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Geachte deelnemer,
Welkom op Vlieland  
bij de 20e Waddencursus!

Leuk dat u met ons deze lustrum editie wilt vieren
De cursus vindt plaats in Hotel Seeduyn. Een mooie plek 
voor de combinatie scholing en ontspanning. Het thema 
van de cursus is ‘De toekomst van de tandheelkunde’.

Overtocht en hotel
We varen gezamenlijk naar Vlieland met de Regina
Andrea, die aan de sportvisserijsteiger ligt in de Nieuwe
Vissershaven (zie kaartje). De vertrektijd is half tien. Bij
aankomst op Vlieland gaan we op de fiets naar het hotel,
waar kan worden ingecheckt.

Activiteiten
Op donderdagmiddag staat een gezamenlijke buitenacti-
viteit gepland. Natuurlijk gaan we uit van mooi weer maar 
houd met eventueel iets slechter weer rekening met uw 
kleding. Na het diner op donderdag is er een feestavond 
met The Boston Tea Party.

Consumpties
Voor de volledigheid vermelden we dat een deel van de 
consumpties voor eigen rekening is. 

Sponsoring
Een heel aantal sponsoren zijn bereid gevonden de
cursus financieel te ondersteunen, waarvoor veel dank.

Wij hebben met veel plezier gewerkt aan de voorbereiding 
van de cursus en hebben ons best gedaan een interessant 
en gevarieerd programma aan te bieden. We hebben dat 
echter niet alleen gedaan. De laatste jaren hebben geluk-
kig veel nieuwe jonge en enthousiaste collega’s zich in 
Friesland gevestigd. Drie van hen hebben zich ook ingezet 
om het programma mee te helpen maken, wat naar ons 
idee, een enorme meerwaarde is geweest.
We hopen dan ook dat u er van zult genieten.
Wij wensen u een aangenaam verblijf!

De commissie Bij- en Nascholing
Kees Heijdenrijk, Emine Seinen, Mark Pijlman,
Nynke Tymstra en Bas Petit.
Met dank aan: Marit Eggink, Anneke Huijser van Reenen  
en Gerwin Huisman



Beste collegae, 

Op het moment dat ik dit schrijf bestaat er de nodige 
onzekerheid en onrust over het te verwachten politiek 
landschap na de nog te houden landelijke verkiezingen 
van 15 maart aanstaande. Op het gebied van de Mondzorg 
hebben vele thema’s de revue gepasseerd, taakdelegatie, 
ouderenzorg en niet te vergeten onze eigen bestuurlijke 
wijzigingen in onze vereniging de KNMT. Dat alles om uw 
betrokkenheid en zeggenschap te vergroten. De Vereniging 
bestaat door- en met haar leden.

Met de uitgesproken complimenten naar de Commissie 
Bij- en Nascholing, is er bij deze cursus voor gekozen 
een tweetal vieringen samen te laten vallen. Reden 
temeer voor u om aanwezig te zijn bij de viering van de 
20e Waddencursus en van het 80 -jarig bestaan van de 
KNMT afdeling Friesland, een combinatie van educatie en 
collegiale interactie in een volmaakte ambiance.

Met als gekozen thema “Een blik op de toekomst” geeft 
het ons ruime gelegenheid om in ontspannen sfeer van 
gedachten en ervaringen te kunnen wisselen. De veelzij-
digheid aan sprekers zal menig collega doen inspireren en 
enthousiasmeren.

INLEIDING

De buitengewone openstelling voor niet-KNMT leden is 
tevens een mooie uitnodiging voor een opkomst in grote 
getale. 

Namens het KNMT afdelingsbestuur heten wij u van harte 
welkom op de op het unieke – en gastvrije Vlieland!

Martin Heij 
Afdelingsvoorzitter KNMT Friesland



PROGR AMMA 20 E WADDENCUR SUS VLIEL AND 2017

Woensdag 5 april

09:00 Ontvangst in Harlingen
09:30 Vertrek vanuit Harlingen met de Regina Andrea
 U krijg een lunch aan boord
12:00 Aankomst Jachthaven
  
13:30 Inleiding voorzitter afdeling Martin Heij
13:45  3D implantologie voorbereiden. Alles digitaal? 

- Wouter Kalk
14:30  Lang leve de pulpa!  

