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Geachte collegae,
 
Met trots presenteren wij het programma voor het voorjaarscongres 2018 van de NVvK 
en de VBTGG, een afwisselend programma met nationale en internationale sprekers.
Een congres over de invloed van genetica en familiefactoren op de mondgezondheid en 
over strategieën om hiermee om te gaan. 
 
Zowel het programma op vrijdag als op zaterdag kenmerkt zich door een combinatie 
van theorie en praktijk en door diversiteit en interactie. In plenaire lezingen worden de 
gevolgen van syndromen, angst en schizofrenie op de mondgezondheid besproken, maar 
ook de relatie tussen genetica en cariës en de bijzonderheden in röntgendiagnostiek. 
Hierna kiest u een hands-on training van het product waarnaar u nieuwsgierig bent. 
Vervolgens kunt u een keuze maken uit de workshops in de parallel-sessies. 
De workshops bieden u verdieping in strategieën om met specifieke problematiek om 
te gaan of u kunt ook zelf casuïstiek inbrengen of presenteren. De traditioneel op 
zaterdag geplande casuïstiek is dit jaar op de vrijdag gepland, waardoor het programma 
meer gebalanceerd is over de vrijdag en de zaterdag.
 
Kortom, voor u ligt een aantrekkelijk (inter-)actief programma waarin wetenschap en 
praktijk zijn verweven. 
 
We hopen u op 16 en 17 maart te mogen verwelkomen. 

Congrescommissie Voorjaarscongres NVvK & VBTGG
Chantal Borsjé
Nanda Greving-Visser
Emmeke de Laat
Karin van Nes
Marieke Schorer-Jensma
Marjolein van Stiphout
Brenda ten Have-Thiers
Emie Veldt

It’s all in the family
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PROGRAMMA: IT’S ALL IN THE FAMILY
Vrijdag en zaterdag 16 & 17 maart 2018

vrijdag 16 maart 2018
08:30 - 09:00 Registratie en ontvangst met koffie
09:00 - 09:15 Opening en introductie door moderator Ted Zuidgeest

09:15 - 10.00 Schizofrenie
Prof.dr. G.H.M. Pijnenborg

10.00 - 10:45 Syndromen / Symptomen
Dr. J.M. van Hagen

10:45 - 11.15 Pauze

11:15 - 12.00 Caries and Genetics 
Prof. A.R. Vieira DDS. MS, PhD.

12:00 - 13:00 Hands-on workshops

Fluoride behandeling in de 
praktijk
(enkel toegankelijk voor 
tandartsen)
Colgate Palmolive

Klinische toepassingen met 
bioactieve 
keramische materialen 
Septodont

QuickSleeper: een 
pijnloze verdoving, die 
altijd zit
Straight Dental

Using LM-Activator aligner for the 
treatment of malocclusion in the 
mixed dentition
OrthoTWIN

Caries risk
Oral Comp

13:00 - 14:00 Lunch

14:00 - 14.45 Individuele verschillen in het aan- en afleren van angst
Dr. J.M.P. Baas

14:45 - 15:45 Parallelronde 1, workshops

Emdr behandeling van trauma 
gerelateerde 
tandartsangst bij mensen met een 
verstandelijke beperking; “Je gaat 
het pas zien als je het door hebt”
Dr. E.H.M. Mevissen

Help ouders over hobbels heen: 
een gespreksmethodiek om 
barrières bij tandenpoetsen weg 
te nemen.
Dr. D. Duijster en 
Dr. M. de Jong-Lenters

Gespreksvaardigheden 
mensen met psychotische 
stoornis 
Prof.dr. G.H.M. Pijnenborg
en Mevr. N. Boonstra

Case Reports: casuïstiek voor en 
door tandartsen’ 

Kindermishandeling:  
‘er gaat meer schuil 
achter het gebit’ 
Mevr. M. Brunekreef en 
Drs. M. Hilhorst

