
Virbac Nederland BV
t.a.v. Marketing & Sales Services 

Antwoordnummer 213
3770 VB BArNeVeld

Virbac Nederland BV       www.virbac.nl       0342 - 427127
Opzetkenmerk Code BC01

V
IR

BAC ORAL CAR
E

PROGRAM

W E R K G R O E P  V E T E R I N A I R E  T A N D H E E L K U N D E

Veterinary 
Dentistry
practice & the future? Vrijdag 31 januari 2014

CinemeC, ede

gebitsproblematiek bij gezelschapsdieren

NEGENDE WVT symposium   Dé complete 
gebitsverzorgingslijn 
   van Virbac



09.00 uur  
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Welkomstwoord door de voorzitter van de WVT 
en introductie gastspreker dr. Peter Southerden 

09.40 uur
Common complications of dental and oral 
surgery and how to avoid them 
U herkent het wellicht: de tandheelkundige patiënt waar 
u mee bezig bent leek aanvankelijk zo makkelijk te 
behandelen, maar helaas gooit een complicatie roet in 
het eten. Wat een rustige ochtend of middag had moeten 
zijn, wordt nu ineens een stressvolle gebeurtenis waar 
u voorlopig nog niet klaar mee bent. Bent u zich bewust 
van het feit dat dit mogelijkerwijs allemaal voorkomen 
had kunnen worden? dr. Southerden zal u meerdere 
praktische ‘to do and not to do’ tips geven. Zo kunt u het 
risico op een complicatie verminderen en onvoorziene 
behandelingstijd zelfs voorkomen.

10.20 uur
The importance of dental and oral radiography 
We weten het allemaal: zonder röntgenfoto weet je 
niet wat er zich in de diepte afspeelt. Wie denkt zonder 
beeldvormende diagnostiek te kunnen behandelen komt 
bedrogen uit: de dentale röntgenfoto is een essentieel 
onderdeel van het tandheelkundig onderzoek. Aan de 
hand van tal van helder illustrerende voorbeelden wordt 
duidelijk dat u niet zonder kan!

11.00 uur
Koffie / thee pauze

11.20 uur
Chronic gingivostomatitis and caudal 
stomatitis in cats 
dr. Southerden geeft een actuele stand van zaken 
over verschillende uitingsvormen van stomatitis en 
zijn visie op deze problematiek bij de kat. U wordt 
geïnformeerd over de verschillende onderzoeks- en 
behandelingsmogelijkheden. Zo kunt u met nuttige tips 
en behandelmogelijkheden nog beter hulp bieden aan 
eigenaren van (ras)katten die deze aandoening hebben. 
Kortom: een praktische lezing waarin u weer volledig op 
de hoogte wordt gebracht.

12.00 uur
a practical and profitable approach to 
homecare 
niet alleen is dr. Southerden specialist veterinaire 
tandheelkunde, hij heeft ook de opleiding tot mBA 
volbracht. Bij uitstek kan hij u tips en tricks geven 

op het gebied van het vermarkten van de veterinaire 
tandheelkunde. Hoe pakt u bijvoorbeeld de ‘homecare’ 
aan op een zodanige wijze dat het voor u ook rendabel 
is? in tijden van recessie is iedere ‘profit’ meer dan 
welkom! 

12.40 - 13.40 uur
Lunch 

13.40 uur
introductie gastspreker  
Prof. dr. a.j. van Winkelhoff

13.50 uur
implantaten, ‘the next step’? 
Prof. van Winkelhoff presenteert de humane risicofactoren 
voor peri-implantitis en de voorzorgsmaatregelen om de 
kans op deze complicatie in de praktijk te verminderen. 
Hoe verhouden de infectieuze complicaties zich in relatie 
tot tandvervangende implantaten. met name infecties 
rond implantaten waarbij botafbraak plaats vindt (peri-
implantitis) lijken een complicatie in opkomst. deze 
infecties vragen vaak veel aandacht, tijd en middelen. 
Wat kunnen we leren van deze inzichten als het gaat over 
toepassing van implantaten in de diergeneeskunde?

15.00 uur 
Sluiting

15.15 uur 
Start filmvertoning:  
Speciaal voor u geselecteerd.