- Charlotte Oonk

15:30 Pauze

16:00  De mond als spiegel van de medicijnkast  
- Erik van der Meij

17:00  Friesland verzekerd van mondzorg?  
- Teake Kloosterman 

17:30 Dinerbuffet in de Brasserie

20:00  Extra tevreden patiënten door online media  
- Suzanne van Triest

20:45 Pauze

21:15 The Making Of ‘Teeth’- Koert Davidse en Ine Poppe

22:00 Borrel

Donderdag 6 april  

07:30 Ontbijt

08:30  De digitale revolutie in de tandheelkunde  
- Joerd van der Meer

09:15  Drie Tinten Grijs  
- Arie Hoeksema

10:00 Koffie

10:30  Preventie 2.0: Just add positivity?  
- Maddelon de Jong-Lenters

11:15  Restauratieve tandheelkunde 3.0  
- Erik-Jan Muts

12:00 Lunch  
  Lustrumviering van de 20e Waddencursus  

en 80 jaar KNMT afdeling Friesland
13:30  Uitdagend en inspirerend middagprogramma 
17:00 Lustrum borrel 
19:00 Avonddiner 
22:00  Avondprogramma 

met live band “The Boston Tea Party” in ’t Badhuys



Vrijdag 7 april

08:00 Ontbijt  
09:00 Tot 9:00 uitchecken  

09:00  Smile Design, Marketing en Technologie  
- An Nguyen

10:00  Veranderingen in het veld van de tandheelkunde  
- Alexander Tolmeijer

10:45 Pauze / Koffie
 
11:15  RegelRecht in de praktijk  

- Jolanda van Boven
12:00  Bekwaam of niet bekwaam, dat wordt de vraag  

– Wolter Brands

12:45 Vertrek naar jachthaven  
13:45  Vertrek naar Harlingen met een lunch aan boord
15:30 Aankomst in Harlingen 



SPREKER S WOENSDAG 5 APRIL

Curriculum Vitae

Hij heeft (na de studies geneeskunde en tandheelkunde), 
in 2005 de specialisatie kaakchirurgie afgerond. In 2001 
promoveerde hij op het syndroom van Sjögren. Sindsdien 
is hij medisch adviseur bij de Nederlandse Vereniging voor 
Sjögren Patiënten (NVSP). In 2005 is hij geregistreerd als 
implantoloog bij de NVOI (herregistratie 2011). In 2006 
heeft hij zich gevestigd in het Tjongerschans ziekenhuis 
te Heerenveen. Sinds 2010 werkt hij intensief samen met 
twee zeer ervaren tandarts-prothetisten in het Centrum 
Bijzondere Implantologie (CBI) te Heerenveen. Zijn exper-
tise gebieden: implantologie, reconstructieve chirurgie en 
‘guided surgery’. Hij geeft al vele jaren masterclasses in 
digitale implantologie planning en ‘guided surgery’. Hij is 
Board Member bij NobelBiocare. Hij heeft bijzondere af-
finiteit voor de esthetische zone en voor complexe en mul-
tidisciplinaire behandelingen. Hij is actief als spreker op 
diverse congressen en cursussen in binnen- en buitenland.

Wouter Kalk 3D voorbereiding van implantologische behandelingen. 
Alles digitaal?

Het vooraf visualiseren van de mogelijkheden om met im-
plantaten een kroon, brug of gebitsprothese te verankeren 
biedt grote voordelen. Door gedetailleerde informatie over 
de beoogde prothetische voorziening in combinatie met 3D 
informatie over de anatomie en de aangrenzende en oc-
cluderende elementen, is het realiseren van een perfecte 
implantaatpositie voor iedereen bereikbaar. Zodra uit de 
planning blijkt dat er een goede afstemming kan worden 
bereikt tussen de beoogde prothetische voorziening en de 
implantaatpositie, kan een boormal worden besteld via 
internet. Met een boormal kan de digitaal geplande im-
plantaatpositie betrouwbaar worden overgebracht naar en 
gerealiseerd in de mond. Afhankelijk van het type boormal 
wordt de richting, positie en diepte van alleen de startdril 
of worden alle boorstappen gecontroleerd tot en met de 
plaatsing van 1 of meerdere implantaten. 
 



Lange tijd was Guided Surgery vooral toepasbaar in eden-
tate kaken en kleefde aan de behandeling van diastemen 
bij betande patiënten nog enkele nadelen. 
Ontwikkelingen zijn snel gegaan waardoor 3D implantolo-
gie planning in NobelClinician™ en ‘guided surgery’ anno 
2017 veel breder toepasbaar is. 
 