Herstel van onveilige 
gehechtheid, de Basic 
Trustmethode 
Drs. R. Uittenbogaard

15:45 - 16:15 Pauze

16:15 - 17:15 Parallelronde 2, workshops

Emdr behandeling van trauma 
gerelateerde 
tandartsangst bij mensen met een 
verstandelijke beperking; “Je gaat 
het pas zien als je het door hebt”
Dr. E.H.M. Mevissen

Help ouders over hobbels heen: 
een gespreksmethodiek om 
barrières bij tanden-poetsen weg 
te nemen.
Dr. D. Duijster en 
Dr. M. de Jong-Lenters

Gespreksvaardigheden 
mensen met psychotische 
stoornis 
Prof.dr. G.H.M. Pijnenborg
en Mevr. N. Boonstra

Case Reports: casuïstiek voor en 
door tandartsen’ 

Kindermishandeling:  
‘er gaat meer schuil 
achter het gebit’ 
Mevr. M. Brunekreef en 
Drs. M. Hilhorst

Herstel van onveilige 
gehechtheid, de Basic 
Trustmethode 
Drs. R. Uittenbogaard

17:15 Afsluiting en borrel
18.30 Thema avond in de “Bossche Kelders” inclusief diner (vooraf inschrijven noodzakelijk)

zaterdag 17 maart 2018
08:30 - 09:30 Algemene ledenvergadering NVvK
09:30 - 10:30 Algemene ledenvergadering VBTGG
10:30 - 10.45 Pauze

10:45 - 11.30 Wat zie ik op een röntgenfoto? 
Dr. J.G.A.M. de Visscher

11:30 - 13:00 Parallelronde 3, workshops

LVB & Verslaving
Dhr. A. Dijks

Socratisch beraad 
Drs. K. Van Rossem

Kindermishandeling:  
‘er gaat meer schuil 
achter het gebit’ 
Mevr. M. Brunekreef en 
Drs. M. Hilhorst

13:00 Lunch en afsluiting
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SPREKERS, MODERATOR & 
KORTE SAMENVATTINGEN

Dr. J.M.P. (Joke) Baas is experimenteel psycholoog met een focus op 
neurobiologie en psychofarmacologie van angst. Zij heeft Psychologie 
gestudeerd in Leiden, promotieonderzoek gedaan aan Universiteit Utrecht 
en postdoctoraal onderzoek aan het National Institute for Mental Health 
(USA). Momenteel is zij werkzaam als docent en onderzoeker bij de afdeling 
Psychologische Functieleer, Universiteit Utrecht.
 
Individuele verschillen in het aan- en afleren van angst
Mensen verschillen in hoe snel en effectief ze angstreacties aan- en afleren. 
Dit is voor een deel genetisch bepaald en genetische factoren spelen dus 
mogelijk een rol bij hoe effectief mensen leren over wat gevaarlijk is en 
vooral ook wat niet. Uit onderzoek bij patiënten met angststoornissen blijkt 
dat vooral het onderscheid maken tussen wat gevaarlijk is en wat niet en het 
minder goed weer af kunnen leren van een net aangeleerde angst een rol 
spelen bij pathologische angst.

Leerdoelen
1  Leerprocessen begrijpen die ten grondslag liggen aan geconditioneerde 

angstreacties
2 Individuele verschillen in deze leerprocessen begrijpen
3  Inzicht hebben in een aantal factoren die bepalen of deze leerprocessen 

effectief verlopen

Mevr. M. (Maaike) Brunekreef Bachelor of Social work, heeft meer dan 15 
jaar ervaring als beleidsadviseur, trainer en consultant in de gezondheidszorg 
met als aandachtsgebied kindermishandeling, huiselijk geweld en 
ouderenmishandeling. 
 
Op een creatieve manier ontwikkelt ze beleid voor het ziekenhuis, biedt ze 
consultatie aan collega’s met patiëntcontact en ontwikkelt ze innovatieve 
tools om handelingsverlegenheid weg te nemen bij beroepsprofessionals.
 
