
Dr. G.J. van Hoytema 
Stichting 

Cursus `Afwijkend 
mondgedrag' op 17 maart °' 	"°" ' 

Berichten 

Berichten 

Verenigingsverslagen 

en -mededelingen 

leraar in de Maxillofaciale Oncologie van-
wege de Nederlandse Vereniging voor 
Mondziekten en Kaakchirurgie, in de facul-
teit der Medische Wetenschappen van de 
Rijksuniversiteit Groningen. 

De kosten bedragen voor NMT-leden f 165,-, 
voor niet-NMT-leden f 215,-. 

Voor inschrijving en inlichtingen: secr. 
Stichting Dr. G.J. van Hoytema Stichting, 
Universiteit Twente, Enschede, tel. 053-
892409, fax 053-340251. 

Vereniging voor 
Medisch 
Tandheelkundige 
Interactie 

Post Academisch 
Onderwijs 
Tandheelkunde 

Cursus Endodontologie op 6 en 7 april 

Minisymposium vrijdag 24 maart 

De Vereniging Medisch Tandheelkundige 
Interactie (VMTI) houdt op vrijdag 24 
maart a.s. een minisymposium `Roken en 
tandheelkunde' in het Auditorium van het 
hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De 
Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Aan-
vang: 15.00 uur. 

Het programma is als volgt: 
Welkom en inleiding: J. van den Heuvel, 
voorzitter VMTI 
Roken en gezondheid: prof.dr. J. Stam 
Mondaandoeningen ten gevolge van roken: 
prof.dr. I. van der Waal 
Interventie en preventie: drs. B. Crul 

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij 
mevr. prof.dr. L. Abraham-Inpijn, tel. 020-
5188285. 

Nederlandse 
Vereniging voor 
Gnathologie 

Samenstelling nieuw bestuur 

Per 19 december 1994 is het bestuur van de 
Nederlandse Vereniging voor Gnathologie 
(NVG) als volgt samengesteld: 

Dr. P. van der Kuij, voorzitter 
Dr. R.S. McCarroll, vice-voorzitter 
Dr. P.G.F.C.M. Battistuzzi, secretaris 
R.R.R. Altman, penningmeester 
W.B. van Limburgh, lid 
F. de Vries, lid 

Secretariaat: Heiveld 72, 6596 BZ, Milsbeek. 

Binnenland 

Rijksuniversiteit Groningen 

Dr. J.L.N. Roodenburg benoemd tot bij-
zonder hoogleraar 

Met ingang van 1 januari 1995 is dr. J.L.N. 
Roodenburg benoemd tot bijzonder hoog- 

Cursussen in de maand maart 

Hieronder volgt een herinnering aan de cur-
sussen die in de maand maart onder auspi-
ciën van de Stichting Post Academisch 
Onderwijs Tandheelkunde worden gegeven. 
Voor uitvoerige informatie wordt op deze 
plaats verwezen naar het Cursusprogramma 
1994/1995. 

KUN Overkappingsprothese, diagnostiek 
en behandeling, 3 maart 

AZG Suprastructuren op implantaten, 2, 
3 en 4 maart 

KUN Suprastructuren en overkappings-
prothesen op diverse implantaatsys-
temen, 8 maart 

KUN Moderne opbouwtechnieken, 17 
maart 

ACTA Hygiëne in de tandartspraktijk, 24 
maart 

ACTA Orale implantologie, 29 en 30 maart 
ACTA De tandarts als ondernemer, 31 

maart 

De Dr. G.J. van Hoytema Stichting organi-
seert op vrijdag 17 maart een PAOT-cursus 
met het thema `Afwijkend mondgedrag'. 
Lokatie is het Muziekcentrum, Noorderha-
gen 27 te Enschede. 

De volgende vormen van afwijkend 
gedrag zullen o.a. aan de orde komen: habi-
tueel mondademen, obstructie mondade-
men, open-mondhouding, zuiggewoonten, 
tongpersen, bruxisme en kaakklemmen. 

Sprekers zijn: dr. P.J.W. Jiich, drs. N.K. 
Idema, E.E.M.L. Beyaart, prof.dr. S. Linder-
Aronson, prof.dr. L. Feenstra, prof.dr. D.B. 
Tuinzing en dr. H.J. Remmelink. 

