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PROGRAMMA 
 
18.15 Ontvangst en inschrijving met buffet 
 
19.10 Opening en algemene inleiding MKA chirurgie in het UMCG anno 2018 
 Fred Spijkervet 
 
19.20 Implantologie: wat wanneer te doen?    

Gerry Raghoebar 
Rode draad: Bij ontwikkelingen in de implantologie krijgt de technische kant, zoals het digitale  
plannen en nieuwe types implantaten, meestal voldoende aandacht.  De patiënt verandert echter  
ook. Er zijn enerzijds meer oudere, vaak medisch gecompromitteerde, patiënten en anderzijds  
steeds meer jonge, druk bezette patiënten die snel verder willen na hun implantaatbehandeling.  
Wat zijn behandelopties voor de oudere, edentate, medisch gecompromitteerde patiënt? Hoe  
krijgt de jonge druk bezette patiënt snel zijn implantaat en kroon? Hoe past dit alles in de 
dagelijkse patiëntenzorg en het lopende wetenschappelijk onderzoek van het UMCG?  

 
19.50 Afname van morbiditeit bij oncologische behandelingen in het hoofd-hals gebied 
 Max Witjes en Kees Pieter Schepman   

Rode draad: Bij de diagnostiek en behandeling van een patiënt met een maligne tumor in het  
hoofd-hals gebied wordt op verschillende terrein gewerkt aan het verminderen van de  
morbiditeit. Kunnen de marges waarmee een tumor wordt geexcideerd van tevoren worden  
bepaald en geoptimaliseerd?  Kan een optimale reconstructie in één ingreep plaatsvinden door  
digitale planning? Hoe kan een halsklierdissectie worden voorkomen door gebruik van de  
schildwachtklier? En welke rol speelt de planning van de radiotherapie in de bijwerkingen van het  
hele behandeltraject?  Aan de hand van deze vragen krijgt u een actueel overzicht van de  
oncologische behandeling in het hoofdhals gebied. 

  
20.20 Pauze 
 
20.50 Sjögren’s Syndrome: what is trendy?  

Konstantina Delli 
Rode draad: De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het syndroom van Sjögren  
hebbenzowel te maken met technologische en medische ontwikkelingen als met de moderne  
mens. Noninvasieve diagnostiek met behulp van echo kan helpen in de diagnostiek. Het  
voorspellen van het individuele behandeleffect van nieuwe therapieën verandert de planning van  
de therapie. De patiënt zelf verandert echter ook. Vaak heeft de patiënt op internet de diagnose al  
gesteld, behandelmogelijkheden gelezen en komt hij/zij als het ware direct voor een second  
opinion bij de dokter.  

 
21.10  Kaakgewrichtschirurgie anno 2018: van minimaal invasief tot total  joint  

Fred Spijkervet 
Rode draad: De open kaakgewrichtschirurgie is in de afgelopen decennia deels vervangen  
door endoscopische chirurgie, arthrocentesis en andere vormen van minimaal invasieve  
behandelingen.  
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Het indicatiegebied hiervoor en de te verwachten behandelresultaten zullen als  
eerste worden geïllustreerd. Er is echter nog altijd plaats voor open gewrichtschirurgie.  
Met de mogelijkheden voor patiëntspecifieke gewrichtsprotheses is het in 2018 zelfs denkbaar 
dat het indicatiegebied weer groter wordt. De open gewrichtschirurgie en de total joint krijgen 
aandacht met de nodige visuele ondersteuning. 

  
21.50 Discussie en afsluiting 
 
22.00 Borrel 
 

 

 

 

  