Maaike is altijd op zoek naar verbetering, ontwikkeling en samenwerking 
met professionals in alle verschillende specialismen in de gezondheidszorg. 
Haar missie is om collega’s te inspireren om te leren zien én durven !
‘Achter het gebit gaat meer schuil’

Wat is er nog meer te zien dan alleen het gebit van een kind?
Veel zorgprofessionals zijn op de hoogte van de zichtbare tekenen van 
lichamelijke mishandeling bij kinderen en volwassenen. Een groot deel van 
kindermishandeling blijft echter onzichtbaar.
 

In Nederland is in elke schoolklas, met gemiddeld 24 leerlingen, ten minste 1 
kind het slachtoffer van een vorm van kindermishandeling. 
Het gebit biedt ons een ‘window of opportunity’. Een kans op hulp die 
niet gemist mag worden omdat het van essentieel belang kan zijn voor het 
verdere leven van een kind.
 
In deze workshop nemen wij u mee naar het kind in uw tandartsstoel en 
wellicht ook de ouder van het kind. 
Aan de hand van casuïstiek zullen de verschillende vormen van 
kindermishandeling worden besproken.
U krijgt praktische tips met als leidraad de stappen van de meldcode. Zodat 
ook het onzichtbare zichtbaar wordt in uw tandartspraktijk!

A. (Arjan) Dijks is sinds 2006 werkzaam bij Tactus verslavingszorg. Hij werkt 
als trainer bij de afdeling TTA Tactus Training en Advies en is aangesloten 
bij het kenniscentrum LVB en Verslaving. Hij geeft zowel trainingen intern 
bij Tactus als extern bij diverse andere instellingen en bedrijven daar 
waar het gaat om gebruik en of misbruik van middelen en hij adviseert 
instellingen, bedrijven op beleidsniveau. Sinds een aantal jaren heeft hij zich 
gespecialiseerd op het gebied van LVB en verslaving.

In de workshop LVB en verslaving komen verschillende onderwerpen aan de 
orde zoals: wat doen diverse middelen met je gebit, wat zijn de extra risico’s 
die een lvb-er heeft op verslaving. Het grootste gedeelte zal gaan over de 
verschillende stadia van gebruik en hoe je als professional zo goed mogelijk 
aan kan sluiten bij deze stadia om met de patiënt in gesprek te gaan over 
zijn gebruik.

Leerdoelen 
1 De cursist kent de werking van diverse drugs op je gebit
2  De cursist kan 3 risico factoren benoemen waarom een LVB extra risico’s 

op verslaving heeft
3  De cursist krijgt kennis van de verschillende stadiums van gebruik en 

hoe hij/zij het gebruik bespreekbaar maakt met de patiënt 

jaar ervaring als beleidsadviseur, trainer en consultant in de gezondheidszorg 
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Dr. D. (Denise) Duijster is postdoc-onderzoekster bij de afdeling 
Sociale Tandheelkunde van ACTA. Ze heeft de Masteropleiding 
‘Dental Public Health’ gevolgd aan University College London. Begin 
2015 is zij gepromoveerd op de rol van het gezin bij de preventie 
van cariës bij kinderen. Ze doet onderzoek op het gebied van orale 
epidemiologie, mondgezondheidsbevordering en sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen.