Het symposium is primair bestemd voor 
tandartsen, orthodontisten en kaakchirur-
gen, maar ook voor huisartsen, KNO-art-
sen, jeugdartsen, CB-artsen, kinderartsen, 
logopedisten, fysiotherapeuten en stafver-
pleegkundigen, werkzaam bij het kruiswerk. 

De Dr. G.J. van Hoytema Stichting organi-
seert op donderdag 6 en vrijdag 7 april een 
cursus `Endodontologie' in hotellerie `De 
Holtweijde', Spiekweg 7 te Lattrop. 

De cursus zal een theoretisch en een 
praktisch deel bevatten. In het theoretische 
deel komen o.a. de anatomie van de pulpa-
holte, het belang van reinigen en vormge-
ven, preparatietechnieken en traumata van 
gebitselementen aan de orde, alsmede de 
kanaalbehandeling in één zitting, behande-
ling van pijn en het vullen van het kanaal. 

Tijdens het praktische gedeelte wordt 
onderricht gegeven in de step-back-prepa-
ratietechnieken en het vullen van het kanaal 
volgens de laterale condensatiemethode. 
Een lijst met het benodigde instrumentari-
um voor het practicum wordt de cursist 
medio maart toegezonden. De kosten van 
het instrumentarium bedragen, afhankelijk 
van wat de deelnemer reeds bezit, maximaal 
f 400,-. 

Docenten zijn mevr.dr. L.B. Peters en 
prof.dr. P.R. Wesselink. 

De kosten voor deze tweedaagse cursus 
bedragen f 805,-. 

Voor inschrijving en inlichtingen: secr. 
Stichting Dr. G.J. van Hoytema Stichting, 
Universiteit Twente, Enschede, tel. 053-
892409, fax 053-340251. 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Geen verbod van amalgaam 

In antwoord op kamervragen heeft minister 
Borst-Eilers van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport verklaard dat er geen aanmerkelijk 
gezondheidsrisico verbonden is aan het 
gebruik van amalgaam voor vullingen in 
kiezen. De minister komt tot die conclusie 
op grond van de beschikbare wetenschappe-
lijke informatie over dit onderwerp. Een 
verbod van amalgaam is daarom niet op zijn 
plaats. 

In haar antwoord wijst minister Borst 
erop dat kwik niet vanzelf kan weglekken, 
omdat het chemisch gebonden is aan de 
overige metalen in het mengsel. Wel kan 
bijvoorbeeld door slijtage en warmte kwik 
in zeer kleine doses vrijkomen. Onderzoek 

/N/v/G/ 
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heeft uitgewezen dat deze hoeveelheden 
onder de aanvaardbare norm liggen. Tussen 
de aanwezigheid van amalgaamvullingen en 
het optreden van bepaalde ziekten is nooit 
enig wetenschappelijk verband aangetoond. 
Wel is in zeldzame gevallen bij mensen een 
overgevoeligheid voor amalgaamvullingen 
geconstateerd. De daarbij behorende reac-
ties treden bij plaatsing in de mond onmid-
dellijk op, zodat direct maatregelen worden 
genomen. 

Toonaangevende internationale instel-
lingen, waaronder de World Health Organi-
sation, vinden het gebruik van amalgaam 
verantwoord of ontraden het gebruik niet. 
In Duitsland is op grond van bepaalde ver-
onderstellingen het gebruik van amalgaam 
wel ontraden. Deze veronderstellingen zijn 
echter niet door onderzoek bevestigd. 
Andere Europese landen hebben het Duitse 
standpunt niet overgenomen. 

De Gezondheidsraad zal in 1995 een 
advies uitbrengen over het gebruik van 
tandheelkundig amalgaam. Aan de hand 
van dit advies zal de minister bezien of 
nader onderzoek nodig is. 

(Bron: Staatscourant 27.12.1994) 

Consumentenbond 

Effect verwijderen tandartshulp uit zie-
kenfonds 

De Consumentenbond heeft er in een brief 
van 29 december 1994 bij minister Borst op 
aangedrongen in 1995 een onderzoek te 
doen onder ziekenfondsverzekerden naar 
het effect van de verwijdering van tandarts-
hulp uit het ziekenfondspakket. Aanleiding 
voor de brief is een inventarisatie die de 
bond heeft gemaakt van het aanbod van 
aanvullende tandartsverzekeringen. 