Het jaarlijkse WVT symposium wordt in 2014 voor de negende keer 
georganiseerd. de leden van de Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde (WVT) 
willen de tandheelkunde in de diergeneeskunde stimuleren. daartoe wordt 
jaarlijks praktiserende dierenartsen uit nederland en België, die actief aandacht 
besteden aan de tandheelkundige zorg van hun patiënten, een programma 
aangeboden met praktische feiten op tandheelkundig gebied.

na acht symposia gevuld met praktische tandheelkundige inleidingen door de 
praktiserende leden van de WVT, is het ochtendprogramma dit jaar geheel anders 
van opzet. Wij zijn verheugd dat erkend europees specialist veterinaire 
tandheelkunde dr. Peter Southerden (GB) bereid is om een ochtendvullend 
programma te verzorgen. Peter is een gedreven en uiterst praktisch ingestelde 
dierenarts en eigenaar van het zeer gerenommeerde ‘eastcott Veterinary 
Hospital’. Het doel van het ochtendprogramma is dat u naar huis gaat met een 
grote hoeveelheid kennis en praktisch bruikbare tips waar u direct in uw eigen 
praktijk mee aan de slag kunt gaan! de lezingen die hij verzorgt zullen in de 
engelse taal zijn.

Als eerste zal dr. Southerden veel voorkomende complicaties bij tandheelkundige 
ingrepen met u doornemen. Soms kunnen bepaalde complicaties eenvoudigweg 
voorkomen worden door uw benaderingswijze/aanpak op een aantal punten aan 
te passen. dit kan nét het verschil maken tussen vlot doorwerken zonder 
complicaties of hopeloos uitlopen met de behandeling met alle gevolgen van dien. 
Vervolgens zal het belang van dentale röntgenfoto’s besproken worden. deze zijn 
een essentieel onderdeel van een zorgvuldig tandheelkundig onderzoek. dit zal 
met heldere voorbeelden duidelijk geïllustreerd worden en u overtuigen tot het 
maken van nóg meer dentale röntgenfoto’s van uw patiënten. 

na de pauze zal de chronische gingivostomatitis en caudale stomatitis bij de kat 
besproken worden. een altijd actueel onderwerp en moeilijk behandelbare 
aandoening omdat een pasklare oplossing hierbij niet bestaat. dr. Southerden zal 
de laatste inzichten met u bespreken waarmee u in de praktijk aan de slag kunt 

gaan. Zo kunt u nog beter met 
nuttige tips en 
behandelmogelijkheden hulp 
bieden aan eigenaren van 
(ras)katten die deze aandoening hebben. Kortom: een praktische lezing waarin u 
weer volledig op de hoogte wordt gebracht.

naast dierenarts (specialist) heeft dr. Southerden tevens zijn master of Business 
Administration (mBA) behaald. Bij uitstek kan hij u tips en tricks geven op het 
gebied van het vermarkten van de veterinaire tandheelkunde. in tijden van 
recessie is het voor iedere praktijk handig en nuttig om te weten hoe u de 
tandheelkunde zo rendabel mogelijk maakt: ‘Very profitable indeed in times of 
need!’

in de middag zal het programma voortgezet worden door Prof. dr. A.J. van 
Winkelhoff. Hij is een autoriteit op het gebied van orale microbiologie en zal u 
mee de diepte innemen op het gebied van infecties rond tandwortels en 
implantaten. implantaten worden humaan al jaren toegepast en worden 
esthetisch zeer gewaardeerd. Ontwikkelingen op humaan gebied worden vaak 
overgenomen op veterinair gebied. implantaten bij huisdieren is dan ook geen 
luchtbel, maar worden reeds veelvuldig toegepast in Amerika. dat deze fraaie 
oplossing voor missende elementen ook een keerzijde heeft is uitermate 
belangrijk om de nadelen en consequenties helder voor ogen te hebben. Onze 
gastspreker Prof. dr. A.J. van Winkelhoff zal spreken over complicaties bij 
humane implantaten. Hij zal ingaan op de risicofactoren voor peri-implantitis en 
op de voorzorgsmaatregelen om de kans op deze complicatie in de praktijk te 
verminderen. Wat kunnen we leren van deze inzichten als het gaat over toepassen 
van implantaten in de diergeneeskunde?

interesse in de komende WVT dag? dan kunt u als veterinair tandheelkundig team 
vrijdag 31 januari niet ontbreken bij het Themaplein gebitsverzorging 2014, 
gehouden in Cinemec te ede!

