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Inleiding

De MKA-vakgroepen Nieuwegein-Zwolle-Arnhem (NZA) hebben het genoegen u uit te
nodigen voor de tweede editie van de NZA-cademy. Het symposium heeft als thema
‘De rol van de MKA-chirurg in de implantologie’.
De orale implantologie heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk werkgebied van de
Nederlandse MKA-chirurg. De introductie van implantaten als basis voor prothetiek
heeft zich in de handen van een aantal bevlogen kaakchirurgen ontwikkeld vanuit de
preprothetische chirurgie. Onderzoek en ontwikkeling worden, ook op de dag van
vandaag, in belangrijke mate vanuit de MKA-chirurgie geleid. Dit uit zich mede in de
leerstoelen op het gebied van de implantologie die door MKA-chirurgen worden
bekleed. In het opleidingsplan van de MKA-chirurgie is vanzelfsprekend veel aandacht
voor de implantologie. De AIOS MKA-chirurgie kan zich, na het overleggen van de
benodigde patiëntendocumentatie, direct na de opleiding laten registreren als NVOI
implantoloog. Binnen die NVOI is er zowel bestuurlijk als via het lidmaatschap een grote
inbreng van MKA-chirurgen.

Resultaten uit het verleden zijn echter geen garantie voor de toekomst. Het maatschappelijk veld waarbinnen de orale implantologie zich op dit moment bevindt is op drift.
Patiënten stemmen met de voeten, verwijzers zijn op zoek naar service, verzekeraars naar kwaliteit en lage prijzen. De overheid wil richtlijnen en gedragsregels. Er
is duidelijk sprake van marktwerking met concurrentie. Ook de tandartsen en tandartsimplantologen kunnen deze markt bedienen. Bent u voldoende voorbereid om uw rol
als hoofdaannemer te blijven vervullen?
Heeft u up-to-date kennis en vaardigheden in huis? Is uw huidige businessmodel met
betrekking tot de implantologie toekomstbestendig en hoe werkt u samen met uw verwijzers? Wat zeggen richtlijnen en gedragsregels en wat vinden de verzekeraars? Wat
houdt de rol als hoofdaannemer nu precies in? Wat spreekt u af met het ziekenhuis?
Wat zijn de kansen en bedreigingen? Heeft u een plan?
Op deze en andere vragen willen we een antwoord geven en u aan het denken zetten.
Het symposium

Professor dr. Marco Cune, hoogleraar restauratieve tandheelkunde, doet de aftrap en
zal ons rondleiden in de wereld van de suprastructuren op implantaten in zijn voordracht
met als titel: Mechanische complicaties: mysteries en wonderen.
De kern van het symposium zal worden gevormd door een debat tussen de uitgenodigde
sprekers en een sterk interactieve discussie met de zaal, die zal worden aangejaagd en
geleid door Maarten Bouwhuis, presentator bij BNR en inspirerend dagvoorzitter.
Prominente vertegenwoordigers van NVOI, NVMKA en KNMT, beleidsmakers en
deskundigen op het gebied van toezicht, regelgeving en richtlijnen zullen hun standpunten aan ons voorleggen. Ook de visie van de verzekeraars zal niet ontbreken.
Uiteraard zijn wij zeer benieuwd naar wat u bezighoudt en wat u kunt vertellen over
uw ervaringen en plannen.

Programma donderdag 10 maart 2016
14.00

Ontvangst en koffie

14.50

Marco Cune: Mechanische complicaties: mysteries en wonderen

14.30

NZA-cademy: Inleiding: waarom staan we hier?

In de ketenzorg is de discussie over het hoofdbehandelaarschap actueel, zo ook in
de implantologie. Verwacht mag worden dat de MKA-chirurg het werk en de keuzes
van de restauratief tandarts, en in zijn verlengde, de tandtechnicus kan begrijpen
en op waarde kan schatten en vice versa. Meest leerzaam zijn de moeizaam
behaalde resultaten c.q. complicaties. In een interactieve presentatie worden
verschillende mechanische complicaties besproken en geanalyseerd. ‘Je gaat het
pas zien als je het door hebt’.

15.50

16.20

Pauze en koffie

Het Grote Implantologie Debat: introductie door Maarten Bouwhuis

Pitches door de genodigde sprekers gevolgd door debat en interactie met de zaal.

U krijgt na uw registratie, ongeveer 1 à 2 weken voor het debat, de actuele en
relevante beleidsstukken toegezonden op uw e-mail adres, zodat u zich goed kunt
voorbereiden op uw participatie. Deze stukken vormen tevens een handig naslagwerk.
18.30

20.00

20.45

21.15

Walking Dinner

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ….. hoe staat u er eigenlijk voor?

Samenvatting en take home message
Borrel

Prof.dr. Marco S. Cune is hoogleraar restauratieve en reconstructieve tandheelkunde en voorzitter van de sectie Orale Functieleer
van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het
UMC Groningen. Daarnaast is hij werkzaam in het Centrum voor
Bijzondere Tandheelkunde van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Zijn klinische en onderzoeksinteresses bestrijken een breed
scala aan onderwerpen, maar richten zich met name op de orale
implantologie en restauratieve tandheelkunde.
Maarten Bouwhuis is presentator bij BNR Nieuwsradio, RTL-Z en
een veel gevraagd dagvoorzitter. Maarten onderscheidt zich door
zijn bevlogenheid, inhoudelijke scherpte en kwinkslag op het juiste
moment. Hij presenteert BNR Gangmakers. Inhoudelijk is Maarten
breed ontwikkeld. Hij wordt hoog gewaardeerd op conceptontwikkeling en zijn inhoudelijke kennis. Thema’s die veel terugkomen
zijn: zakelijke dienstverlening, bank- en verzekeringswezen, retail,
duurzaamheid, logistiek, zorg, ruimtelijke ordening, energie,
politiek en binnenlands bestuur.
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