Tandartshulp wordt met ingang van 1 
januari 1995 nauwelijks meer vergoed via 
het verplichte ziekenfondspakket. Consu-
menten kunnen zich hiervoor wel aanvul-
lend verzekeren bij hun ziekenfonds. 

Uit de inventarisatie blijkt dat er sprake 
is van een wirwar van vergoedingen en dek-
kingen. De meeste ziekenfondsen bieden 
slechts een beperkte dekking. Ze vergoeden 
veelal maar 50% tot 75% van de kosten en 
er gelden maximumbedragen per verzeker-
de per jaar. 

De Consumentenbond vindt de verschil-
len des te kwalijker omdat in veel gevallen 
een vrije keuze voor een tandartsverzeke-
ring niet eens mogelijk is. Veel verzekeraars 
koppelen de tandartsverzekering aan het 
bestaande aanvullende pakket. Hierdoor 
kan het voorkomen dat men, als men kiest 
voor een aanvullende verzekering voor 
alternatieve geneeswijzen, automatisch ver-
zekerd is voor tandartskosten, ook al heeft 
men een dergelijke verzekering niet nodig. 

Een andere beperking is dat veel verzeke-
raars de tandartsverzekering hebben opge-
zet als gezinsverzekering. Hierdoor is het 
onmogelijk om de verzekering te beperken 
tot één of twee gezinsleden. Een bijkomend 
probleem is dat veel verzekeraars werken 
met een 'negative option': de verzekerde is 
automatisch aanvullend verzekerd, tenzij 
hij of zij tijdig laat weten dit niet te willen. 
In veel gevallen moesten consumenten op 
zeer korte termijn beslissen of ze het aanbod 
van hun verzekeraar al dan niet accepteer-
den. 

De verwijdering van tandartshulp uit het 
ziekenfondspakket is een eerste in de reeks 
voorgestelde afslankingsmaatregelen. De 
Consumentenbond denkt dat met de resul-
taten van een onderzoek naar de effecten 
van deze maatregel, ondoordachte invoe-
ring van nieuwe maatregelen kan worden 
voorkomen. 

(Bron: Staatscourant 30.12.1994) 

Centraal Bureau voor Statistiek 

Toename tandartsbezoek en medicijn-
gebruik in 1994 

Het bezoek aan de tandarts en het gebruik 
van geneesmiddelen zijn in 1994 blijven 
toenemen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. 
In het bezoek aan huisarts, fysiotherapeut, 
alternatieve genezer en specialist is daaren-
tegen nauwelijks verandering opgetreden in 
vergelijking met de voorafgaande vier jaren. 
In de jaren tachtig was nog wel sprake van 
een toenemend gebruik van deze voorzie-
ningen. 

Het bezoek aan de tandarts is in 1994 ver-
der toegenomen. Vorig jaar consulteerden 
11,1 miljoen personen de tandarts. In totaal 
gaat het hierbij om 33 miljoen consulten. 
Hiervan namen ziekenfondsverzekerden 
tweederde deel en particulier verzekerden 
eenderde deel voor hun rekening. Sinds 1 
januari 1995 worden de meeste behandelin-
gen van de tandarts niet meer door het zie-
kenfonds vergoed. Uit de CBS-gegevens 
blijkt dat deze maatregel eind vorig jaar heeft 
geleid tot ongeveer 4 miljoen extra consulten 
van ziekenfondsverzekerden. Ook zonder 
deze extra consulten is er echter sprake van 
een toename van het tandartsbezoek. 

De stijgende trend in het gebruik van vrij 
verkrijgbare geneesmiddelen heeft zich ook 
in 1994 doorgezet. Het gaat hierbij om 4 mil-
joen inwoners (1,7 miljoen mannen en 2,3 
miljoen vrouwen). Ook bij de voorgeschre-
ven geneesmiddelen lijkt de stijgende trend 
nog niet onderbroken. In 1994 gebruikten 
4,7 miljoen personen voorgeschreven genees-
middelen. Hierbij gaat het om 2 miljoen 
mannen en 2,7 miljoen vrouwen. 