S P r E K E r S n E g E n d E  W V T  S y m P O S i u m

Hierbij schrijf ik mij in voor het negende WVT Symposium “Veterinary dentistry: practice & the future?” op vrijdag 31 januari 2014 
in Cinemec, Ede.

de inschrijfkosten bedragen e 215,- incl BTW per persoon. de betaling dient vóór 27 januari 2014 te zijn overgemaakt op BnP Paribas rek.nr. 
22.79.06.039 t.n.v. Virbac nederland BV, onder vermelding van WVT 2014. na ontvangst van uw betaling sturen wij u een bevestiging.

deze antwoordkaart kunt u sturen naar Virbac nederland BV, t.a.v. marketing & Sales Services.
Graag duidelijk in blokletters invullen.

ik kom met (aantal personen) à e 215,- =           ik neem deel aan de filmvertoning met        personen

naam 1:                   m/V       naam 3:                  m/V

naam 2:                 m/V       naam 4:                   m/V

Praktijknaam:             Uniek dierenarts nummer (Udn): 

Adres:        

Postcode & plaats:                

BTW nr (alleen voor deelnemers uit België):

Virbac nederland BV, Postbus 313, 3770 AH BARneVeLd, tel: 0342 - 427127, faxnr. 0342 - 490 164. email: info@virbac.nl 
Bank: BnP Paribas 22.79.06.039 - iBAn: nL 31 BnPA 0227 906039 - BiC Swift adres: BnPAnL2A

Prof. dr. A.J. van 
Winkelhoff
Prof. dr. A.J. van Winkelhoff 
studeerde medische biologie 
aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht en de Universiteit van 
Florida, USA. in 1986 
promoveerde hij bij de vakgroep 

Orale microbiologie van de faculteit Tandheelkunde van 
de Vrije Universiteit te Amsterdam.  

na zijn promotie bleef Prof. van Winkelhoff werkzaam 
bij de faculteit Tand heelkunde, waarna in 2003 een 
benoeming tot hoogleraar in de Orale microbiologie 
volgde. Zijn onderzoek richtte zich op de klinische 
parodontale microbiologie en het gebruik van 
antibiotica in de parodontologie.  

Sinds 2008 is Prof. van Winkelhoff verbonden aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en werkzaam als 
hoogleraar medische en Orale microbiologie aan het 
Universitair medisch Centrum Groningen. Hij heeft zich 
toegelegd op onderzoek op het gebied van de 

peri-implantaire infecties en de rol van parodontitis op 
de algemene gezondheid, m.n. reumatoïde artritis. Hij 
is tevens lid van de hoofdredactie van een vijftal 
wetenschappelijke tandheelkundige tijdschriften en is 
(mede) auteur van meer dan 175 publicaties.

Dr. P. Southerden
Peter Southerden, (BVSc, mBA, 
diplomate eVdC, mRCVS, 
RCVS) de engelse gastspreker 
zal het ochtend programma 
verzorgen. Hij is erkend 
europees specialist veterinaire 
tandheelkunde. na zijn 

afstuderen in 1984 kocht hij een éénmanspraktijk in 
Swindon, UK. inmiddels is deze praktijk uitgegroeid tot 
het gerenommeerde ‘eastcott Veterinary Hospital’. dit 
driesterren ziekenhuis, met een inhouse CT-scan en 
meerdere in opleiding zijnde en erkende specialisten 
op het gebied van tandheelkunde, orthopedie, weke 
delen chirurgie, oogheelkunde en beeldvormende 
technieken, bestaat momenteel uit een team van circa 
65 medewerkers.

P r O g r a m m a

Cinemec Ede
in het opvallende gebouw in de geluidswal naast  
de A12 vinden congressen en andere evenementen 
een plek, naast films en culturele programma’s.  
de centrale ligging maakt het congrescentrum 
ideaal met 9 (sub)zalen met 3d filmvertoning, 
variërend van 120 tot 1.030 zitplaatsen, ruime 
foyers en de beste technische ondersteuning is  
het een uitermate geschikte locatie om het 
Themaplein Gebitsverzorging 2014 te organiseren.

Themaplein gebitsverzorging 2014
naast het WVT symposium zal tegelijkertijd het 
symposium voor paraveterinairen gehouden 
worden als startschot van de ‘maand van de 
Gebitsverzorging 2014’. Assistenten zullen  
diverse lezingen en casussen gedurende de dag 
gepresenteerd krijgen die aansluiten op uw 
dagprogramma. Kortom uitermate zinvol om u 
samen met uw assistente(n), als team toegelegd 
op tandheelkunde binnen uw praktijk, in te schrijven.

i n S C H r i j f f O r m u L i E r

Het Centraal Kwaliteitsregister dierenartsen vraagt u om uw Udn in te vullen zodat u uw 
persoonlijke accreditatiepunten toegekend krijgt. U bent voor de juiste toekenning zelf 
verantwoordelijk. U vindt uw Udn nummer op www.diergeneeskunderegister.nl of op 
www.knmvd.nl.