Help ouders over hobbels heen: een gespreksmethodiek om 
barrières bij tandenpoetsen weg te nemen.
Gedragsverandering in de tandheelkundige praktijk lijkt redelijk eenvoudig. 
Met goede voorlichting verwachten we ouders te kunnen motiveren tot 
betere zelfzorg. Toch lijkt de praktijk weerbarstig. Onderzoek laat zien 
dat veel ouders wel over voldoende kennis en motivatie beschikken, maar 
dat zij barrières ervaren om de mondhygiëne en voedingsadviezen in 
praktijk te brengen. Hoe kunt u hierbij helpen? In deze workshop leert u 
welke barrières ouders kunnen ervaren bij het tweemaal daags poetsen 
bij hun kind, en hoe u deze eenvoudig bij iedere ouder kunt identificeren. 
Daarnaast maakt u kennis met een nieuw ontwikkelde gespreksmethodiek: 
de Uitblinkers-interventie. Deze methodiek is een kort gesprek tussen 
ouders en mondzorgverlener, gericht op het bespreken van oplossingen 
en tips om de geïdentificeerd barrières weg te nemen. Deze uitgewerkte 
oplossingen zijn gebaseerd op belangrijke opvoedingsprincipes die helpen 
om kinderen tot gewenst gedrag te bewegen. Tijdens de workshop leert 
u over deze oplossingen en gaat u oefenen met de gespreksmethodiek, 
zodat u de methodiek kan toepassen in uw praktijk. Zo helpt u ouders over 
hobbels heen om de zelfzorg van kinderen te verbeteren!

Leerdoelen 
Na het volgen van deze workshop:
1  Herkent u de belangrijke opvoedingsprincipes om gewenst gedrag van 

kinderen te stimuleren
2  Bent u in staat barrières te identificeren die ouders kunnen ervaren bij 

het tandenpoetsen van hun kind 
3  Heeft u geoefend met een gespreksmethodiek voor ouders, die gericht 

is op het bespreken van oplossingen en tips om de geïdentificeerde 
barrières bij poetsen weg te nemen. Deze gespreksmethodiek is 
ontwikkeld op basis van de eerder genoemde opvoedingsprincipes

Dr. J.M. (Annet) van Hagen, is klinisch geneticus bij VUmc. Daarbij is ze 
plaatsvervangend opleider klinische genetica en stageopleider voor AVG’s. 
Zij heeft zich toegelegd op de genetische diagnostiek bij zowel kinderen als 
volwassenen met een verstandelijke beperking, aangeboren aandoening 
of een autisme spectrum stoornis. Ze is lid van het Pierre Robin Sequentie 
Consortium en heeft onderzoek gedaan op het vlak van de klinische genetica 
bij patiënten met het syndroom van Williams. 

In haar lezing zal dr. van Hagen bespreken welke symptomen kunnen wijzen 
op een syndromale aandoening. Wanneer is consultatie van een klinisch 
geneticus geïndiceerd? Welke bijdrage kan de tandarts leveren en welke 
observatie kan hij/zij doen? Ze zal, aan de hand van casuïstiek, vertellen wat 
er gebeurt bij een consult bij de klinisch geneticus en wat de waarde is van 
de verkregen informatie voor de patiënt en zijn/haar omgeving. 
 
Aandachtsgebieden
Dysmorfologie (syndroomdiagnostiek bij mensen met een verstandelijke 
beperking en/of aangeboren aandoening) 
Genetische oorzaken autisme spectrum stoornis 
(bron: https://www.vumc.nl/afdelingen/Ken-uw-arts/map/hagen/)

Omschrijving lezing: ‘Klinische genetica. Is it all in the family?’
In haar lezing zal dr. Van Hagen bespreken welke symptomen een tandarts 
kunnen opvallen (en waarbij alertheid voor syndromen nodig is) bij patiënten 
in de tandartsstoel. Wanneer is consulatie van een klinische geneticus 
vereist? Wat zijn hierin de richtlijnen waarvan een tandarts op de hoogte 
moet zijn. Wat gebeurt er tijdens een consult bij de klinische geneticus? 
En, welke prognostische waarde en relevatie kan de verkregen genetische 
informatie hebben voor de patiënt, de ouders, de tandarts en de arts?
Aan de hand van casuïstiek zullen deze zaken worden uiteengezet. 
Ten slotte wordt de verwachting van praktische implementatie van de 
ontwikkelingen in onderzoek, diagnostiek kort besproken. 