Er zijn op dit moment twee workflows in NobelClinician™: 
1 voor de edentate en 1 voor de dentate situatie. In beide 
situaties is de prefabricatie van een (tijdelijke) prothetische 
voorziening relatief 
eenvoudig. In de workflows zijn alleen de set‐up en de 
prothetiek zelf meestal nog analoog. Deze stappen kunnen 
inmiddels ook digitaal. Het overslaan van analoge stappen 
reduceert niet alleen de stoeltijd nog verder, maar levert 
ook nog hogere precisie (geen krimp van afdrukmateria-
len, geen transities van analoog naar digitaal). De plaatsing 
van implantaten zal voorlopig nog wel in de handen van de 
chirurg, dus analoog blijven. De term digitaal, afgeleid van 
digitus (vinger), is in dit opzicht verwarrend. 
 



Curriculum vitae

28 juni 1984 geboren te Haarlem

2002-2007 Tandheelkunde, Rijksuniversiteit Groningen

2007-2015 Werkzaam als tandarts algemeen practicus in 
verschillende praktijken in Groningen, Drente en Friesland

2012-2015 Postinitiële Opleiding Endodontologie, 
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

Momenteel werkzaam als tandarts algemeen practicus 
en als tandarts-endodontoloog bij Tandartsenpraktijk 
Burgum

Charlotte Oonk Lang leve de pulpa!

De behandeling van een vitale pulpa schrikt menig 
tandarts af. Het is een zaak van leven of dood en het lot van 
de bewuste pulpa ligt op dat moment in jouw handen…

De vraag is echter of deze angst gegrond is. De pulpa is 
namelijk veerkrachtiger dan eerder werd aangenomen en 
het dentine blijkt eens te meer behulpzaam te zijn bij het 
herstel van een beschadigde pulpa. 
Wat weten we eigenlijk van cariës en de reactie van de 
pulpa hierop? Wat zijn de verschillende manieren om 
(diepe) cariës te benaderen? Is hierbij een rol weggelegd 
voor het gebruik van cariësindicator? Wat te doen als 
de pulpa tijdens de behandeling geëxponeerd wordt? 
Wat te verwachten van verschillende materialen om een 
exponatie mee af te dekken?

Heden ten dage is de tandheelkunde gericht op preventie. 
Onder andere door in te zetten op een goede zelfzorg en 
minimaal invasief te prepareren worden elementen en 
steunweefsels zo lang mogelijk gezond en functioneel 
gehouden. In dit licht is het juist ook zaak om de pulpa 
levend te houden. Lang leve de pulpa!



Curriculum Vitae

Dr. E.H. van der Meij, opgeleid tot MKA-chirurg aan het 
VU Medisch Centrum te Amsterdam, was van 2004 tot 
2008 als staflid verbonden aan de afdeling Mondziekten, 
Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Erasmus Medisch 
Centrum te Rotterdam. Aldaar volgde hij een fellowship 
Hoofd-Hals Chirurgie/-Oncologie. Sinds 2008 is hij als 
MKA-chirurg-oncoloog werkzaam in het Medisch Centrum 
Leeuwarden. Zijn aandachtsgebieden betreffen de hoofd-
halsoncologie, speekselklierpathologie en de pathologie 
van de mondholte.

Erik van der Meij De mond als spiegel van de medicijnkast

Bijwerkingen van geneesmiddelen komen met enige regel-
maat in en rond de mond voor. Meestal betreft het bijwer-
kingen van geneesmiddelen die door andere hulpverleners 
zijn voorgeschreven. Soms gaat het om medicatie die door 
de tandarts zelf is voorgeschreven. Orale bijwerkingen van 
geneesmiddelen zijn voor de tandarts vaak lastig te her-
kennen. Tijdens deze voordracht worden aan de hand van 
casuïstiek de meest voorkomende orale bijwerkingen van 
geneesmiddelen besproken. 



Curriculum Vitae
 
Suzanne van Triest adviseert mensen en organisaties over 
hun marketingstrategie en branding. Naast strategie ont-
wikkeling traint en begeleidt zij bestuurders, ondernemers 
maar ook sporters bij het ontwikkelen van hun personal 
brand en effectieve online profilering, waarin organisatie- 
en persoonlijke doelstellingen samenkomen. De inzet van 
social media is daarbij een belangrijk middel. De basis on-
der haar huidige werkzaamheden werd gelegd tijdens haar 
carriere bij Deloitte. Hier ontwikkelde ze zich tot specialist 
op het gebied van (online) marketing.