(Bron: Staatscourant 9.1.1995) 

Werkgroep Infectiepreventie (WIP) 

Nieuwe richtlijnen 

In januari 1995 zijn er drie nieuwe richtlij-
nen van de Werkgroep Infectiepreventie 
(WIP) verschenen: 
* WIP-richtlijn nr. 17a — Preventie van 

besmetting met tuberculose in zieken-
huizen. Dit is een herziening van de in 
april 1992 uitgegeven richtlijn. In deze 
richtlijn worden adviezen gegeven voor: 
het verplegen van patiënten met tuber-
culose; 
maatregelen met betrekking tot isolatie 
van de patiënt; 
het omgaan met mogelijk besmet mate-
riaal; 
contactonderzoek; en 
onderzoek op tuberculose bij werkers in 
de gezondheidszorg bij aanstelling en de 
periodieke controles. 

* WIP-richtlijn nr. 28 — Sondevoeding en 
infectiepreventie. In deze richtlijn wor-
den de hygiënische maatregelen bespro-
ken die nodig zijn om te voorkomen dat 
de patiënt tengevolge van het toedienen 
van sondevoeding een infectie oploopt. 

* WIP-richtlijn nr. 35a — Beleid bij meti-
cilline resistente Staphylococcus aureus. 

In deze herziene richtlijn wordt beschre-
ven welke maatregelen moeten worden 
genomen ter voorkoming van versprei-
ding van MRSA in het ziekenhuis. Deze 
maatregelen zijn grotendeels gebaseerd 
op de ervaringen die zijn opgedaan in 
Nederlandse ziekenhuizen. Er is getracht 
een zeker evenwicht te vinden tussen de 
wenselijkheid en de praktische uitvoer-
baarheid. 

De richtlijnen zijn te bestellen bij het docu-
mentatiecentrum van de WIP, Academisch 
Ziekenhuis Leiden, Gebouw 1, E4-P50, mw. 
Th. Daha, postbus 9600, 2300 RC Leiden; 
tel. 071-226399 (tussen 9.00 en 13.00 uur). 

Agenda 

Data der voornaamste wetenschappelijke 
congressen en vergaderingen in binnen- en 
buitenland. 

*Eerste vermelding 

*Donderdag 2 — Vrijdag 3 maart 
Cursus `Orthodontie in de algemene prak-
tijk' door Dental Center for Postgraduate 
Courses, Saturnusstraat 6, 2132 HB Hoofd-
dorp; tel. 02503-13587, fax 02503-12033. 

*Maandag 6 en 13 maart 
Cursus `Porseleinen (in)onlays — theorie en 
klinische demonstratie' door Dental Center 
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for Postgraduate Courses, Saturnusstraat 6, 
2132 HB Hoofddorp; tel. 02503-13587, fax 
02503-12033. 

Dinsdag 7 maart 
Cursus Logopedie en tandheelkunde: de 
oro-myofunctionele therapie volgens Garli-
ner. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten: 
7, 14, 21 en 28 maart en 25 april. Tijdstip: 
19.00-22.00 uur. Lokatie: Nijmegen. Inl.: 
Hogeschool Nijmegen; tel. 080-528528. 

*Donderdag 9 — 10 maart 
Cursus `Eenvoudige chirurgisch-parodontale 
behandeling' door Dental Center for Postgra-
duate Courses, Saturnusstraat 6, 2132 HB 
Hoofddorp; tel. 02503-13587, fax 02503-12033. 

Zaterdag I1 maart 
WTA-cursus `Trauma to teeth' door dr. J.O. 
Andreasen in Congrescentrum Orpheus te 
Apeldoorn. Aanvang: 8.30 uur. Inl.: secr. 
WTA, B.P.M. Verlinden, Verdilaan 9, 1272 
EH Huizen; tel. en fax 02152-64687. 

Dinsdag 14 — vrijdag 17 maart 
Medica '95. Internationale tentoonstelling 
voor de gezondheidszorg in de Jaarbeurs te 
Utrecht. 

*Donderdag 16 maart 
Klinische Avond Tandheelkunde Nijmegen 
met het thema `Rol van het Centrum voor 
Bijzondere Tandheelkunde'. Inl.: vakgroep 
Parodontologie en Preventieve Tandheel-
kunde, KUN, postbus 9101, 6500 HB Nij-
megen; tel. 080-614039, fax 080-541314. 

Vrijdag 17 maart 
Symposium `Kwaliteit in de Orthodontie', 
georganiseerd door EURO-QUAL, in Con-
grescentrum `De Leeuwenhorst' te Noord-
wijkerhout. Het symposium is toegankelijk 
voor alle geïnteresseerden. Inlichtingen en 
aanmeldingen bij: EURO-QUAL, do 
ACTA, Louwesweg 1, 1066 EA Amsterdam; 
tel. 020-5188415, fax 020-5188566. 

