podium” en kunnen deelnemers aan
het programma ook zelf een casus bespreken en
hiermee zelfs de benodigde ervaring op doen voor
hun NVOI registratie. Hier maakte Krzysztof Mlodecki
dankbaar gebruik van en liet casussen zien over
implanteren in de esthetische zone. Paul van de
Bosch maakte duidelijk dat immediaat plaatsen
onder suprastructuren doorschakelen is naar de
volgende versnelling en Marcel Weijland deelde zijn
ervaringen betreffende boren waarmee de kaak kan
worden verbreed en het bot gecomprimeerd.
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Inschrijven
Wij vragen u een bijdrage van € 695,00 voor het
gehele programma (twee overnachtingen incl.
ontbijt, lunch, twee keer diner en alle drankjes
binnen het programma). Dyna Dental 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 deelnemers is 50.
Inschrijving gebeurt op volgorde van
binnenkomst en is definitief na ontvangst van de
betaling.

Met behulp van het bijgevoegde
inschrijfformulier kunt u zich aanmelden voor
het VIT Event 2018 - De Investering.

Bij annulering zijn de kosten van het hotel nonrefundable.

Wij verzoeken u vriendelijk het ingevulde
formulier uiterlijk 30 juli a.s. te retourneren
in verband met het maken van de nodige
reserveringen.

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

De Investering wordt mede mogelijk gemaakt door:

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