 

Suzanne  
van Triest

Extra tevreden patiënten door online media

Om nieuwe online media en technologie kan niemand 
in de gezondheidszorg meer heen. De vraag is dan ook 
niet meer in 2017 of u hier iets mee wilt doen maar wat u 
hiermee gaat doen? Tijdens mijn lezing zal ik bespreken 
welke nieuwe mogelijkheden er onder andere voor art-
sen zijn om online media in te zetten. Een effectieve inzet 
van online media kan er aan bijdragen dat patiënten nog 
meer tevreden zijn over u, de behandeling en de praktijk, 
kan de tijd verkorten waarin u uitleg geeft over een be-
handeling en tevens zorgen voor meer exposure. Ook als 
u dus geen nieuwe patiënten zoekt is het goed om nieuwe 
technologie te omarmen en voor u te laten werken. 



Curriculum Vitae

Ine Poppe en Koert Davidse zijn kerndocenten aan de 
Willem de Kooning Academie (University of applied 
sciences, kunstacademie in Rotterdam). Ine Poppe maakt 
documentaires, schrijft scenarios’s en publiceert over 
kunst, technologie en wetenschap. NRC-Handelsblad 
publiceerde 10 artikelen onder de naam ‘Tandenkunst’ 
wat de aanleiding vormde tot de documentiare TANDEN. 
Koert Davidse is documentairemaker en producent bij 
seriousFilm, Doorgaans ontwikkelt en realiseert hij 
zijn eigen projecten – zo werkt hij momenteel aan een 
documentaire over human right advocate Liesbeth Zegveld. 

The Making Of ‘Teeth’

De documentaire TANDEN laat culturele uitingen rondom 
ons gebit zien. Van kunstgebitten door de eeuwen heen 
tot etsen, schilderijen, graffity en modeaccessoires. De 
film behandelt angst voor de tandarts maar ook de angst 
voor een rot gebit. Met als vertrekpunt de collectie van het 
Utrechts universiteitsmuseum zien we hoe kunstenaars 
en vormgevers door de eeuwen heen zich bezig hebben 
gehouden met onze tanden. Hedendaagse technologie 
maakt het mogelijk te schitteren met een recht en wit 
gebit, tanden zijn ons visitekaartje bij uitstek. Ine Poppe 
en Koert Davidse lichten na de film toe waarom deze film 
gemaakt moest worden worden.

Ine Poppe en Koert Davidse



Curriculum Vitae 

Joerd van der Meer deed in 1989 tandartsexamen aan de 
Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Na de militaire dienst 
als tandarts bij de Koninklijke Marine, werkte hij enkele 
jaren in een groepspraktijk in Drenthe. Sinds 1995 is hij 
parttime medewerker van het Centrum Bijzondere Tand-
heelkunde te Assen. In 1996 begon hij als docent voor de 
disciplinegroep Tandheelkunde/Mondhygiëne van de RuG. 
In samenwerking met de afdelingen Endodontologie van de 
ACTA en de KUN heeft hij het onderwijs “Endodontologie” 
van de Tandheelkundige opleiding van de RUG vormge-
geven. Vanaf 1998 tot januari 2002 was hij werkzaam als 
docent en onderzoeker bij de afdeling “Endodontologie” 
van de KUN onder leiding van dr. Werner Willemsen. Sinds 
1998 heeft hij een verwijspraktijk voor endodontologie ge-
durende 2 dagen in de week. Sinds januari 2002 parttime 
werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Gronin-
gen, waar hij in 2016 is gepromoveerd op 3D technologie 

Joerd van der Meer en digitale workflows. Tevens is hij sinds 2009 “Honorary 
Research Associate” bij het “University College of London 
Eastman Dental Institute”.

De digitale revolutie in de tandheelkunde

Heel langzaam komt de digitale revolutie op gang in de 
tandheelkundige wereld en het leuke is dat Nederland het 
epicentrum lijkt te zijn. Het digitale afdrukken lijkt namelijk 
in Nederland meer te worden toegepast dan in andere 
landen en daarmee kunnen we een enorme voorsprong 
nemen in de digitale tandheelkundige wereld. 
Op de IDS (maart 2017) worden een aantal nieuwe 
intra-orale scanners en bijbehorende digitale 
applicaties geïntroduceerd, die ons leven enorm gaan 
vergemakkelijken. Dat betekent verandering in de manier 
waarop we werken en in de processen in onze praktijk. 
Maar wel een hele leuke verandering omdat we door deze 
technologie soms beter en soms sneller kunnen werken 
maar soms ook dingen kunnen doen die we voorheen nog 
niet konden. En dat we voorop lopen in Nederland betekent 
weliswaar dat dat we het ijs breken voor de internationale 
collega’s om ons heen, maar we kunnen daarmee aan de 
andere kant trots zijn op onze positie in de tandheelkundige 
wereld. 
In deze lezing wordt een overzicht gegeven van alle nieuwe 
technologie die al verkrijgbaar is of zeer binnenkort 
beschikbaar komt en te maken heeft met het digitale 
afdrukken en de digitale processen in uw praktijk. 