Dr. D. (Denise) Duijster
Sociale Tandheelkunde van ACTA. Ze heeft de Masteropleiding 
‘Dental Public Health’ gevolgd aan University College London. Begin 
2015 is zij gepromoveerd op de rol van het gezin bij de preventie 
van cariës bij kinderen. Ze doet onderzoek op het gebied van orale 
epidemiologie, mondgezondheidsbevordering en sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen.
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Mevr. M. (Michaëla) Hilhorst werkt als kinderarts in het BovenIJ ziekenhuis 
in Amsterdam en is werkzaam als forensisch arts bij de GGD Utrecht. In 
beide vakgebieden betreft het vaak een kwetsbare groep mensen. 
Als zorgprofessional weet zij als geen ander dat gebruik maken van 
de ’window of opportunity’ van essentieel belang is bij de aanpak van 
kindermishandeling. 
Dit en kennis omtrent letsels deelt zij graag op zowel internationale als 
nationale podia.
Zij communiceert met een open geest zonder angst voor confrontaties met 
ouders en zorgprofessionals.
Dit is haar manier om een verschil te maken in het leven van kinderen.

Dr. M. (Maddelon) de Jong-Lenters is tandarts-pedodontoloog en 
eigenaar van een verwijspraktijk voor kindertandheelkunde in Noordwijk 
en Leiden. De uitdaging daar is om échte gedragsverandering te 
bewerkstelligen. In 2016 is zij gepromoveerd op de rol van het gezin en 
opvoeding in relatie tot het ontstaan van cariës. Nieuw onderzoek richt zich 
op cariëspreventieve interventies die laagdrempelig zijn uit te voeren in de 
tandheelkundige praktijk.

Dr. E.H.M. (Liesbeth) Mevissen is als klinisch psycholoog en onderzoeker 
werkzaam bij Accare, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, bij de 
divisie Intensieve Zorg in Smilde. Liesbeth is Psychotraumatherapeut NTvP en 
EMDR supervisor en promoveerde in februari 2017 aan de Universiteit van 
Amsterdam op haar proefschrift “Assessment and treatment of posttraumatic 
stress disorder in individuals with intellectual disabilities”. Liesbeth heeft 
jarenlange ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 
en/of autisme en doceert en publiceert over trauma- en stressorgerelateerde 
stoornissen bij deze doelgroep.

EMDR behandeling van trauma gerelateerde tandartsangst bij mensen met 
een verstandelijke beperking; “Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Angst voor de tandarts komt veel voor en kan het gevolg zijn van blootstelling 
aan traumatische gebeurtenissen. Dat wordt echter lang niet altijd onderkend 
en al helemaal niet bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). Controles 
worden met veel paniek doorstaan en behandelingen kunnen alleen in narcose 
worden uitgevoerd. In deze workshop zal Liesbeth Mevissen de resultaten 
presenteren van haar promotieonderzoek naar hoe PTSS bij deze doelgroep 
kan worden gediagnosticeerd en met Eye Movement Desensitisation and 
Reprocessing (EMDR) behandeld. De toepassing van EMDR wordt geïllustreerd 

aan de hand van videobeelden. Tenslotte zal een ouder van een kind met een 
VB die met EMDR behandeld werd, een persoonlijke ervaring met u delen.

