
 
 
SPREKERS 
Jan Cosyn behaalde zijn diploma in de Tandheelkunde aan de VUB in 2000 en specialiseerde zich in de 
parodontologie aan de VUB, gecombineerd met een docoraatsopleiding.  Vandaag combineert hij de functie van  
hoofddocent aan de Universiteit Gent met een private praktijk. Hij is (co-)promotor vaan meerdere 
doctoraatsstudenten en publiceerde reeds meer dan 70 publicaties in peer reviewed tijdschriften. 

Marc Quirynen studeerde tandheelkunde aan de KULeuven en studeerde in 1984 af als parodontoloog aan 
dezelfde universiteit. In 1986 doctoreerde hij aan de KULeuven. Sinds 1990 is hij er professor aan de afdeling 
parodontologie.  Zijn onderzoeksdomein is vooral de microbiologie. Hij publiceerde meer dan 300 artikels in 
internationale peer reviewed tijdschriften. 

Eric Rompen is professor in de parodontologie en de orale chirurgie aan de Universiteit te Luik, en hoofd van 
de postgraduaatopleidingen in parodontologie en implantologie. Hij is internationaal spreker en publiceerde 
meer dan 30 internationale peer reviewed artikels. 

Henri Tenenbaum behaalde zijn diploma van tandarts in 1973, doctoraat in 1976, en was van 1994 tot zijn 
emeritaat in 2015 professor aan de afdeling parodontologie van de Universiteit te Straatsburg (FR).  Hij is een 
veelgevraagd internationaal spreker en publiceerde meer dan 400 artikels in gerenommeerde Journals. 

INHOUD VAN DE CURSUS 
 
Prof. Cosyn zal spreken over immediaat implanteren. De verschillende valkuilen in dit behandelconcept zullen 
besproken worden, en de aanwezigen zullen praktische tips en tricks mee krijgen om ermee van start te 
kunnen gaan. Een recente prospectieve studie zal belichten welke de problemen zijn die men bij immediaat 
implanteren op korte en langere termijn kan tegenkomen.  
 
Prof. Quirynen zal vele aspecten in de parodontologie belichten, in het bijzonder de toekomstmogelijkheden van  
probiotica, microchirurgie en “guided surgery”, peri-implantitis en L-PRF mogelijkheden.  Deze evoluties worden 
besproken versus de klassieke parodontologie.  
 
Prof. Tenenbaum zal spreken over peri-implantitis, en zal de mogelijkheden en de technieken toelichten om 
deze aandoening vroegtijdig te ontdekken.  Hij zal tevens uitgebreid ingaan op de preventie en de behandeling. 
 
Prof. Rompen zal spreken over de implantaatbehandeling die de laatste 40 jaar enorm geëvolueerd is, en steeds 
korter is geworden, tevens op vraag van de patiënten.  Hij zal de verschillende problemen belichten die men 
kan tegenkomen tijdens deze behandelingen.  Tevens gaat hij nader in op de langetermijn complicaties van 
implantaten, en hoe de behandeling geëvolueerd is met name bij peri-implantitis. 
 
PROGRAMMA 

0830 – 0900: Onthaal  │  0900–1230 en 1330–1700: sessies, pauzes en lunch 

LOCATIE 
SQUARE - BRUSSELS MEETING CENTRE │Glass Entrance │ Kunstberg │ 1000 BRUSSEL 

ACCREDITERING 
Accreditering aangevraagd 40 AE DG 6 

INSCHRIJVEN EN CONTACT 
www.parodontologie.be info@parodontologie.be 

 

 