SPREKER S DONDERDAG 6 APRIL



Curriculum Vitae

Studie Tandheelkunde in Groningen waar hij in 1991 als 
tandarts afstudeerde. Vervolgens heeft hij zich in 1993 als 
algemeen practicus gevestigd in Winschoten. Mede onder 
zijn leiding is de praktijk uitgegroeid tot het moderne en 
veelzijdige Mondzorgcentrum Winschoten, gebaseerd op 
het teamconcept onder één dak.

Naast zijn praktijk is hij al ruim 25 jaar werkzaam in 
de tandheelkundige zorg aan kwetsbare ouderen in 
diverse verpleeghuizen. In 2012 werd hij als onderzoeker 
aangesteld aan de afdeling MKA van het UMCG en is hij op 
14 december 2016 promoveerd op de mondgezondheid van 
kwetsbare ouderen.
Tevens geeft hij postdoctorale nascholing voor tandartsen, 
mondhygiënisten, huisartsen en andere zorgverleners 
in de mondzorg voor ouderen vanuit de afdeling MKA van 
het UMCG. Daarnaast geeft hij als gastdocent colleges 

Arie Hoeksema gerodontologie bij de opleidingen mondzorgkunde en 
tandheelkunde in Groningen.

Naast de zorg voor kwetsbare ouderen en de algemene 
praktijk heeft hij zich ook bekwaamd in de orale 
implantologie en slaapgeneeskunde (slaap apneu). Op 
het gebied van de implantologie is daarvoor sinds 1998 
geregistreerd bij de NVOI als TSVI-p. In 2014 werd hij 
door de NVGD erkend als Tandarts-geriatrie. En tenslotte 
is hij in 2016 erkend door de NVTS als Tandheelkundig 
Slaapgeneeskundige.

Drie Tinten Grijs in de Algemene Praktijk

We worden steeds ouder. De huidige levensverwachting 
voor een Nederlander is nu 82 jaar en dat neemt elk jaar 
met 2 maanden toe en daarmee neemt de vraag naar 
tandheelkunde op oudere leeftijd ook snel toe. Deze 
tandheel kunde vergt een speciale aanpak vanwege de  
co-morbiditeit. Omdat mensen lang zelfstandig blijven 
wonen komen ze naar de algemene praktijk waardoor de 
impact van deze groep op de praktijk snel zal toenemen.
De lezing vormt een pleidooi voor een speciale indeling 
van ouderen. Vaak wordt de oudere ingedeeld op basis van 
gezondheidsproblemen of orale status. Op Vlieland zal een 
andere methodiek en indeling worden besproken.
In deze methodiek herkennen we 3 ‘tinten’ ouderen. 
Ten eerste de robuuste ouderen, vitaal en relatief 
gezond. Ten tweede de thuiswonende kwetsbare 



ouderen, veelal bekend met meerdere comorbiditeiten, 
polyfarmacie al dan niet gecombineerd met toenemende 
cognitieproblemen. En tenslotte als derde is er de groep 
ouderen met een complexe gezondheidssituatie. Deze 
laatste groep zal in de toekomst, veel vaker dan nu, thuis 
intensief verzorgd gaan worden en niet meer verblijven 
in verpleeghuizen. Deze thuiswonende ouderen met 
een complexe gezondheidssituatie blijven derhalve voor 
mondzorg binnen de eerstelijnsgezondheidszorg vallen en 
houden hun eigen tandarts. 
Iedere tint oudere heeft zo zijn specifieke zorgvraag en 
mondgezondheidsrisico’s. Waarbij het overigens wel 
uitmaakt hoe de orale status is. Dit maakt het lastig om tot 
goede behandelkeuzes te komen en vergt specifieke kennis 
van mondzorgprofessionals. 
Tijdens de lezing zullen voorbeelden en praktische tips 
en tricks gegeven worden voor de behandeling van deze 
patientengroep.



Curriculum Vitae

Maddelon de Jong-Lenters is tandarts-pedodontoloog en 
eigenaar van een verwijspraktijk voor kindertandheel-
kunde in Noordwijk. Tijdens de behandeling van kinderen 
die specifieke (tandheelkundige) zorg en benadering nodig 
hebben, komen veel vragen voorbij, die haar al een tijd 
bezig houden: hoe komt het bijvoorbeeld dat in bepaalde 
gezinnen problemen op meerdere vlakken lijken voor te 
komen zoals cariës, overgewicht en gedragsproblemen? 
En hoe kunnen we preventieve adviezen wèl binnen laten 
komen bij ouders? 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 tand-
heelkundige praktijk. Maddelon is getrouwd, heeft drie 
jonge kinderen en woont in Warmond.