Leerdoelen 
1  U weet wat uit onderzoek bekend is over diagnostiek en behandeling van 

posttraumatische stress stoornis (PTSS) bij mensen met een verstandelijke 
beperking 

2  U heeft een indruk hoe Eye Movement Desensitisation and Reprocessing 
(EMDR)-therapie kan worden toegepast bij mensen met een vertsandelijke 
beperking en traumagerelateerde tandartsangst

3  U bent zich bewust van het perspectief van de ouder bij een extreem 
angstig verstandelijk beperkt kind bij de tandarts en bij het aangaan van 
een EMDR behandeling

Prof.dr. G.H.M. (Marieke) Pijnenborg Marieke Pijnenborg studeerde 
in 2001 af als psycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2008 
promoveerde zij op cognitieve functiestoornissen bij psychotische 
stoornissen. In 2016 werd zij benoemd tot hoogleraar aan de faculteit 
gedrags- en maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen 
met als leeropdracht Klinische Psychologie, psychotische stoornissen in het 
bijzonder. Daarnaast is zij als GZ-psycholoog/cognitief gedragstherapeut 
werkzaam bij de afdeling Langdurige Zorg bij GGZ Drenthe.

Mondzorg is een probleem voor veel mensen met een psychotische stoornis. 
Diverse factoren zijn hier debet aan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de 
effecten van antipsychotica op het speeksel. Ook psychologische factoren, 
zoals apathie of angst voor de tandarts, kunnen hierbij een rol spelen. Voor 
een tandarts kan de communicatie met mensen met een psychotische 
stoornis een uitdaging vormen. In deze lezing worden factoren die 
mondzorg bij mensen met een psychotische stoornis belemmeren besproken 
en worden concrete tips voor communicatie gegeven.

Leerdoelen 
1 Kennis nemen van de belangrijkste kenmerken van psychotische stoornissen
2  Kennis nemen van specifieke mondzorgproblemen bij mensen met een 

psychotische stoornis
3  Kennis nemen van enkele adviezen over communicatie met mensen met 

een psychotische stoornis

werkzaam bij Accare, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, bij de 

jarenlange ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 



12 13

Drs. R. (Renée) Uittenbogaard is GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Kinder- 
en Jeugdpsycholoog, EMDR practitioner en cognitief gedragstherapeut. 
Sinds 2008 is zij verbonden aan Basic Trust, een landelijke organisatie 
van vrijgevestigde psychologen en orthopedagogen, gespecialiseerd 
in de behandeling van problematische gehechtheid, angst- en 
gedragsproblematiek en (vroegkinderlijk) trauma. Sinds 2017 is zij directeur 
van de centrale organisatie Basic Trust. 

Herstel van onveilige gehechtheid, de Basic Trustmethode 
Veilige gehechtheid is de basis voor gezonde emotieregulatie. Bij 
behandeling van trauma of dissociatie moet er daarom aandacht zijn voor 
en herstel zijn van problematische gehechtheid. In deze workshop staat 
de Basic Trustmethode centraal waarbij er aandacht is voor het tot stand 
komen van veilige gehechtheid enerzijds en herstel van pathologische 
gehechtheidservaringen anderzijds. Wat zijn de werkende elementen uit 
de Basic Trustmethode, waarom is het verwoorden door opvoeders van 
de onderliggende emoties van het kind zo belangrijk, hoe draagt video 
feedback hieraan bij?

Drs. K. (Kristof) Van Rossem is filosoof en is gespecialiseerd in de kunst 
van het vragen stellen en in de socratische gespreksvoering. Hij leidt dialoog- 
en reflectieprocessen in profit- en nonprofitorganisaties. Hij is lerarenopleider 
filosofie aan de KULeuven en is docent filosofie en (beroeps)ethiek aan 
Odisee Hogeschool Brussel.

Socratisch beraad
Deze (inter)actieve workshop start met een oefening in het socratisch 
vragen stellen. Nadien voeren we met elkaar een socratisch beraad over een 
(morele) casus uit de ervaring van een van de deelnemers. We evalueren na 
afloop de socratische stijl naar bruikbaarheid voor intervisie en overleg over 
tandheelkundige zorgkwesties. 

