Tandheelkundig symposium 2015
Veterinair & paraveterinair

Gebitsproblematiekbijgezelschapsdieren
Zaterdag 24 januari 2015 - Jaarbeurs Utrecht

‘Dierenartsen en paraveterinairen zijn medische professionals die zich bezighouden met de diergezondheid en het
welzijn van patiënten. Kennisvermeerdering in de diergeneeskunde is meestal gericht op het vergroten van de klinische
vaardigheden. Niet alleen het klinisch handelen, maar ook de organisatie is een cruciaal onderdeel van kwalitatief
hoogwaardige zorg. Dierenartsenpraktijken zijn ondernemingen geworden waar door dierenartsen,
paraveterinairen en medewerkers hecht wordt samengewerkt. Dit stelt nieuwe eisen aan
de dierenarts die naast dokter ook steeds meer manager en ondernemer wordt.’

De nieuwe
Dimensie!
Initiatiefnemers voor de Maand van de Gebitsverzorging,
Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde, Pedigree & Whiskas, slaan
de handen ineen met partners Virbac, AUV Veterinary Services, Royal
Canin en Proteq Dier & Zorg, om het belang van goede gebitsverzorging breed
onder de aandacht te brengen bij de Nederlandse huisdierbezitter en professional.

Zaterdag 24 januari, het grootste tandheelkundige evenement van 2015!
Tijdens deze inspirerende dag zullen alle dimensies van het vakgebied tandheelkunde aan bod komen.
Door deze lezingen, de uitstekende catering en het spetterende gezamenlijke middagprogramma, zult u na afloop
met een tevreden gevoel en vol enthousiasme huiswaarts keren.
Als onderdeel van het Tandheelkundig Symposium zal het 10de symposium van de Werkgroep
Veterinaire Tandheelkunde in hartje Nederland, de Jaarbeurs te Utrecht plaatsvinden. Tijdens
het 2de lustrum pakt de WVT flink uit om u en uw paraveterinair(en) een geweldige dag te laten
beleven: praktische en informatieve lezingen met o.a. gastsprekers dr. Alex Reiter uit Pennsylvania, US
en dr. Nico Bezuur, tandarts-ondernemer.
Wegens groot succes in 2014 zal ook dit jaar het paraveterinair symposium gehouden worden, naast het WVT symposium voor dierenartsen,
als startschot van de ‘Maand van de Gebitsverzorging 2015’. Paraveterinairen zullen gedurende de ochtend diverse tandheelkundige lezingen
gepresenteerd krijgen met o.a. sprekers van de WVT en het Waltham Center for Pet Nutrition.

Het innovatieve
middagprogramma
Het geheim van
Maatwerk, Meesterwerk, Mensenwerk!
Tandarts dr. Nico Bezuur heeft een grote passie voor het creëren of
herstellen van prachtige tanden en kiezen. In 1982 studeerde hij af om
vervolgens in 1988 te promoveren op wetenschappelijk onderzoek naar
kaakgewrichtsklachten, knarsentanden en gebruik van lasertherapie.
Gedurende tien jaar heeft hij, als gnatholoog, op de Universiteit van
Amsterdam gewerkt aan onderzoek, onderwijs en specialistische
behandelingen.Vanwege zijn dertig jaren ervaring en kennis binnen de
geavanceerde kliniek van Qyom tandartsengroep, traint en adviseert
hij in persoonlijke ontwikkeling, communicatie en leiderschap om zo
andere tandartsen hun droompraktijk te laten realiseren.

Samen met Willy van der Wind
heeft hij een bureau voor trainingen voor
meesterschap. Deze worden gegeven in hun eigen
trainingscentrum, de Hamermolen, op de Veluwe.

Samen met Rolf van Mierlo richtte hij Catan School of Excellence op en schreef hij in 2009 het boek ‘De winstgevende tandartspraktijk’ over
optimale service en kwaliteit in de tandartspraktijk. Anders dan de titel doet vermoeden gaat dit boek niet over het maximaal verkrijgen van
winst, maar over het geven van winst aan de patiënten van een tandartspraktijk. Hij is groot voorstander van top gastvrijheid voor patiënten,
gecombineerd met een hoge kwaliteit tandheelkunde.

Uniek in veterinair Nederland!
Het middagprogramma belooft een ongekende belevenis te worden
voor dierenartsen én paraveterinairen gezamelijk. De duo presentatie
zal verzorgd worden door twee inspirerende communicatie strategen:
Roeland Wessels, dierenarts, communicatie strateeg en co-auteur
van het boek ‘Hoe laat ik mijn klanten kwispelen’ en Nico Bezuur,
tandarts-ondernemer en co-auteur van het boek ‘De winstgevende
tandartspraktijk’. Deze inspirerende lezing zet u op het puntje van uw
stoel: de heren geven u handreikingen om uw tandheelkunde

op de juiste wijze op de kaart te zetten én deze winstgevend te maken!
De samenwerking tussen dierenarts en paraveterinair is een belangrijke
sleutel. Daarmee heeft u precies dé reden om gezamenlijk, als team, naar
het Tandheelkundig Symposium 2015 te komen. U wordt niet alleen in
de ochtend vakinhoudelijk ge-update; na de inspirerende gezamenlijke
middagsessie weet u hoe tandheelkunde op een professionele wijze, als
een geolied team, aangepakt kan worden.

‘En het fraaie is, het levert nog geld op ook!’

De ultieme voorbereiding op de Maand van de Gebitsverzorging 2015!
8 op de 10 honden en 2 op de 3 katten ouder dan 3 jaar hebben last van gebitsproblemen! Daarom vragen we tijdens de ‘Maand van de
Gebitsverzorging’ aandacht voor het belang van goede gebitsverzorging. U treft dan ook op de infomarkt van het symposium alle ondersteuners
van de ‘Maand van de Gebitsverzorging’ & van het WVT symposium. De toonaangevende firma’s in de veterinaire industrie tonen u alles wat er
op tandheelkundig gebied beschikbaar is. Het veelzijdige en inspirerende programma van het Tandheelkundig Symposium zorgt ervoor dat u goed
voorbereid begint aan de ‘Maand van de Gebitsverzorging 2015’.

‘Groei realiseren in alle dimensies’
drs. Roeland Wessels

In 1995 behaalde Roeland zijn algemene bevoegdheid met als
differentiaties landbouwhuisdieren, dierlijke productie en tropische
diergeneeskunde. Hij produceerde voorlichtingsfilms, had zijn eigen
radioprogramma en praktiseerde gedurende vijf jaar in Nederland als
allround dierenarts in verschillende gemengde dierenartsenpraktijken.

Begin 2008 startte hij zijn eigen bureau, St. Anna Advies. Roeland
ondersteunt klanten bij strategieontwikkeling, positionering
en reputatiemanagement, issue- en crisiscommunicatie,
communicatietrainingen en bij de ontwikkeling van MVO-beleid
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Hij combineert
strategisch communicatieadvies met een vakinhoudelijke benadering.

In 2000 maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven en was bijna
zeven jaar senior communicatieadviseur bij adviesbureau Schuttelaar
& Partners in Den Haag. Hier werkte hij voornamelijk aan thema’s
gerelateerd aan de gezondheid van mens en dier.

Sinds 2011 verzorgt hij de communicatie-keuzeweek voor studenten
van de Faculteit Diergeneeskunde van de RUU. Roeland is getrouwd
met Astrid Elsinghorst met wie hij in maatschap een succesvolle
gezelschapsdierenpraktijk in Nijmegen heeft.

Samen met prof. dr. Theo Lam en dr. ir. Jolanda Jansen schreef Roeland onlangs het eerste veterinaire communicatiehandboek getiteld ‘Hoe laat
ik mijn klanten kwispelen?’ Het praktisch geschreven handboek is al door anderen omschreven als een ‘monumentaal werk’ en een ‘must voor
elke moderne practicus’. Momenteel wordt het boek ook in het Engels en Spaans uitgegeven.

Een uitgelezen kans om extra kennis op te doen!

Lustrum cadeau 2015
Omdat de Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde haar 2de lustrum symposium viert, ontvangen alle
deelnemers van het Tandheelkundig Symposium 2015 een prachtig praktisch cadeau!
Mogelijk gemaakt door AUV Veterinary Services.

Feel Good Food Catering.
Ook de inwendige mens zal het aan niets ontbreken. Bij de ontvangst met koffie / thee trakteren wij u
op ‘Energy Flavours’, tijdens de ochtendpauze kunt u kiezen uit verschillende ‘Cake Delights’. De lunch is
heerlijk en verantwoord en bestaat o.a. uit vers afgebakken en royaal belegde broodjes, diverse sappen &
frisdranken en ambachtelijke soepen. In de middagpauze krijgt u nieuwe energie van de ‘Healthy Booster’.

De hele dag heerlijk eten en drinken waar u energie van krijgt!

veterinair

Practical Dentistry
10de WVT Symposium
Praktische tandheelkunde en een geolied team in een winstgevende praktijk!
De leden van de Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde (WVT) willen de tandheelkunde binnen de
diergeneeskundige praktijk stimuleren. Daartoe worden jaarlijks praktiserende dierenartsen uit Nederland en België
uitgenodigd om hun kennis op het gebied van tandheelkunde uit te breiden en te updaten. Net als voorgaande jaren wordt het
WVT symposium in samenwerking met Virbac georganiseerd.
De WVT congresdagen worden gekenmerkt door een hoog gehalte aan praktische
en up-to-date lezingen. Dat dit voor het 2de lustrum gelukt is zal u snel duidelijk worden
bij het zien van het programma. We hebben ons uiterste best gedaan om een spreker te
vinden voor het ochtendprogramma die met name uitblinkt in zeer praktische lezingen
met voldoende diepgang en heldere uitleg. De WVT is dan ook zeer verheugd dat dr. Alex
Reiter zich bereid heeft gevonden om voor dit 10de WVT symposium vanuit de VS naar
Nederland te komen.

Jaarbeurs Media Plaza:
congreszaal Auditorium is net een regenboog.
Het is een frisse zaal, waar u als dierenarts tijdens
het ochtendprogramma uitermate comfortabel kunt zitten,
mede door de speciaal ontworpen Perillo stoel. In deze sfeervolle
zaal verslapt uw aandacht geen moment en blijft u comfortabel vitaal!

Programma
Praktische tandheelkunde en een geolied team
in een winstgevende praktijk!
8.30 - 9.15u:
Ontvangst met koffie en thee

Dr. Alex Reiter, (Dipl. Tzt., Dr. med. vet., Dipl. AVDC, EVDC), is een zeer gewaardeerde
congresspreker wereldwijd. Zijn lezingen blinken uit in helder taalgebruik met ‘practical focus’.
Tel daar de talloze illustraties tijdens zijn presentaties bij op en het is alsof je naast hem
staat aan de behandeltafel.
		
		

9.15 - 9:30u:
Welkomstwoord en introductie
gastspreker dr. Alex Reiter, US

‘Je hebt als het ware een lezing en wetlab in één!’

‘My love for teaching shines through during
lecture presentations and wet lab instructions
in dentistry and oral surgery. I am fully
dedicated to share my knowledge for the
better of our veterinary patients.’
Alexander M. Reiter,
Dipl. Tzt., Dr. med. vet., Dipl. AVDC, EVDC
Alex studeerde in 1996 af aan de Universiteit voor
Diergeneeskunde in Wenen, Oostenrijk. Hij voltooide in
2000 zijn residency tandheelkunde en orale chirurgie aan
de Universiteit van Pennsylvania in Philadelphia en werd
Diplomate van the American Veterinary Dental College
en the European Veterinary Dental College in 2001.
Alex is momenteel hoogleraar en Chief Dentistry and
Oral Surgery van het gezelschapsdierenziekenhuis van de
Universiteit.
Zijn klinische en onderzoeksinteresses omvatten, tand- en
maxillo-faciale diagnostische beeldvormende technieken,
geavanceerde parodontale chirurgie, bot transplantatie
procedures, orale en maxillo-faciale chirurgie (trauma
en oncologie), verhemelte chirurgie en palatale
protheses, maxillofaciale reconstructie, microchirurgie
(microvasculaire weefsel overdracht), orale symptomen
van systemische ziekten en systemische manifestaties van
orale aandoeningen.

9.30 - 10:15u:
Importance and use of diagnostic
imaging in dentistry
Belang en gebruik van diagnostische beeldvorming
binnen de tandheelkunde
Van het gebit is slechts dat deel zichtbaar dat
boven de tandvleesrand uitsteekt. Om de
situatie onder de tandvleesrand te beoordelen,
moeten we dentale röntgenfoto’s maken.
Op basis hiervan wordt besloten wat onze
volgende stap zal zijn. Maar wát kunnen
we eigenlijk precies diagnosticeren met
een röntgenfoto? En in hoeverre loopt een
dentale röntgenfoto achter op de recente
wetenschappelijke ontwikkelingen en op welke
manier kunnen wij daar rekening mee houden?
10:15 - 11.00u:
Surgical extractions step-by-step
Chirurgische extracties, een heldere uitleg
Chirurgische extracties lijken voor de
gemiddelde huisdiereigenaar zo simpel:
een tang op de kroon, even wrikken en de
tand kan getrokken worden.

Iedere dierenarts die zich bezig houdt met
tandheelkunde weet wel beter. Uren ploeteren
op de wortels van een grote knipkies of het
geduld dat op de proef wordt gesteld bij het
extraheren van kiezen bij de kat. Met de stepby-step lezing van Alex Reiter krijgt u heldere
uitleg om deze procedure overzichtelijk én
vlot te laten verlopen: een lezing met vele tips,
direct toepasbaar in de praktijk.
11:00 - 11.20u:
Koffie / thee pauze
11:20 - 12:05u:
Dental emergencies I, tooth-related
Tandheelkundige spoedgevallen I, de tand
Tandheelkundige spoedgevallen kunnen
onderverdeeld worden in tand- en kaakgerelateerde spoedgevallen. Alex Reiter
zal een aantal spoedgevallen bespreken en
verschillende behandelingen uitwerken in
heldere stappen. U krijgt op een overzichtelijke
wijze in beeld hoe u bepaalde behandelingen
de volgende keer dient aan te pakken om
efficiënt en doeltreffend te kunnen handelen.
Een eyeopener voor menig toehoorder!
12.05 - 13.00u:
Lunch
13.00u- 13.45u:
Dental emergencies II,
jaw-related
Tandheelkundige spoedgevallen II, de kaak

13:45 - 14.05u:
Koffie / thee pauze
14:05 - 14:15u:
Introductie gastsprekers
Plenaire sessie zaal Progress
14:15 - 15:45u:
Het geheim van Maatwerk,
Meesterwerk, Mensenwerk!
Dr. Nico Bezuur en drs. Roeland Wessels (Catan,
school of Excellence & St. Anna Advies)
Deze duo presentatie wordt gegeven door
Roeland Wessels, dierenarts en co-auteur van
het boek ‘Hoe laat ik mijn klanten kwispelen’
en Nico Bezuur, tandartsondernemer en
co-auteur van het boek ‘De winstgevende
tandartspraktijk’. Deze lezing zet u en uw
paraveterinair op het puntje van de stoel,
want de heren gaan u handreikingen geven
om uw veterinaire
tandheelkunde
op de juiste wijze
op de kaart te
zetten én deze
winstgevend te
maken!
15.45 - 16:00u:
Sluiting
Bron: Kwispelen in een oogopslag 2014

paraveterinair

Schrijf u nu in voor de 9de editie van Maand van de Gebitsverzorging!

Samen voor Gezonde tanden!

Het is belangrijk om uit te dragen dat het voorkomen van
gebitsproblemen bij gezelschapsdieren een hoge prioriteit heeft. Wij
roepen alle baasjes in de maand februari daarom op om het gebit
van hun huisdier te laten controleren bij één van de deelnemende
praktijken. Als praktijk kunt u zelf zelf bepalen hoe u invulling geeft
aan de ‘Maand van de Gebitsverzoring’ acties, bijvoorbeeld door
(gratis) gebitscontroles, poetsinstructies, informatievoorziening of
andere initiatieven.

Als paraveterinair heb je een belangrijke rol binnen de dierenartsenpraktijk, niet alleen voor het dier, maar ook voor
hun baasjes. Je bent vaak het eerste aanspreekpunt en mensen komen met veel vragen of zorgen bij je terecht over het welzijn
van hun huisdier. Een belangrijk onderwerp bij de gezondheid van het huisdier is gebitsverzorging. Helaas behoren gebitsproblemen
nog steeds tot de meest voorkomende aandoeningen bij honden en katten. Tijdens de Maand van de Gebitsverzorging kan ook jij, als
paraveterinair, bijdragen aan een goede informatievoorziening over gebitsproblemen. Zo zorgen we samen voor gezonde tanden!
Tijdens het symposium voor paraveterinairen zullen alle dimensies van het vakgebied tandheelkunde aan bod komen. Gedurende de congresdag
zal er een mooie variatie aan tandheelkundige onderwerpen de revue passeren die naadloos aansluiten op de ‘Maand van de Gebitsverzorging’.
In de ochtend zal worden stil gestaan bij de basis van het tandheelkundig onderzoek, de uitdagingen van tandheelkunde bij een wisselend
melkgebit en hoe je tandheelkundige acties kan organiseren tijdens deze ‘Maand van de Gebitsverzorging’. Na de lunch gaan we verder in op
jouw rol als paraveterinair bij een wortelkanaalbehandeling. Tenslotte sluiten we de middag spetterend af met een inspirerende lezing waarbij
paraveterinairen en dierenartsen samenkomen om, met praktische tips, tandheelkunde op een professionele wijze uit te voeren.

Programma
8.30 - 9.15u:
Ontvangst met koffie en thee
9.15 - 9:30u:
Welkomstwoord en introductie sprekers
9.30 - 10:15u:
’Bek’ to Basics: het tandheelkundig onderzoek
Dr. Henriëtte Booij-Vrieling (WVT lid en dierenarts/tandarts)
Tijdens deze lezing doen we even een stap terug naar de basis: de
anatomie van het gebit wordt besproken en de verschillende stappen
van het tandheelkundig onderzoek worden op overzichtelijke wijze
doorgenomen. Wat zijn de belangrijke punten om op te letten
en hoe leg je je bevindingen vast? En laten we eerlijk zijn: een
accuraat ingevuld patiëntendossier is anno 2015 onmisbaar.
Na deze lezing zit alles weer fris in het geheugen!
10:15 - 11.00u:
Herkennen van gebitsafwijkingen van
pup tot jonge hond
Drs. Lies Paardekooper (WVT lid en
tandheelkundig dierenarts)
Een pup krijgt een melkgebit en wisselt
naar het blijvende gebit. Tijdens het
eerste levensjaar kunnen er vele
tandheelkundige problemen
optreden, waarbij vroegtijdig
ingrijpen veel leed kan
voorkomen.

Het herkennen van gebitsafwijkingen is dus van groot belang. Als
paraveterinair, klantenvraagbaak en eerste aanspreekpunt speel jij hier
een essentiële rol in!
11:00 - 11.20u:
Koffie / thee pauze
11:20 - 12:05u:
How to promote oral care in veterinary practice and keep
owners motivated
Ms. Judy Allsopp (wetenschappelijk onderzoeker bij Waltham Center for Pet
Nutrition, UK)
Deze Engelstalige marketingtechnische lezing zal gaan over de manier
waarop jij als paraveterinair een belangrijke rol kunt spelen in de
‘oral care’ bij huisdieren. Hoe kun je tandheelkundige acties en
gebitscontroles opzetten en hoe houd je de eigenaar gemotiveerd om
door te gaan op de ingeslagen weg. Een uitdaging om je in vast te bijten!
12.05 - 13.00u:
Lunch

gebitsverzorging bij honden en katten ontvangen voor uw cliënten.
Dit pakket is samengesteld door alle deelnemende partners van de
‘Maand van de Gebitsverzorging’.

Inschrijven is simpel!
Ga naar de website www.maandvandegebitsverzorging.nl/praktijk
om u in te schijven voor de 9de editie van de ‘Maand van de
Gebitsverzorging’.

Waarom zou u zich aanmelden?
In 2014 gaven deelnemende praktijken in een enquête aan dat
zij naar aanleiding van de ‘Maand van de Gebitsverzorging’ meer
gebitsreinigende afspraken voor hond en kat hebben gerealiseerd.
bron: enquête Maand van de Gebitsverzorging 2014, 77% meer afspraken
hond, 58% meer afspraken kat
De initiatiefnemers, Pedigree & Whiskas, starten ook dit
jaar een grootschalige televisie- en internetcampagne.
Ter ondersteuning voor uw praktijk zult u bij
deelname ook een uitgebreid pakket
(zolang de voorraad strekt) met
informatie en folders over

Jaarbeurs
Supernova
congreszaal Progress
heeft een design waarbij het
plafond iets weg heeft van een
ruimtevoertuig. Opmerkelijk en
ongewoon. De lijnen van deze bijzondere
vorm richten zich naar de voorkant van
de zaal: het centrale punt waar kennis
wordt gedeeld en vergezichten
nieuwe inzichten worden.

13.00 - 13.45u:
Help!
Mijn dierenarts wil een wortelkanaalbehandeling gaan doen
Drs. Marnix Lamberts en drs. Frans Knaake
(beiden WVT lid en tandheelkundig dierenarts)
In bepaalde situaties kan het zijn
dat de dierenarts besluit om een
wortelkanaalbehandeling te gaan doen. Maar
wat gebeurt er nou precies? En vooral, wat
is jouw rol hierin? Wat zijn de verschillende
stappen in de behandeling? Kortom: hoe werkt
een wortelkanaalbehandeling en hoe kun jij
daar op de best mogelijke manier
bij assisteren.

Hierbij schrijf ik mij in voor het Paraveterinair programma en/of Veterinair programma van het Tandheelkundig Symposium 2015 ‘De nieuwe
Dimensie!’ dat plaatsvindt op zaterdag 24 januari 2015 in de Jaarbeurs te Utrecht. Online inschrijven kan ook op www.virbac.nl/inschrijven!

13:45 - 14.05u:
Koffie / thee pauze

Graag duidelijk in blokletters invullen.

14:05 - 14:15u:
Introductie gastsprekers
Plenaire sessie
14:15 - 15:45u:
Het geheim van Maatwerk, Meesterwerk, Mensenwerk!
Dr. Nico Bezuur en drs. Roeland Wessels
(Catan, school of Excellence & St. Anna Advies)
15.45 - 16:00u:
Sluiting

Inschrijfformulier

Early Bird Registration!
Als u zich vóór 20 december 2014 inschrijft voor het symposium dan betaalt u voor het paraveterinair programma slechts € 25 i.p.v. € 35 per
persoon incl. BTW en voor het veterinair programma slechts € 195 i.p.v. € 215 per persoon incl. BTW!
Na deze datum bedragen de inschrijfkosten voor het dierenarts programma € 215,- per persoon incl. BTW en voor het paraveterinair programma
€ 35,- per persoon incl. BTW. U ontvangt de factuur na de bevestiging van inschrijving.

Praktijknaam: ............................................................................................................
Adres: .........................................................................................................................
Postcode & plaats: ...................................................................................................

Uniek Dierenarts Nummer (UDN) & geboortedatum

Het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen vraagt dierenartsen om het UDN
& geboortedatum in te vullen zodat de persoonlijke accreditatiepunten
toegekend kunnen worden. U bent voor de juiste toekenning zelf
verantwoordelijk. U vindt uw UDN op www.knmvd.nl.
PV: Paraveterinair / DA: Dierenarts

Naam 1: ............................................................................................................... M/V

❑PV ❑DA UDN .................................. Geboortedatum ........-........-................

Naam 2: ............................................................................................................... M/V

❑PV ❑DA UDN .................................. Geboortedatum ........-........-................

Naam 3: ............................................................................................................... M/V

❑PV ❑DA UDN .................................. Geboortedatum ........-........-................

Naam 4: ............................................................................................................... M/V

❑PV ❑DA UDN .................................. Geboortedatum ........-........-................

Virbac Nederland BV, Postbus 313, 3770 AH Barneveld, tel: 0342 - 427 127, faxnr. 0342 - 490 164, email: info@virbac.nl

Jaarbeursplein 3521 AL Utrecht
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Media Plaza & Supernova
Jaarbeurs Utrecht is dé ontmoetingsplek van
Nederland waar men kennis deelt en vermenigvuldigt.
Het congrescentrum Supernova, gelegen op de 2de etage, biedt
een omgeving die mensen in staat stelt vooruit te kijken en zich open
te stellen voor nieuwe inzichten met een bijna buitenaardse ambiance.
De fonkelnieuwe zalen zijn voorzien van de meest kleurrijke, sfeervolle en
comfortabele ambiance.
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Uitstekend bereikbaar met OV
Jaarbeurs ligt in het centrum van Utrecht, naast het centraal station,
op loopafstand van het historische stadscentrum. Jaarbeurs is dus goed
bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met de auto. Volg vanaf het
centraal Station de borden ‘Jaarbeursplein’. U loopt in vijf minuten naar het
congrescentrum van Jaarbeurs.
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Auto & Parkeren
Komt u met de auto, volg dan vanaf de Ring Utrecht de blauwe ANWB
borden met de aanduiding ‘Jaarbeurs’. Jaarbeurs stelt speciaal
P2 & P4 (Overste den Oudenlaan) beschikbaar
voor de bezoekers van het Tandheelkundig Symposium 2015.
Via Entree West loopt u zo naar het congrescentrum van Jaarbeurs.

Opzetkenme
Diensten

Zalen
Hal 5

Congreszalen Juliana I + II

Bov en hal 7/8 Croesezaal
Boven hal 8

Supernova

Bov en hal 9

Media Pla za

A

Kantoren Jaarbeurs

B

Expozaal

Postzegel niet nodig
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Informatie

• Be a trix Theater

Taxi

• Jaarbeurs MeetUp
• Trade Mart Utrecht
• Expozaal

Ba nkautomaat
EHBO
Pers
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