Wetenschappelijk programma

Wetenschappelijk programma

State of the art behandelen van
Hollandse aangezichtsletsels

Behandeling en rehabilitatie van
uitgebreide aangezichtsletsels

09.15 Mandibulafracturen met nadruk op
collumfracturen
A.V.J. (Antoinette) Rozeboom, MSc,
MKA-chirurg, Amsterdam UMC - locatie
AMC, Erasmus Medisch Centrum,
Rotterdam en Reinier de Graaf
ziekenhuis, Delft

13.45 Functionele en dentale rehabilitatie
na aangezichtstrauma
Dr. B. (Baucke) van Minnen,
MKA-chirurg, UMC Groningen

08.45 Ontvangst

10.00 Zygoma/Orbita fracturen
Dr. P. (Peter) Gooris, MKA-chirurg,
Amsterdam UMC - locatie AMC
en Amphia ziekenhuis, Breda

10.45 Koffiepauze

11.15 Dentaal letsel, diagnostiek en
behandeling door de MKA-chirurg
Dr. L. (Leander) Dubois, Amsterdam UMC
- locatie AMC en St. Antonius ziekenhuis,
Nieuwegein
12.00 Lunch

13.00 Panfacial fractures
Prof.dr. W. (Wolfgang) Puelacher,
Oral- and Maxillofacial Surgeon,
Universitätsklinik Innsbruck

14.30 Theepauze

14.45 Maxillofacial trauma in the Alpine
countries
Prof.dr. W. (Wolfgang) Puelacher,
Oral- and Maxillofacial Surgeon,
Universitätsklinik Innsbruck

15.45 Discussie

16.00 Afsluitende borrel

Hoofdsponsor 2019

Bij- en Nascholingscursus

HOOFDZAKEN
Vrijdag 25 januari 2019

Traumatologie
van het aangezicht
Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten
tel. 0341 - 37 54 54

PAOK-BOOA
Nederlandse Vereniging voor
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Traumatologie van het aangezicht

Op vrijdag 25 januari 2019 wordt de jaarlijkse
nascholingsdag ‘Hoofdzaken’ gehouden in
Putten.
Deze dag behoort tot het terugkerende nascholingsprogramma voor de Nederlandse MKAchirurgen en is een vast onderdeel van de
landelijke onderwijsdagen voor AIOS.

De MKA-chirurg wordt regelmatig geconfronteerd met traumatische afwijkingen in het aangezicht. De incidentie van deze aandoeningen
wisselt per land en per regio.
In de ochtend van deze nascholingsdag wordt
aandacht besteed aan de letsels die in
Nederland regelmatig voorkomen: mandibulafracturen, middengezichtsfracturen en het dentale letsel.
Antoinette Rozeboom, MKA-chirurg te Rotterdam verwacht begin 2019 te promoveren aan
de UvA op haar onderzoek naar collumfracturen.
Hoofdzaken 2019 is een mooi moment om haar
state of the art bevindingen met de beroepsgroep te delen.
Dr. Peter Gooris onderzoekt in het AMC de
orbitafracturen en met name de indicatie voor
behandeling. De huidige stand van zaken betreffende de orbita- en zygomafracturen zullen door
hem worden gepresenteerd.
Het dentale letsel is internationaal gezien een
weinig besproken onderwerp op cursussen en
congressen voor MKA-chirurgen. Dentaal letsel
komt echter vaak voor in combinatie met aangezichtsletsel. Dr. Leander Dubois zal de huidige
kijk op opvang en behandeling van dentaal letsel
bespreken.

In het middagprogramma wordt ingegaan op uitgebreidere aangezichtsletsels en de rehabilitatie
daarvan. Prof.dr. Wolfgang Puelacher, verbonden aan de Universitätsklinik te Innsbruck zal de
behandeling van panfaciale letsels bespreken.
Na heling van bot, weke delen en de dentale
letsels is de patiënt niet automatisch ook
functioneel hersteld. De rehabilitatie na initiële
behandeling van het traumatisch letsel zal hier
aan de orde komen.

Traditioneel wordt de dag afgesloten met een
onderwerp dat raakt aan het thema van de dag
en de kennis verder zal verdiepen. Traumatische
letsels in de Alpenlanden hebben door de
sportieve activiteiten in de bergen een heel
ander karakter dan in Nederland. Andere letsels
en een andere incidentie stellen de collega MKAchirurgen in de Alpenlanden aan een ander palet
van behandelingen bloot. Wolfgang Puelacher
zal ook over dit onderwerp zijn ervaringen delen.
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Commissieleden
François Dieleman
Bas van Eggermont
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Erik Nout
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Accreditatie
5 punten

Inschrijftarieven
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€ 200,€ 75,-

Registratie en secretariaat
Registratie via www.ireenrientjes.nl
Ireen Rientjes Congresorganisatie
Kalmarstraat 25, 7559 JA Hengelo
telefoon 074-2782983
mobiel 06-52110442
e-mail info@ireenrientjes.nl

WEACADEMY 26 januari 2019
Aansluitend aan Hoofdzaken vindt op zaterdag
26 januari 2019 de 6e WEACADEMY op dezelfde
locatie plaats. Deze dag heeft als thema ‘Hot Lips’.
Indien u beide dagen deelneemt, kunt u desgewenst gebruik maken van een hotelkamer
incl. diner op vrijdagavond 25 januari 2019 bij
Kasteel De Vanenburg.
Bij inschrijving voor de WEACADEMY kunt u hiervoor direct een reservering maken.

