| Inhoud van de cursus

| Inschrijfkosten

De cursus ‘Mondpathologie’ is gericht
op de diagnostiek en behandeling van
slijmvliesafwijkingen van de mond.

Inclusief thee, koffie, lunch
Specialist € 350,AIOS
€ 250,-

| Accreditatie

Er is plaats voor maximaal 40 deelnemers, in volgorde van aanmelding
en ontvangst van het inschrijfgeld.
De inschrijving sluit op 12 januari 2018.
Het inschrijfgeld dient vóór 13 januari
2018 te worden overgemaakt naar
rekeningnummer ABN-AMRO rekeningnummer NL38 ABNA 0486.698.831
t.n.v. Scholing MKA, onder vermelding
van ‘uw naam + 2 februari 2018’.
Na ontvangst van het inschrijfgeld
zal half januari een bevestiging van
deelname worden verzonden.

De cursus is geaccrediteerd door
de Nederlandse Vereniging voor
Dermatologie en Venereologie (6 punten)
en door de Nederlandse Vereniging voor
Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde
van het Hoofd-Halsgebied (6 punten).

| Locatie
De cursus wordt gehouden in
Van der Valk Hotel Breukelen
Stationsweg 91
3621 LK Breukelen
www.hotelbreukelen.nl
Het hotel is ideaal gelegen aan de A2
tussen Amsterdam en Utrecht. Er is ruim
voldoende gratis parkeergelegenheid.
Het hotel ligt op 150 meter van het
treinstation van Breukelen.

Bij annulering vóór 13 januari 2018
wordt 75% restitutie verleend. Bij
annulering na deze datum vindt geen
restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Secretariaat:
Mevr. A.E.C. van der Geest
VU medisch centrum
afdeling Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie
Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam
Telefoon: (020) 444 1023
E-mail: a.vandergeest@vumc.nl

Vrijdag 2 februari 2018, Breukelen

Mondpathologie
Een cursus voor
Dermatologen en KNO-artsen

| Programma
De cursus Mondpathologie wordt jaarlijks gehouden en is bedoeld voor
dermatologen en KNO-artsen en zij die voor deze specialismen in
opleiding zijn.

08.30 - 09.00 uur

Ontvangst en registratie

09.00 - 09.30 uur

Beoordeling van casussen aan de hand van afbeeldingen

09.30 - 09.45 uur

Mondonderzoek

09.45 - 10.30 uur

Ulceraties

10.30 - 11.00 uur

Koffie

11.00 - 11.45 uur

Witte en rode afwijkingen

11.45 - 12.15 uur

Pigmentaties

12.15 - 12.30 uur

Discussie

De cursus is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor
Dermatologie en Venereologie (6 punten) en door de Nederlandse
Vereniging voor Keel-, Neus-, en Oorheelkunde en Heelkunde van het
Hoofd-Halsgebied (6 punten).

12.30 - 13.30 uur

Lunch

13.30 - 14.00 uur

Zwellingen

14.00 - 14.30 uur

Afwijkingen van de lippen

Cursusleiding:

14.30 - 15.00 uur

Afwijkingen van de tong (deel 1)

15.00 - 15.30 uur

Thee

15.30 - 16.00 uur

Afwijkingen van de tong (deel 2)

16.00 - 16.30 uur

Afwijkingen van het gehemelte

16.30 - 17.00 uur

Discussie

17.00 uur

Evaluatie en afsluiting

Patiënten met een afwijking van het mondslijmvlies kunnen worden
verwezen naar een dermatoloog, KNO-arts of MKA-chirurg. Het doel
van de cursus is om inzicht te krijgen in de klinische presentatie van
veel voorkomende en minder frequente aandoeningen en afwijkingen
van het mondslijmvlies.
Er zal aandacht worden besteed aan de mogelijkheden en beperkingen
van aanvullend onderzoek bij de diagnostiek van afwijkingen in en rond
de mond. Daarnaast zal worden ingegaan op de behandeling hiervan.
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