Maddelon  
de Jong-Lenters

Preventie 2.0: Just add Positivity?

Na het bijwonen van de lezing:
• herkent u de gezinsfactoren die van invloed zijn op het 

aanleren van gezond gedrag bij kinderen; realiseert 
u zich dat ouders het niet ‘expres doen’ als ze hun ge-
drag niet meteen aanpassen 

• weet u wat een positieve voorlichtingsaanpak en het 
tonen van begrip u als zorgverlener opleveren 

• beschikt u over tips die u meteen kunt toepassen in de 
praktijk, waarmee u ouder en kind helpt om gemakke-
lijker tot goede zelfzorg te komen

Beschrijving voordracht
We herkennen het allemaal: Pietje klimt vrolijk op de stoel 
voor zijn halfjaarlijkse controle, maar helaas, toch nieuwe 
gaatjes… U zag het bij de vorige controle al aankomen, 
maar de mond is nog steeds niet schoon, ook al hebt u tij-
dens voorgaande bezoeken meerdere malen benadrukt dat 
hij ‘echt beter moet gaan poetsen, en ook niet zo veel moet 
snoepen’. U heeft het zelfs nog voor gedaan. Zouden ze het 
dan nog steeds niet begrijpen? Want zo moeilijk kan het 
toch niet zijn? Of is er iets anders aan de hand waardoor de 
boodschap niet aankomt?

Het is frustrerend als uw inzet om ouder en kind goed 
voor te lichten zich niet vertaalt in betere zelfzorg en dus 
in preventie van cariës en gingivitis bij het kind. Misschien 
is het tijd het over een andere boeg te gooien. Deze voor-



dracht licht aan de hand van onderzoek toe hoe het komt 
dat mensen soms lastig tot gezond gedrag te bewegen zijn. 
Belangrijke factoren hierbij zijn opvattingen van ouders 
met betrekking tot mondgezondheid, opvoedingsvaardig-
heden zoals betrokkenheid, bekrachtiging en mate van 
strengheid, en het gezinsfunctioneren op het gebied van 
organisatie en structuur. Vervolgens komen praktische 
tips aan de orde hoe u deze kennis kunt toepassen om grip 
te krijgen op een gezin en daarmee de zelfzorg van het 
kind te bevorderen. Hierbij zal het belang van een positieve 
voorlichtingsaanpak en begripvol communiceren centraal 
staan. De preventie van de toekomst?



Curriculum Vitae

Erik-Jan Muts voltooide in 2013 zijn studie tandheelkunde 
aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sindsdien werk-
zaam in de familiepraktijk MP3 Tandartsen te Apeldoorn. 
Tevens heeft hij ruim 2 jaar gewerkt bij Beekmans Tandart-
sen te Laren. Hij specialiseert zich momenteel met name 
in de restauratieve en reconstructieve tandheelkunde, 
waarbij hij met vergroting zowel direct als indirect de den-
titie anatomisch en functioneel herstelt. In 2013 won hij de 
3M Espertise Talent Awards met het ‘Digitaal Rehabilitatie 
Concept’ vanuit de Universiteit van Groningen. Erik-Jan 
geeft regelmatig lezingen in binnen- en buitenland. Zijn 
artikel ‘Tooth Wear: A Systematic Review of Treatment 
Options’ ontving in 2015 de Glen P. McGivney Scientific 
Writing Award voor beste systematische review in 2014.  
Erik-Jan is bestuurslid van de Dutch Academy of Esthetic 
Dentistry, is actief lid van de Associatie Nederlandse Tand-
artsen en oprichter van Dutch Dental Concepts. 

Erik-Jan Muts Restauratieve tandheelkunde 3.0

Restauratieve tandheelkunde heeft zich in de afgelopen 
jaren flink ontwikkeld. Met de opkomst van allerlei nieu-
we materialen en technieken is het er niet makkelijker op 
geworden en is de keuzestress op de werkvloer absoluut 
toegenomen. Welke mogelijkheden bieden deze nieuwe 
materialen en technieken? Tijdens de lezing wordt er in ge-
gaan op minimaal invasief direct en indirect restaureren. 
Hoe kun je voorspelbaar functioneel en esthetisch werken? 
Ook zal kort het Digitaal Rehabilitatie Concept worden be-
sproken als behandelmethode voor het herstel van slijtage. 
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An Nguyen is in 2011 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Na een jaar in de algemene praktijk gewerkt te 
hebben heeft hij zijn eigen praktijk, Ardent Tandheelkunde, 
geopend. 

