
Bijlage 2/1 
 

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: COMPOSIET2011
	Voorgestelde deelgebieden: Restauratieve Tandheelkunde (deelgebied 4)
	fill_29: Bureau Kalker, Amsterdam, Nederland
	Plaats van bijscholingsactiviteit: Amsterdam RAI Congrescentrum
	Periode: 4 februari 2011
	Aanvraagdatum: 
	RIZIV n_2: 
	Naam_2: 
	Titel_2: COMPOSIET2011
	Sprekers: Prof.Dr. P. Lambrechts - Prof.Dr. J. Roeters - Dr. R. Spreafico - Dr. N. Opdam
	Bondig curriculumRow1: Goede en mooie composietrestauraties, die bovendien een lange levensduur hebben, ver-
	Bondig curriculumRow2: eisen grondige materiaalkennis en een op dit specifieke materiaal toegespitste werkwijze.
	Bondig curriculumRow3: COMPOSIET2011 gaat over alle nieuwe ontwikkelingen van adhesieven en composieten
	Bondig curriculumRow4:       en geeft veel informatie hoe u natuurgetrouwe restauraties in het front en in de
	Bondig curriculumRow5: zijdelingse delen maakt. Het congres is zeer praktisch en klinisch van opzet.
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow1: 09.55 - 11.35 uur   Prof. Dr. Paul Lambrechts en Prof. Dr. Joost Roeters
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow2: De directe composietrestauratie: minimaal invasief met een maximaal resultaat
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow3: 12.10 - 13.00 uur  Dr. Roberto Spreafico
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow4: Indicatiestelling en klinische aspecten van composietrestauraties in de zijdelingse delen
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow5: 14.05 - 14.45 uur   Prof. Dr. Paul Lambrechts en Prof. Dr. Joost Roeters
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow6: Vervolg: De directe composietrestauratie: minimaal invasief met een maximaal resultaat
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow7: 14.45 -15.35 uur Dr. Roberto Spreafico
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow8: Indicatiestelling en klinische aspecten van composietrestauraties in het front
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow9: 16.05 - 17.05 uur   Dr. Niek Opdam
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow10: Complexe composietrestauraties, waar liggen de grenzen?
	Inhoud met vermelding van het tijdschemaRow11: 
	Eventuele preciseringen: 
	Bijscholingsactiviteit die meerdere domeinen beslaat: 
	Bijscholingsactiviteit die meerdere dagen omvat: 


