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Congres‐ en Cursusorganisatie in de tandheelkundige en medische sector
Organisator van:
‐Jaarlijks Congres Tandheelkunde
‐Jaarlijks Congres voor Tandartsassistenten
‐Jaarlijks Congres voor Mondhygiënisten
‐Jaarlijks Congres voor Tandtechnici
‐Jaarlijks Congres voor Bedrijfs‐ en Verzekeringsartsen
Organisator van doorlopend cursusprogramma voor:
‐Tandartsen (Dental College)
‐Tandartsassistenten
‐Huisartsen
Uitgeefactiviteiten
Uitgever van:
‐Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde – Wetenschappelijk vakblad voor tandartsen
‐Tandartspraktijk – Praktijk georiënteerd vakblad voor tandartsen
‐Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne – Verenigingstijdschrift van de NVM
‐Standby – Vakblad voor tandartsassistenten
‐Exkies – Vakblad voor tandtechnici
‐Vademecum Tandheelkunde – Vakblad voor tandartsen
‐Vademecum Mondhygiëne – Vakblad voor mondhygiënisten
‐Tandheelkundige boeken, losbladige uitgaven, jaarboeken
‐MFM Medisch‐Farmaceutische Mededelingen – Vakblad voor apothekers en medische beroepsbeoefenaren
‐Diabc – Patiëntenblad van Diabetesvereniging Nederland
‐Arts & Auto – Maandelijks magazine van de VvAA
Website en Webcasts
Ontwikkeling van www.tandartspraktijk.nl
Organisatie van live webcasts voor tandartsen
Organisatie van internationale wetenschappelijke congressen en de daarmee gepaard gaande vakbeurzen
‐International Congress on Fibrinolysis
‐FDI World Dental Federation – World Dental Congress
‐Congress from Clone to Clinic
‐North Sea Conference on Periodontology
‐International Congress of Pharmacology
‐International Congress on Thrombosis and Haemostasis
‐ISSX Meeting on Drug Metabolism
‐International AIDS Conference
‐Dutch Biotechnology Congress
‐International Congress of Plant Molecular Biology
‐European Congress of Gerontology
‐International Conference of the European Dialysis and Transplant Association
Organisatie van vakbeurzen
‐IDEA – International Dental Exhibition Amsterdam
‐VTT – Vakbeurs voor Tandheelkunde Tandtechniek en Mondhygiëne
‐VEB Beleggersmarkt – Publieksbeurs voor de particuliere belegger
‐Industrial Design – Vakbeurs voor Industrieel Ontwerpers
‐VTB – Vakbeurs voor de Tuinbranche
‐Interclean – Internationale Vakbeurs voor de Schoonmaakbranche
‐Grainex – Internationale Vakbeurs voor Graanoverslag en ‐opslag
‐RAI Woonbeurs – Publieksbeurs voor woninginrichting
‐KunstRAI – Publieksbeurs voor moderne kunst
‐Binnenbouw – Vakbeurs voor interieur constructie
‐Sports Medicare International – Vakbeurs voor sportscholen en fysiotherapie

‐Farmavisie – Farmaceutische Vakbeurs
‐Nebato – Nederlandse Bakkerij Tentoonstelling
‐Support – Vak‐ en publieksbeurs voor mensen met een lichamelijke beperking
‐Vakbeurs bij de International Convention of the Audio Engineering Society
‐Gebouw – Vakbeurs voor Facility Managers
‐Apple Expo – Publieksbeurs voor Apple Computer gebruikers
‐METS – Marine Equipment Trade Show
‐Petrotech – Vakbeurs voor de petrochemische industrie
‐Intertraffic – Internationale Vakbeurs voor Verkeerstechnologie
Technische Handelsonderneming
‐Account manager voor de verkoop van industriële machines voor de kunststofverwerkende industrie