Ook is hij de mede-oprichter van de Ardent Academy, een 
na-scholingsplatform met als missie om een beweging in 
de hedendaagse tandheelkunde te creëren. 

Hij is bekend voor het creëren van The Game Changer, een 
seminar dat als doel heeft om tandheelkundige onderne-
mers en managers het beste uit zichzelf en hun organisatie 
te laten halen. Hij definieert zijn missie als het inspireren, 
helpen en begeleiden van collega’s om hun dromen na te 
jaren, hoe onconventioneel deze ook mogen zijn. 

An Nguyen In het dagelijkse leven werkt hij als tandarts in zijn eigen 
praktijk en houdt zich in het bijzonder bezig met restaura-
tieve en esthetische tandheelkunde. Hij geeft zowel nati-
onaal als internationaal lezingen over marketing, brand-
identity en management in de tandheelkunde branche. 

Smile Design, Marketing en Technologie:  
Hoe Big Data de toekomst van de tandheelkunde voorgoed 
gaat veranderen.

De digitale revolutie is in volle gang. Ook in de tandheel-
kunde vindt de verschuiving van analoog naar digitaal 
plaats. Met de komst van Digital Smile Design, 3D Techno-
logie en mogelijkheden tot interpretatie van Big Data staat 
de tandheelkunde aan de voet van een grote verandering. 
In deze voordracht laat tandarts An Nguyen zien hoe hij 
deze veranderingen in de dagelijkse praktijk heeft geïm-
plementeerd.
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Alexander studeerde Tandheelkunde en Rechten. Naast 
praktiserend tandart is hij ondernemer en oprichter van 
onder andere MedischOndernemen en was hij penning-
meester /vice voorzitter geweest van de KNMT, Tevens was 
hij tot juli 2016 penningmeester van de VvAA. Momenteel 
heeft hij zitting in het Europees bestuur van tandartsen. 
In september 2014 richtte hij samen met Elsbeth Nijhoff 
Dentiva op. Dentiva richt zich op ‘Management analyse en 
ondersteuning voor de tandartspraktijk’. Gebruikmakend 
van cijfers die niet makkelijk uit uw praktijksoftware te krij-
gen zijn, benchmarks en onderzoek in de praktijk geeft hij u 
een groot inzicht in de bedrijfsvoering binnen uw paktijk.

Veranderingen in het veld van de tandheelkunde

De tandheelkunde is sterk aan verandering onderhevig. De 
samenstelling en vorm van de praktijken veranderd harder 

Alexander 
Tolmeijer

dan cijfers suggereren. Welke gevolgen heeft dit voor de 
praktijk in de nabije toekomst? Kunnen we lering trekken uit 
het buitenland? Ook de digitale revolutie krijgt een enorme 
impact in de dagelijkse praktijk van de tandarts. Tot nu toe 
merkt u daar in de algemene praktijk relatief weinig van, 
maar dat zal volgens de experts die spraken op het congres 
Exponential Medicine spraken, snel en heftig veranderen. 
Heeft de patiënt nog wel een dokter nodig? De computer is 
nu al beter in diagnostiek en het toepassen van onderzoek, 
wat gaat dat in de toekomst doen? En wat kunnen we gaan 
doen met de informatie die smartphones nu al allemaal 
kunnen registreren? En, wat gebeurt er met de rol van tand-
technicus? Zullen de Chinese kronen op kosten winnen, of 
komt de tandtechnicus via de computer toch weer terug? 
Worden straks uw instrumenten en restauraties 3D geprint? 
Alexander Tolmeijer volgde het congres Exponentional 
Medicine in San Diego intensief en interviewde sprekers en 
bezoekers. Op deze dag vat hij het congres voor u samen en 
geeft hij u blik op de belangrijkste ontwikkelingen die langs 
zijn gekomen: van gentechnologie tot big data. En, hij laat  
u zien hoe snel dit al impact kan hebben op uw tandarts-
praktijk.
 