Leerdoelen 
1.  De deelnemers oefenen enkele socratische vaardigheden: helder en 

eenvoudig formuleren van een standpunt, terzake argumenteren, letterlijk 
luisteren, korte vragen stellen, … 

2.  De deelnemers bevragen mekaars opvattingen over een tandheelkundige 
casus uit eigen ervaring

3.  De deelnemers maken kennis met de socratische stijl in intervisie en moreel 
beraad

Prof. A.R. (Alexandre) Vieira DDS. MS, PhD. Professor of Oral Biology, 
Pediatric Dentistry, and Human Genetics. Born in Rio de Janeiro, Brazil, Dr. 
Vieira took a route north that brought him to the University of Pittsburgh 
after stopping at the University of Iowa for almost six years for a post-
doctoral training in human molecular genetics. Dr. Vieira received his DDS 
from the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), and then trained in 
special needs patients, pediatric dentistry and genetics. Dr. Vieira is one of 
the most recognized names in the field and has received the Distinguished 
Scientist in Dental Caries Award from the International Association for Dental 
Research (the highest honor of the organization) for his pioneer work on 
individual genetic susceptibility to dental caries. At a relatively young age, 
he has published more than 260 peer-reviewed scientific articles and 330 
abstracts, including a paper that is the most cited per year in the cleft lip and 
palate field. This paper defined the term “private mutations,” which is now 
widely used by scientists around the world.

Dr. J.G.A.M. de Visscher is sinds 1982 werkzaam in het Medisch Centrum 
Leeuwarden en sinds 2014 deeltijds werkzaam in het Vrije Universiteit 
Medisch Centrum. Het tandartsexamen werd in 1977 te Nijmegen behaald 
en het artsexamen in 1991 te Groningen. In 1999 promoveerde hij aan het 
VU medisch centrum op het proefschrift “Squamous cell carcinoma of the 
lip”. Zijn aandachtsgebieden betreffen vooral de premaligne en maligne 
afwijkingen van de mond, speekselklieraandoeningen en de diagnostiek en 
chirurgische behandeling van tumoren in het hoofd-halsgebied. 

Wat zie ik op de röntgenfoto?
Tand- en kaakafwijkingen bij kinderen komen niet vaak voor. Dat maakt 
de interpretatie en de diagnose soms lastig. In bepaalde gevallen is een 
röntgenopname wenselijk die, als het goed is, wordt gemaakt ter bevestiging 
van de vermoedelijke klinische diagnose. Dan kunnen er vragen opkomen 
zoals hoe nu verder, aanvullend onderzoek, (waarschijnlijkheids)diagnose, 
wel of niet bespreken met de patiënt/ouders, aanzien en hoe lang, controle 
röntgenopname(n) en wanneer, verwijzen? Tijdens de voordracht worden 
vooral, aan de hand van cases, diverse radiologische normale en abnormale 
bevindingen en afwijkingen besproken. De rol van de tandarts bij de 
diagnostiek van het eventuele vervolg hiervan wordt telkens toegelicht.
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ALGEMENE INFORMATIE

Datum Vrijdag 16 en zaterdag 17 maart 2018

Locatie Congrescentrum 1931
 Oude Engelenseweg 1, 5222 AA ’s-Hertogenbosch
 www.1931.nl 

 Thema avond en diner 
 Visstraat 42a, 5211 DN ‘s-Hertogenbosch
 073-613 67 77

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor iedereen die breed geïnteresseerd is in de tandheelkunde 
en met name in de tandheelkundige verzorging van mensen met een beperking, angst, 
psychische problematiek, medisch gecompromitteerden en kinderen. Tandartsen, 
mondhygiënisten, mondzorgkundigen, assistenten en alle andere teamleden zijn welkom.

Inschrijving
Online inschrijven en meer informatie via de website(s): www.nvvk.org en www.vbtgg.nl
Via het congressecretariaat: www.congresscare.com (zie congreskalender)

Kosten inschrijving
Bij deelname aan het 2-daags congres op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart 2018:
 t/m 20 februari 2018 vanaf 21 februari 2018
Lid NVvK en/of VBTGG   EUR 375  EUR 520
Niet lid   EUR 445  EUR 590
*Aspirant lid  EUR 420  EUR 565
Mondhygiënist  EUR 395  EUR 540
Assistent  EUR 325  EUR 470
Voltijd student (kaart tonen)  EUR 150  EUR 295

Bij deelname alléén op vrijdag 16 maart 2018
 t/m 20 februari 2018 vanaf 21 februari 2018
Lid NVvK en/of VBTGG   EUR 295  EUR 440
Niet lid   EUR 350  EUR 495
*Aspirant lid  EUR 340  EUR 485
Mondhygiënist  EUR 300  EUR 445
Assistent  EUR 245  EUR 390
Voltijd student (kaart tonen)  EUR 100  EUR 245

Bij deelname alléén op zaterdag 17 maart 2018: EUR 100

**  Aspirant leden kunnen zich tot en met 20 februari 2018 inschrijven voor het 
congres inclusief lidmaatschap van de wetenschappelijke vereniging (naar keuze 
VBTGG of NVvK). U betaalt voor het congres en voor het lidmaatschap 2018. 
Bij de registratie kunt u aangeven van welke vereniging u lid wenst te worden.

Deelname aan het congres (vrijdag en/of zaterdag) is inclusief:
Deelname aan het plenair programma en workshops, programmaboek, koffie en thee 
pauzes, lunch en borrel.

Drs. T.G.M. (Ted) Zuidgeest is afgestudeerd in Groningen in 1988 en 
sindsdien werkzaam geweest als algemeen practicus en als tandarts binnen 
de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. In 2006 is hij door de VBTGG erkend 
als tandarts gehandicaptenzorg. Sinds 2011 is hij alleen nog binnen de 
bijzondere tandheelkunde (BT) werkzaam. Als tandarts gehandicaptenzorg 
binnen 2 instellingen voor mensen met een beperking (de Trans en de Brink) 
en het CBT Martini Ziekenhuis in Groningen, en als tandarts ouderenzorg 
binnen Interzorg, een keten van verpleeghuizen.
Ted is voormalig voorzitter van de VBTGG, lid van de onderwijscommissie van 
de opleiding tot Tandarts Gehandicaptenzorg (TG) en is gastdocent aan de 
RUG voor het blok “tandheelkunde voor mensen met een beperking”.
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Diner en ‘Echte “Bossche” feestavond’; vrijdagavond 16 maart 2018
De kosten voor deelname aan het diner en de ‘Echte “Bossche” feestavond’ bedragen 
EUR 60 per persoon. U kunt uw deelname kenbaar maken bij uw online inschrijving.

Hotelaccommodatie
Voor de deelnemers van het voorjaarscongres zijn op vrijdag 16 maart 2018 kamers 
gereserveerd in hotels in Den Bosch. Deze kamers kunnen worden geboekt o.b.v. 
beschikbaarheid. Tijdens de registratie vindt u een link naar de hotelmodule.

Accreditatie
Voor het voorjaarscongres wordt accreditatie aangevraagd bij de KRM en KRT. 
Na afloop van het congres zullen, indien u uw KRM/KRT nummer heeft doorgegeven, 
de toegekende punten worden bijgeschreven in de kwaliteitsregisters.

Betaling
Uitsluitend door middel van het afgeven van een éénmalige incassomachtiging of 
betaling via iDEAL.

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering tot en met 17 februari 2018 vindt restitutie 
plaats onder aftrek van EUR 35 administratiekosten. Vanaf 18 februari 2018 kan geen 
restitutie meer plaatsvinden. Een annulering dient schriftelijk plaats te vinden via e-mail 
aan: info@congresscare.com.

Groepsinschrijving
Indien u een groepsreservering wilt maken, vraag dan een speciale inlogcode aan 
bij het congressecretariaat via e-mail: info@congresscare.com.

Websites 
www.nvvk.org www.vbtgg.nl
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