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INDIVIDUELE AANVRAAG 
 ERKENNING BIJSCHOLINGSACTIVITEIT IN HET BUITENLAND  

IN HET KADER VAN ACCREDITERING 
 

Terugsturen aan Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering  
Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde  
Tervurenlaan 211, 1150 Brussel 

 
TANDHEELKUNDIGE DIE AANVRAAG INDIENT 

 
RIZIV n°: 
Naam: 
Straat: 
Postcode: Gemeente: 
Telefoon: Fax: 

 
ACTIVITEIT 

 
Titel: 
 
Voorgesteld(e) deelgebied(en): 

Organisator ( )  : 
Plaats van bijscholingsactiviteit: 
Periode: 

 
AANVRAAG 

  
Aanvraagdatum: Handtekening aanvrager: 

 
 

 
 

VOORBEHOUDEN AAN DE ADMINISTRATIE EN DE EVALUATIECOMMISSIE 
       

Volg n°:  Datum ontvangst:  Datum rapport:  
Teruggestuurd  Datum beslissing:  Datum beslissing:  

         
DEELGEBIED Algem. 

Med.  
Eth., Org. en 
Soc. -Econ. 

Beeldv. / 
Radioprot.

Prev. 
Cons. en 

Endo. 

Pedo. / 
Ortho. 

Chir. Path. 
Paro. Impl. 

Prothese 
CMD 

Deelg. 
Overschr.

 1 2 3 4 5 6 7 0 

AE         
 
Stempel + handtekening  
verantwoordelijke Evaluatiecommissie 

 

                                                      
( )      Naam, stad en land vermelden 
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INDIVIDUELE AANVRAAG 
 ERKENNING BIJSCHOLINGSACTIVITEIT IN HET BUITENLAND 

IN HET KADER VAN ACCREDITERING 
 

TANDHEELKUNDIGE DIE AANVRAAG INDIENT 
 
RIZIV n°: 

Naam: 

 
ACTIVITEIT 

 
Titel: 
 
Spreker(s): 
 

 
Bondig curriculum: 
 
 
 
 
 
Inhoud, met vermelding van het tijdschema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuele preciseringen 
Bijscholingsactiviteit die meerdere domeinen beslaat 
Bijscholingsactiviteit die meerdere dagen omvat 
Maak al uw keuze op het ogenblik van de aanvraag, in functie van het noodzakelijke rapport 
 

 


	RIZIV n: 
	Naam: 
	Straat: 
	Postcode: 
	Gemeente: 
	Telefoon: 
	Fax: 
	Titel: KROON2012
	Voorgestelde deelgebieden: Restauratieve Tandheelkunde (deelgebied 4)
	fill_29: Bureau Kalker, Amsterdam, Nederland
	Plaats van bijscholingsactiviteit: Amsterdam RAI Congrescentrum
	Periode: 3 februari 2012
	Aanvraagdatum: 
	RIZIV n_2: 
	Naam_2: 
	Titel_2: KROON2012
	Sprekers: Prof.Dr. N. Creugers - P. Keizer - Dr. S. Smeekens - J. Laverman - E. v.d. Winden
	Bondig curriculumRow1: Tijdens deze congresdag komen werkelijk alle aspecten van het maken van een goede kroon
	Bondig curriculumRow2: aan de orde. Vier tandartsen en een tandtechnicus laten zien hoe zij valkuilen omzeilen en 
	Bondig curriculumRow3: hoe zij, met kennis van zaken en door gebruik te maken van moderne materialen en instrumen-
	Bondig curriculumRow4: ten, keer op keer tot succesvolle resultaten komen. Met daarbij de nadruk op de solitaire kroon
	Bondig curriculumRow5: van de indicatie tot aan de keuze van het juiste bevestigingscement.
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow1: 09.40 - 10.20 uur   Prof. Dr. Nico Creugers   Indicatiestelling: wel of geen kroon?
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow2: 10.20 - 11.00 uur  Peter Keizer   Prepareren is laveren: wel of geen volledige omslijping?
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow3: 11.30 - 12.10 uur  Dr. Sjoerd Smeekens   Schoon rondom de kroon: soft tissue management
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow4: 12.10 - 12.40 uur   Joep Laverman   De hangemaakt, conventionele afdruk
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow5: 13.45 - 14.15 uur   Joep Laverman   De digitaal gescande afdruk
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow6: 14.15 - 14.55 uur   Peter Keizer   De tijdelijke restauratie
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow7: 15.25 - 16.05 uur  Eric v.d. Winden  Tandtechniek: materiaalkeuze, esthetiek, functionaliteit
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow8: 16.05 - 16.45 uur   Dr. Sjoerd Smeekens  De kroon op het werk: plaatsen, cementeren, 
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow9: afwerken
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow10: 
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow11: 
	Eventuele preciseringen: 
	Bijscholingsactiviteit die meerdere domeinen beslaat: 
	Bijscholingsactiviteit die meerdere dagen omvat: 