*Vrijdag 17 maart 
PAOT-cursus `Afwijkend mondgedrag' 
door de Dr. G.J. van Hoytema Stichting in 
het Muziekcentrum, Noorderhagen 27 te 
Enschede. 

*Donderdag 23 maart 
Voorjaarsvergadering van het Nederlandsch 
Tandheelkundig Genootschap in het Trip-
penhuis te Amsterdam. Thema: de BIG-
impact; de betekenis van de wet Beroepen 
Individuele Gezondheidszorg voor de tand-
heelkunde. Inl.: Prof.dr. G.J. Truin, vakgroep 
Cariologie en Endodontologie, postbus 
9101, 6500 HB Nijmegen; tel. 080-616410. 

*Donderdag 23 — vrijdag 24 maart 
Cursus `Periodontal surgery for esthetics' 
door Dental Center for Postgraduate Cour- 

ses, Saturnusstraat 6, 2132 HB Hoofddorp; 
tel. 02503-13587, fax 02503-12033. 

*Vrijdag 24 maart 
Minisymposium door de Vereniging Me-
disch Tandheelkundige Interactie `Roken en 
tandheelkunde' in het auditorium van de 
Vrije Universiteit (hoofdgebouw), de Boele-
laan 1105, 1081 HV Amsterdam. Aanvang: 
15.00 uur. Inl.: Prof.dr. L. Abraham-Inpijn, 
Vakgroep AZIG, Louwesweg 1, 1066 EA 
Amsterdam; tel. 020-5188285. 

Dinsdag 28 maart 
Symposium `Voeding en stress', georgani-
seerd door de Nederlandse Vereniging van 
Diëtisten, de Stichting Voeding Nederland 
en de Nederlandse Vereniging voor Voedsel 
en Levensmiddelentechnologie in de Irene-
hal van het Jaarbeurs Congres Centrum te 
Utrecht. Inl.: Stichting Voeding Nederland; 
tel. 070-3510883 en Nederlandse Vereni-
ging van Diëtisten; tel. 04120-24543. 

Vrijdag 31 maart 
NVT-voorjaarscongres `Glas en Porselein' 
in het Jaarbeurs Congres Centrum te 
Utrecht. Inl.: NVT, tel. 03402-40798. 

*Zaterdag 1 april 
WTA-cursus `Esthetic considerations in 
periodontics' door prof. dr. J. Wennstriim. 
Lokatie: Aula Major van de Katholieke Uni-
versiteit te Nijmegen. Inl.: secr. WTA, 
B.P.M. Verlinden, Verdilaan 9, 1272 EA 
Huizen; tel. en fax 02152-64687. 

*Donderdag 6 — vrijdag 7 april 
Tweedaagse PAOT-cursus 'Endodonto-
logie' door de Dr. G.J. van Hoytema Stich-
ting in hotellerie `De Holtweijde', Spiekweg 
7 te Lattrop. 

Vrijdag 7 april 
Cursus Anamnese. Medische anamnesevra-
gen worden per onderwerp besproken. 
Lokatie: ACTA, Louwesweg 1, 1066 EA 
Amsterdam. Inl.: 020-5188286. 

Maandag 24 — vrijdag 28 april 
Internationale studieweek Nederlandse 
Vereniging voor Orthodontische Studie. 
Lokatie: Noordwijkerhout. Inl.: secr. 
NVOS; tel. 01830-35476, fax 01830-33177. 

*Donderdag 18 mei 
Klinische Avond Tandheelkunde Nijmegen 
met het thema `Diagnostische splint, en 
dan?'. Inl.: vakgroep Parodontologie en Pre-
ventieve Tandheelkunde, KUN, postbus 
9101, 6500 HB Nijmegen; tel. 080-614039, 
fax 080-541314. 

Woensdag 5 — zaterdag 8 juli 
42e Jaarcongres van de European Organiza-
tion for Caries Research (ORCA) te Noord-
wijkerhout. 

