AGENDA PAOT NIJMEGEN CURSUSJAAR 2020

17 januari 2020

OSAS patiënten en een MRA deel I
https://paot.nl/courses/view/3541

17 januari 2020

Tandheelkundige Preventieassistent Module I, opleiding tot preventieassistent

t/m 17 april 2020

https://paot.nl/courses/view/3601

24 januari en

Stralingshygiëne voor gebruik van CBCT door tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen

7 februari 2020

https://paot.nl/courses/view/3281

24 januari 2020

Functionele opbouw van het gebit bij ernstige slijtage en tandboogonderbrekingen
https://paot.nl/courses/view/3461

31 januari en

Composiet in het front: “Italiaanse school of functionele esthetiek?”

7 februari 2020

https://paot.nl/courses/view/3371

7 februari 2020

OSAS patiënten en een MRA deel II
https://paot.nl/courses/view/3551

14 februari 2020

Paropreventieassistent (module III)

t/m 15 mei 2020

https://paot.nl/courses/view/3181

6 maart 2020

Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (basisniveau)
https://paot.nl/courses/view/3781

6 en 13 maart 2020

Ernstige gebitsslijtage: Diagnostiek en behandeling Nederlands
https://paot.nl/courses/view/3401

20 maart 2020

Bij- en nascholing cursus CBCT voor tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten
https://paot.nl/courses/view/3581

29 maart, of 3 april 2020 Alumni/update contract
7 april 2020

Röntgencursus voor tandartsassistenten
https://paot.nl/courses/view/3661

8 mei 2020

Tandheelkundige Preventieassistent Module II, Begeleiding in de nazorg

t/m 3 juli 2020

https://paot.nl/courses/view/3631

14 mei 2020

Bij- en nascholing Röntgencursus voor tandartsen/orthodontisten
https://paot.nl/courses/view/3641

15 mei en 26 juni 2020

Adhesief keramiek: tandheelkundige praktijk en tandtechniek
https://paot.nl/courses/view/3481

15 mei 2020

Interactieve bijscholing Parodontale therapie en Implantologie
https://paot.nl/courses/view/3511

15 mei 2020

Voorkomen is beter dan genezen; Nazorg Implantologie door de preventieassistente?
https://paot.nl/courses/view/3701

29 mei 2020

Uw zorgplan, mijn zorg
https://paot.nl/courses/view/3761

4 juni 2020

Radboud Gebitsslijtage klinische module
https://paot.nl/courses/view/3441

5 juni en 26 juni 2020

Stralingshygiëne voor gebruik van CBCT door tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen
https://paot.nl/courses/view/3561

11 juni 2020

Bij- en nascholing röntgencursus voor tandartsassistenten en assistenten orthodontie
https://paot.nl/courses/view/3681

12 juni 2020

Van het klassieke kunstgebit naar de overkappingsprothese van nu: Indicaties en contraindicaties voor de verbetering van de levenskwaliteit van de oudere en kwetsbare patiënt
https://paot.nl/courses/view/3711

19 juni 2020

Congres Hedendaags restaureren in de tandartspraktijk
https://paot.nl/courses/view/3251

25 juni 2020

Voorspelbaar endodontisch behandelen
https://paot.nl/courses/view/3421

3 en 4 september 2020

Inschatting en behandeling van endodontische complicaties
https://paot.nl/courses/view/3431

8 september 2020

Bij- en nascholing röntgencursus voor tandartsassistenten en assistenten orthodontie
https://paot.nl/courses/view/3691

11 september 2020

Update Preventieassistente
https://paot.nl/courses/view/3621

18 september 2020

Bij- en nascholing cursus CBCT voor tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten
https://paot.nl/courses/view/3591

18 september 2020

Tandheelkundige Preventieassistent Module I, opleiding tot preventieassistent

t/m 11 december 2020

https://paot.nl/courses/view/3721

25 september 2020

Anterieure keramische restauraties, elk facet nader belicht
https://paot.nl/courses/view/3771

9 oktober 2020

Met directe etsbruggen kun je alle kanten uit
https://paot.nl/courses/view/3391

29 oktober 2020

Computergeleide implantaatchirurgie
https://paot.nl/courses/view/3791

29 en 30 oktober 2020

Ernstige gebitsslijtage: Diagnostiek en behandeling Engels
https://paot.nl/courses/view/3411

30 oktober en

Stralingshygiëne voor gebruik van CBCT door tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen

13 november 2020

https://paot.nl/courses/view/3571

3 november 2020

Röntgencursus voor tandartsassistenten
https://paot.nl/courses/view/3671

13 of 20 november 2020 Alumni/update contract
14 november 2020

Parodontale chirurgie
https://paot.nl/courses/view/3491

17 november 2020

Bij- en nascholing Röntgencursus voor tandartsen/orthodontisten
https://paot.nl/courses/view/3651

3 december 2020

Radboud Gebitsslijtage klinische module
https://paot.nl/courses/view/3451

4 december 2020

De complexe composietrestauratie: niets is onmogelijk!?
https://paot.nl/courses/view/3381

11 december 2020

Restauratie na de endo, altijd een kroon?
https://paot.nl/courses/view/3471

11 december 2020

Orthodontie en parodontium
https://paot.nl/courses/view/3521