Na het volgen deze sessie:
• Weet u welke impact de digitale revolutie kan hebben
• Heeft u inzicht hoe deze ontwikkelingen u kan helpen
• Kunt u een inschatting maken van de impact op uw 

praktijk en welke veranderingen (of ontwikkelingen)  
u zou kunnen oppakken 



Jolanda van Boven
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mr Jolanda J.A. van Boven heeft een juridische advies-
praktijk. Zij is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht 
waarbij zij zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en 
tweedelijns gezondheidzorg. Daarnaast ligt haar expertise 
op privacy in ketensamenwerking. 
Dit betreft zowel ketensamenwerking in de gezondheids-
zorg als in het publieke domein, zoals Centra voor Jeugd 
en Gezin, Openbare geestelijke gezondheidszorg, Veilig-
heidshuizen en sociale wijkteams.
Mede-initiatiefnemer Leertuin Samenwerken aan Zorg 
&Veiligheid en Stichting Veilige Haven voor de nieuwe  
aanpak kindermishandeling en relationeel geweld. 
Was lid Ondersteuningsteam Decentralisatie (OTD) van  
de VNG.
Zij is voorzitter van klachtencommissies in de gezond-
heidszorg. 
info@vanbovenadvies.nl

RegelRecht in de praktijk
 
Hulpverleners zijn gebonden aan wet- en regelgeving. 
Tijdens een interactieve workshop worden  juridische 
thema’s besproken die vaak tot onduidelijkheden in de  
praktijk leiden. Zoals: status van standaarden, richtlijnen 
en protocollen, opzeggen overeenkomst, uitwisselen 
van informatie, dossierplicht; taakdelegatie en 
verantwoordelijkheid.



Wolter Brands
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Mr dr Wolter Brands werkt als tandarts (maat) in een 
groepspraktijk en is plaatsvervangend rechter aan de 
rechtbank in Midden Nederland. Daarnaast is hij actief 
in het (PAO) onderwijs. Brands is gepromoveerd in het 
gezondheidsrecht en heeft talrijke, nationale- en inter-
nationale lezingen en publicaties over het raakvlak van 
het gezondheidsrecht en de dagelijkse tandheelkundige 
praktijk op zijn naam. Brands is betrokken (geweest) bij 
kwaliteitsinstrumenten en richtlijnen van de KNMT, de FDI 
en van het programma Zichtbare Zorg. Brands was als 
hoofddocent principal lecturer aan het UMC st Radboud en 
hoofdredacteur van het NTVT. Momenteel is hij voorzitter 
van de KNMT.

Bekwaam of niet bekwaam, dat wordt de vraag

Centraal in de wet BIG staat de bekwaamheid. Iemand mag 
alleen maar iets doen wanneer hij het ook kan. De vraag is 
echter of die bekwaamheid berust op het kennen van een 
kunstje of dat er voor bekwaamheid een meer brede basis-
opleiding gewenst is. Waarschijnlijk zal deze vraag het ko-
mende jaar nogal eens aan de orde komen. In de discussie 
over de taakherschikking, maar ook in de vraag naar een al 
dan niet verplichte bij- en nascholing. Daarnaast is de IGZ 
momenteel bezig met een systeem op te zetten voor het 
toetsen van bekwaamheid. Tot slot mogen ideeën die de 
Raad voor de zorg heeft niet onvermeld blijven. Allemaal 
informatie waar tandartsen best een weekendje over kun-
nen mijmeren. 
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A.J. Alkema – Joure
H. Bies – Schettens
E.R. Bink – Wolvega
J. de Boer – Meppel
B. de Boer – Leeuwarden
M.A. Borsje – Sneek
I.M. de Bouma – Ureterp
S.C. Boxum – Heerenveen
S. Bruining – Drachten
J.C. Coops – Drachten
R.M. Cuiper – Lemmer
R.J. Cupido – Haren
R.T. van Dijk-Kooijker – 
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S.P. Dijkstra – Haulerwijk
T.J. Dijkstra – Lemmer
J.K. Ditzel – Harlingen
M.P. Dop – Leeuwarden
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M. Eggink – Franeker
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J.E.L. Faber – Leeuwarden
M.A.P. Filius – Groningen
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M. Lugtenborg – Akkrum
J. van der Meiden – Midsland 
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Leeuwarden
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L.G.S. van der Meulen – 
Groningen
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J.L.F. Post – SNEEK
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S. Reis – Heerenveen
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R.J. van Room – Heerenveen
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M.T. Ryzner – Groningen
J. Sander-Häussler – 
Enschede

G.F. de Groot-Willems – Creil
L.J.M.M. Grundemann – 
Goutum
P. de Haan – Joure
I.M. de Haan – Leeuwarden
M. Heij – Heerenveen
K. Heijdenrijk – Grou
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H.G. Hofstra – Harlingen
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P.Th. Houtsma – Harkema
R.M.H. Hovens – 
Leeuwarden
J.P.B. