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PROGRAMMA ACHTSTE WVT SYMPOSIUM

Dilemma’s

in de Veterinaire Tandheelkunde

Beslis mee over de praktische oplossingen middels moderne technologie!

➜ 09.00 Ontvangst met koffie en thee
➜ 09.30 Welkomstwoord door de voorzitter van de WVT
➜ 09.40	
Korte inleiding door de dagvoorzitter ethicus Dr. Franck Meijboom,
uitleg concept van de interactieve lezingen, gebruik van de
stemkastjes en discussiemogelijkheden.

➜ 09.50 	Fractuur

melkgebitselement
Drs. Frans Knaake

Een fractuur van een melkgebitselement komt vaak voor in de praktijk. Een
eigenaar van een huisdier kan er het consult speciaal voor aanvragen, maar

Zou dit uw keuze zijn?

vaker wordt u met een fractuur geconfronteerd gedurende een routine controle.
Frans Knaake zal u een situatie voorleggen zoals u die in de praktijk kunt
tegenkomen. Voor welke keuzes staat u en welke afwegingen maakt u om tot
een uiteindelijke behandeling te komen.

➜ 10.20

Endodontie, Drs. Sikke Minnema

➜ 12.20	
Full

mouth extractions
Drs. Valerie ter Braake

Full mouth extractions bij de kat zijn ingrijpende behandelingen die steeds

Een gecompliceerde fractuur met open wortelkanaal vraagt om een adequate

frequenter worden ingezet binnen de veterinaire tandheelkunde. Wanneer is het

behandeling. Wanneer volstaat een vitale pulpa-overkapping en op welk moment

behandeltechnisch verantwoord om deze onomkeerbare behandeling te

moet er worden overgegaan tot een wortelkanaalbehandeling? Als u zelf

adviseren? Is het ethisch verantwoord om een carnivoor te ontdoen van het

onvoldoende ervaring heeft met deze behandelingen, verwijst u dan naar een

gebit? Is het verantwoord om deze behandeling uit te voeren als u niet beschikt

veterinair tandheelkundig collega in het land of laat u zich in uw eigen praktijk

over voldoende ervaring en/of benodigd instrumentarium.

helpen door de plaatselijke tandarts die deze ingrepen dagelijks uitvoert bij de
mens?

➜ 12.50

Lunch
Tuchtrecht

➜ 10.50

Koffie/thee pauze

➜ 13.45

➜ 11.20

Orthodontie

Een dierenarts zal een patiënt altijd naar eer en geweten behandelen. Dilemma’s

bij rashonden
Drs. Hildeward Hoenderken

in de veterinaire
tandheelkunde, Iaira Boissevain

waar hij voor komt te staan tijdens het behandelproces worden zorgvuldig

U heeft het wellicht allemaal al meegemaakt: een leuke pup wordt gepresenteerd

gewikt en gewogen. Niet altijd pakt de uiteindelijke behandeling goed uit. Een

met een malpositie van de hoektanden. Eindelijk kunt u uw opgedane orthodontische

klant kan ontevreden zijn over het resultaat en bij het tuchtcollege aankloppen

kennis omzetten in een behandeling. De pup is echter wel een veelbelovende

om verhaal te halen.

dekreu in spé. Zonder behandeling maakt de hond geen schijn van kans op de
show, maar met behandeling zal hij dit erfelijk gebrek doorgeven aan de

Tuchtzaken zijn situaties waar je het liefst over leest in plaats van er zélf de

nakomelingen. Hoe handelt u? Wat zijn uw mogelijkheden?

hoofdrol in te spelen. Deze middag worden meerdere zaken aan u voorgelegd en

➜ 11.50

Mondholtetumoren:

waar liggen de
grenzen? Drs. Arno Roos

Tumoren in de mondholte worden vaak pas in een ver gevorderd stadium

waar mogelijk interactief met u besproken.
Kortom: een interactieve sessie vol dilemma’s die u wellicht wat zekerheden kan
bieden in de deze kritische tijden!

ontdekt. Bij eigenaren die ‘alles’ willen voor hun huisdier, zijn er verschillende
mogelijkheden tot (palliatieve) behandeling. Maar tot hoever gaat u? Worden

➜ 15.15

Glaasje fris

➜ 15.30

Rondleiding:

de grenzen van de behandeling bepaald door de wensen van de eigenaar, de
competenties van de chirurg of de levensverwachting van het huisdier?

speel in je favoriete
tv programma op de experience!

ACHTSTE WVT SYMPOSIUM

De leden van de Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde (WVT) willen de
tandheelkunde in de diergeneeskunde stimuleren. Daarom wordt jaarlijks
praktiserende dierenartsen uit Nederland en België, die actief aandacht
besteden aan de tandheelkundige zorg van hun patiënt, een programma
aangeboden met praktische informatie op tandheelkundig gebied. Beeld en
Geluid is een ideale plek om in een aangename ambiance een uiterst
interessant symposium te realiseren.
Wat is goed en wat is kwaad? Hoe kun je juist handelen? Over deze vragen
handelt de ethiek, een vakgebied binnen de filosofie. Ethiek wordt vaak in één
adem genoemd met normen en waarden. Waarden zijn abstracte voorstellingen
van wat een maatschappij als goed beschouwt. Normen zijn de vertaling van die
waarden in concrete regels. Dit kunnen hele duidelijke regels zijn, zoals sommige
regels in de wet, maar ook ongeschreven regels. Een ethisch dilemma is een
situatie waarbij iemand verschillende keuzes tot handelen heeft die betrekking
hebben op moraliteit. De beslissing kan uitmonden in onwenselijke situaties. Een
ethisch dilemma bevat altijd verschillende waarden.

Dit jaar hebben wij wederom een
prachtige locatie weten te regelen,
namelijk het spectaculaire gebouw
van het Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid (afgekort Beeld en Geluid) te Hilversum. Als cultuurhistorisch instituut
draagt het zorg voor de verzameling, opslag, conservering, documentatie, presentatie,
levering, bestudering en interpretatie van Nederlands audiovisueel erfgoed. Beeld en
Geluid heeft in 2006 een architectonisch opvallend gebouw betrokken op het Media
Park in Hilversum. Het gebouw valt direct op door de grote kleurvlakken, waarin
historische film- en televisiebeelden zijn verwerkt. Het geheel is vergelijkbaar met het
effect van eeuwenoude glas-in-lood-ramen, die een prachtig kleurenpalet opleveren
door het steeds wisselende zonlicht. Beeld en Geluid, met zijn unieke glasgevel,
indrukwekkende ‘canyon’ en imposante Atrium is op zichzelf meer dan een bezoek
waard! Beeld en Geluid heeft voldoende parkeergelegenheid en is uitstekend met het
openbaar vervoer bereikbaar.

Het achtste WVT symposium op 1 februari 2013 heeft het thema ‘Dilemma’s in de
Veterinaire Tandheelkunde’ als rode draad gekregen. De WVT heeft een aantal
boeiende sprekers weten te vinden, die verschillende dilemma’s binnen de
veterinaire tandheelkunde voor u onder de loep nemen. Onderwerpen waarvoor
niet direct een pasklaar antwoord bestaat, maar waarbij u afwegingen moet
maken om tot een behandeling te komen. Aan de hand van veel voorkomende
praktijkvoorbeelden zullen een aantal dilemma’s belicht worden. Het symposium
2013 zal in een vernieuwde opzet gepresenteerd worden. Mogelijke behandelopties
zullen worden voorgelegd en u kunt actief deelnemen door uw stem middels
gebruik van een stemkastje (geheel anoniem) uit te brengen op een behandeloptie.
Na afloop van een stemronde is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de
discussie, geleid door een onderlegd ethicus.

endodontische behandelingen voor. Wanneer volstaat een vitale pulpa-overkapping,
wanneer gaat u voor een wortelkanaalbehandeling en wie gaat de behandeling
uitvoeren? Na de pauze zal Hildeward Hoenderken u hét dilemma van de
orthodontie bij rashonden voorleggen. Hierbij staan orthodontische mogelijkheden
versus het doorgeven van erfelijke afwijkingen centraal als dilemma. Arno Roos zal
enige afwegingen rondom mondholtetumoren met u bespreken. Waar ligt letterlijk
en figuurlijk de grens bij de oncologische patiënt? Als laatste spreker voor de lunch
zal Valerie ter Braake het onderwerp full mouth extractions bij de kat met u
bespreken. Deze rigoureuze ingreep roept meerdere vragen op.

Frans Knaake zal het spits afbijten met een dilemma over melktandfracturen.
Welke behandelingen zijn mogelijk en in hoeverre laat u zich leiden door verzoeken
van eigenaren? Sikke Minnema legt u een tweede dilemma met betrekking tot

Na de lunch zullen (bijna) tuchtzaken besproken worden door Iaira Boissevain,
bekend van de altijd interessante artikelen in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde.
Hoe werkt het tuchtrecht en wanneer?

Kortom hoe sterk staat U tegenover de veeleisende klant van tegenwoordig, die
meestal niet geremd wordt door enige kennis van zaken?

INSCHRIJFFORMULIER
Hierbij schrijf ik mij in voor het achtste WVT Symposium “Dilemma’s in de Veterinaire Tandheelkunde” op vrijdag 1 februari 2013
in Beeld & Geluid, Hilversum.
De inschrijfkosten bedragen e 215,- incl BTW per persoon. De betaling dient vóór 28 januari 2013 te zijn overgemaakt op BNP Paribas rek.nr. 22.79.06.039
t.n.v. Virbac Nederland BV, onder vermelding van WVT 2013. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u een bevestiging met routebeschrijving.
Deze antwoordkaart kunt u sturen naar Virbac Nederland BV, t.a.v. Mariska Lagerweij.
Graag duidelijk in blokletters invullen.
Ik kom met

(aantal personen) à e 215,- =			

ik neem deel aan de rondleiding met 		

personen

Naam 1:						

M/V

Naam 3:					

M/V
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Naam 4: 					

M/V

Praktijknaam:						

Eventueel afwijkend factuuradres:

Adres:								
Postcode & plaats:					

Postcode & plaats:

BTW nr (alleen voor deelnemers uit Belgie):
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
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