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ITI Thema-avond
Chirurgische en restauratieve  
complicaties in de implantologie
Maandag 4 november 2019

Complicaties in de implantologie zijn vaak te voorkomen.

De orale  implantologie heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt op 
tal van aspecten, maar met name ten aanzien van producten, de toepassingen 
en indicaties voor implantaten, veiligere procedures en verbetering van de na-
zorg. Desondanks komen complicaties helaas voor. Met begrip van biologische 
en technologische principes, productkennis, adequate planning en deskundige 
chirurgische en restauratieve uitvoering zijn ze te vermijden. 

Aan de hand van casuïstiek gaan de sprekers in op veel voorkomende chirurgi-
sche en prothetische complicaties. 

Het doel is dat u na het volgen van deze thema-avond veel voorkomende com-
plicaties in de implantologie herkent, suggesties kan doen, maatregelen kan 
treffen om dit te voorkomen.

Sprekers

Prof. dr. Eppo Wolvius Prof. dr. Marco Cune 
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Sprekers

ITI Thema-avond
Digitale beeldvorming, chirurgische 
en restauratieve planning en 
uitvoering
Donderdag 14 november 2019

Dat we in het digitale tijdperk leven staat buiten kijf. 

Er komen steeds meer tools beschikbaar om ons werk makkelijker te maken. 
Maar op welke manier vormen deze nieuwe technologieën zoals mondscan-
ners, CBCT, facial scanners en digitale articulatoren ook een daadwerkelijke 
meerwaarde voor ons klinisch handelen? En, hoe lang duurt het nog voordat 
we écht die virtuele patiënt hebben?

Tijdens deze thema-avond wordt het dagelijks gebruik van bepaalde – inmid-
dels bijna onmisbare - digitale tools en de hiermee samenhangende workflows 
getoond en worden de mogelijkheden én onmogelijkheden van de nieuwste 
technologieën op dit gebied met u gedeeld.

Drs. Wiebe Derksen Dr. Bassam Hassan 
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Registratie
ITI Nederland

W: www.straumanneducatie.nl
E: netherlands@itisection.org

ITI Online Academy 
Het online e-learning platform van het 
ITI! Speciaal afgestemd op uw individuele 
onderwijsbehoeften, biedt de ITI Online 
Academy u een motiverende en lonende 
leerervaring.

https://academy.iti.org

ITI Membership
Word lid van een groeiend netwerk van experts.  

Bent u geïnteresseerd in de orale implantologie op chirurgisch of prothetisch vlak?
Word dan vandaag nog lid van het ITI. Een uniek wereldwijd wetenschappelijk netwerk van 
professionals in de tandheelkundige implantologie.

Voordelen 
- Memberkorting op ITI cursussen, congressen en events;
- Vergroten van uw netwerk met gelijkgestemde professionals in implantologie;
- Gratis deelname aan de ITI Study Club;
- ITI Online Academy;
- Toegang tot de digitale versies van de ITI Treatment Guides op het ITI Net;
- Ontvangst van tijdschrift: Forum Implantologicum; 
- Nieuwste ontwikkelingen en toegang tot online portal; ITI Net;
- Toegang tot digitale ITI publicaties en de literatuur updates.

Word vandaag nog lid via www.iti.org/membership!

ITI Study Club
Regionale avond met diverse onderwerpen:
• Bespreking van eigen casussen / studie
• Netwerken met gelijkgestemde professio-

nals
• (inter)nationale spreker

Locatie 
Hotel Houten, Hoofdveste 25, Houten

Kosten
Geen kosten voor ITI-leden
Niet ITI-leden betalen € 100,- excl. btw
YPP betalen € 50,-
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