
  

  

PAOT cursusaanbod tot aan de zomer: 

 

2 juni               DE ENDO, EN DAN? 

restauratieve behandeling van het endodontisch behandeld element, 

voor informatie en inschrijving, klik hier 

 

2 en 30 juni    STRALINGSHYGIËNE VOOR HET GEBRUIK VAN CBCT. 

wettelijk verplicht voor tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen die CBCT’s maken, 

voor informatie en inschrijven, klik hier 

 

9 juni               MET ETSBRUGGEN KUN JE ALLE KANTEN UIT! 

op fantoom een autologe, -een directe composiet, en een indirecte etsbrug maken, 

voor informatie en inschrijven, klik hier 

 

16 juni             OSAS PATIËNTEN EN EEN MRA, DEEL 1. 

de diagnostiek en de MRA behandeling van patiënten met het Obstructief Slaap Apneu Syndroom, 

voor informatie en inschrijven, klik hier 

 

23 juni             DE ZIN EN ONZIN VAN IMPLANTATEN IN DE EDENTATE BOVENKAAK! 

meer inzicht in de indicatiestelling van implantologische behandeling in de bovenkaak, 

voor informatie en inschrijven, klik hier 

 

29 juni             VOORSPELBAAR ENDODONTISCH BEHANDELEN. 

In deze cursus reiken we een stappenplan aan waarmee in bijna alle gevallen een voorspelbaar resultaat 

te bereiken is. 

voor informatie en inschrijven, klik hier 

 

20 juni             RÖNTGENCURSUS VOOR TANDARTSASSISTENTEN 

hiermee voldoet u aan de in de richtlijn tandheelkundige radiologie genoemde eis dat de 

tandartsassistente een externe opleiding radiologie moet hebben afgelegd. 

voor informatie en inschrijven, klik hier  

http://paot.nl/courses/view/1091
http://paot.nl/courses/view/1161
http://paot.nl/courses/view/1021
http://paot.nl/courses/view/1181
http://paot.nl/courses/view/1121
http://paot.nl/courses/view/1061
http://paot.nl/courses/view/1544


 

 

                              

Verplichte bij -en nascholing, ..........lijkt slechts een kwestie van tijd! 

 

Kenners geloven niet dat er dan absurde eisen aan het jaarlijks te volgen aantal uren verplichte bij -en 

nascholing zullen worden gesteld. Ons alumni/update pakket biedt u gegarandeerd twee leuke en 

leerzame bijscholingsdagen per jaar en wie weet is dat al wel voldoende. Er zijn nu nog een aantal 

plaatsen vrij, als de verplichting eenmaal een feit is, waarschijnlijk niet meer. Meld u snel aan! U hoeft niet 

perse in Nijmegen opgeleid te zijn. De eerst volgende update-dagen zijn, afhankelijk van uw 

afstudeerjaar, op 10,17 november of op 24 november, voor informatie,  klik hier  

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

  

 

uitschrijven voor deze nieuwsbrief 
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