Maandag 7 — vrijdag 11 augustus 
IV European Bioethics Seminar over Health 
Care Issues in Pluralistic Societies, georga-
niseerd door de International Program in 
Bioethics Education and Research. Cursus 
in het interdisciplinaire vakgebied tussen 
geneeskunde en gezondheidswetenschap-
pen enerzijds en ethiek anderzijds. Voertaal 
is Engels. Inl.: Mw. J.C.M. Felet-de Haard, 
vakgroep Ethiek, Filosofie en Geschiedenis 
van de Geneeskunde, KU Nijmegen, post-
bus 9101, 6500 HB Nijmegen; tel. 080-
615320, fax 080-540254. 

Woensdag 30 augustus — vrijdag 2 septem-
ber 
6e congres van de European College of 
Gerodontology als integraal onderdeel van 
het 3e Congress of Gerontology, georgani-
seerd door de Nederlandse Vereniging voor 
Gerodontologie. Plaats: Amsterdam. The-
ma's: `Preventive dentistry in the elderly', 
`Ageing and dental treatment' en `Geriatrics 
and geriatric dentistry'. Inl.: G.R.E. Schuil, 
Herdershof 4, 8181 CT Heerde; tel. 05782-
4209. 

*Donderdag 7 september 
Klinische Avond Tandheelkunde Nijmegen. 
Inl.: vakgroep Parodontologie en Preventie-
ve Tandheelkunde, KUN, postbus 9101, 
6500 HB Nijmegen; tel. 080-614039, fax 
080-541314. 

Zaterdag 23 september 
Jaarvergadering en viering 5e lustrum 
NVvK (in samenwerking met de Ver. tot 
Bevordering v d Tandheelkundige Gezond-
heidszorg voor Gehandicapten (VBTGG)) 
te Nijmegen. Inl.: NVvK, secr. J.G. van Zijn-
Vlaar, Van Uytrechtlaan 21, 1901 JK Castri-
cum. 

Vrijdag 6 oktober 
NVT Najaarscongres `Pijn' in het Jaarbeurs 
Congres Centrum te Utrecht. Inl.: NVT; tel. 
03402-40798. 

Donderdag 19 — zaterdag 21 oktober 
VTT'95, Vakbeurs voor Tandheelkunde, 
Tandtechniek en Mondhygiëne in de Jaar-
beurs te Utrecht. 

*Vrijdag 27 oktober 
Najaarsvergadering van het Nederlandsch 
Tandheelkundig Genootschap in het Acade-
misch Ziekenhuis te Utrecht. Inl.: Prof.dr. 
G.J. Truin, vakgroep Cariologie en Endo-
dontologie, postbus 9101, 6500 HB Nijme-
gen; tel. 080-616410. 

*Donderdag 2 — vrijdag 3 november 
Cursus `100 jaar röntgenologie' door de Dr. 
G.J. van Hoytema Stichting. Lokatie: 
Gebouw De Vrijhof, Universiteit Twente, 
Enschede. 
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*Donderdag 9 november 
Klinische Avond Tandheelkunde Nijmegen 
met het thema `Chirurgische orthodontie'. 
Inl.: vakgroep Parodontologie en Preventie-
ve Tandheelkunde, KUN, postbus 9101, 
6500 HB Nijmegen; tel. 080-614039, fax 
080-541314. 

*Vrijdag 17 november 
Najaarsvergadering Vereniging Medisch 
Tandheelkundige Interactie (VMTI). 

Buitenland 

Vrijdag 17 — zondag 19 maart 
3. Europdischer Kongress far Biologische 
Zahnmedizin in Congrescentrum te Aken, 
Duitsland. Inl.: GZM, Franz-Kauff-Str. 2-4, 
D-69115 Heidelberg; tel. + 6221-166492, 
fax + 6221-164889. 

Vrijdag 17 maart 
Cursus `Afwijkend mondgedrag' door Dr. 
G.J. van Hoytema Stichting. 

Zaterdag 18 — zaterdag 25 maart 
PAO-cursus Wengen te Zwitserland. 
Onderwerpen: 1. Implantaten: indicatiestel-
ling en suprastructuren Brdnemark-systeem, 
of: Orthodontie: Praktische cursus, dia-
gnose, behandelingsplan en vaste apparatuur 
voor de algemeen-practicus. 2. (Partnerpro-
gramma) De tandartspraktijk als organisa-
tie. Inl.: H. de Graaf; tel. 033-943377 of 9436 
en S. Hiemstra; 033-633490 of 632902. 

*Donderdag 23 — zaterdag 25 maart 
Voorjaarsvergadering `Forensische Odonto-
logie' van het Verbond der Vlaamse tand-
artsen, in samenwerking met de British 
Association for Forensic Odontology 
(BAFO), de Vlaamse Vereniging voor Tand-
heelkundige Experten (VVTE) en de Inter-
national Organisation for Forensic 
Odonto-Stomatology (IOFOS). Tijden: 

donderdag 15.30-17.30 uur; vrijdag 9.00-
12.30 uur en 14.00-17.30 uur; zaterdag 9.00-
17.30 uur. Lokatie: donderdag en vrijdag: 
Abbey Hotel te 1850 Grimbergen (België); 
zaterdag: Groot Auditorium van de Genera-
le Bank, Kanselarijstraat 1, 1000 Brussel. 
Inl.: E. De Valck, LTH, Parklaan 10, 1852 
Beigem; tel. en fax 00-02-269-06-42. 

Maandag 27 maart — zaterdag 1 april 
Internationale Dental Schau te Keulen, 
Duitsland. 

*Woensdag 19 — vrijdag 21 april 
Fifth Cross Channel Conference over Foren-
sische Geneeskunde te Parijs, Frankrijk. 
Donderdagmiddagprogramma: 	Forensic 
odontology and anthropology for the living: 
Bite wounds, determination of the age, iden-
tification. Chairman: Dr. G. Ritchie, VK. 
Inl.: Forensisch Medisch Genootschap, secr. 
dr. J.J.G. Puts, Lab. voor Gerechtelijke 
Pathologie, Volmerlaan 17, 2288 GD Rijs-
wijk; tel. 070-3408131, fax 070-3950862. 

Donderdag 25 — zaterdag 27 mei 
Journées Dentaires Internationales de 
Bruxelles. Met daarin begrepen: 2e Congres 
van de Société de Médicine Dentaire, het 
12e Internationale Quintessence Symposi-
um en het 14e Internationale Keramiek 
Symposium. Lokatie: Palais des Congrès, 
Brussel. Inl.: Société de Médicine Dentaire; 
tel. + 32 2 3758175, fax + 32 2 3758612. 

Donderdag 8— zondag 11 juni 
15e congres van de International Associa-
tion of Paediatric Dentistry te Gothenburg, 
Zweden. Inl.: NVvK, secr. J.G. van Zijn-
Vlaar, Van Uytrechtlaan 21, 1901 JK Castri-
cum. 

Zondag 11 — dinsdag 13 juni 
4th North Sea Conference on Periodontolo-
gy te Gothenburg, Zweden. 

Woensdag 28 juni — zaterdag 1 juli 
IADR-General Session te Singapore. 

Donderdag 24 — zondag 26 augustus 
2nd International Congress on dental law 
and ethics door de Danish Dental Associa-
tion te Kopenhagen. Inl.: Danish Dental 
Association, 17 Amalaiegade, P.O. Box 143, 
DK-1004 Copenhagen K; tel. + 33157711, 
fax + 33151637. 

Zaterdag 16 september 
Congres `Pijn' te Antwerpen, georganiseerd 
door NVT in samenwerking met NIVVT. 
Inl.: NVT; tel. 03402-40798. 

Donderdag 5 — zaterdag 7 oktober 
International Dental Showcase '95 door de 
British Dental Trade Association in het 
NEC te Birmingham (UK). 

Maandag 23 — vrijdag 27 oktober 
83rd FDI Annual World Dental Congress, 
Hong Kong. 

1996 

*Maandag 26 — vrijdag 30 augustus 
14th Meeting of the International Associa-
tion of Forensic Sciences (IAFS) te Tokio, 
Japan. Inl.: Takehiko Takatori, Department 
of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, 
University of Tokyo, 7-3-1, Hongo, Bun-
kyo-ku, Tokio 113, Japan; tel. + 81-3-3812-
2111 ext. 3363, fax + 81-3-3815-8380. 

*Maandag 2 — woensdag 4 september 
3rd International Symposium of Advances 
in Legal Medicine (ISALM) te Osaka, Japan. 
(Op het programma staan ook onderdelen 
over Forensische odontologie). Inl.: Prof. 
Choei Wakasugi, Dept. of Legal Medicine, 
Osaka Univ. Med. School, 2-2 Yamada-oka, 
Suita City, Osaka 565, Japan; tel. + 81-6-
879-3110, fax + 81-6-879-3119. 
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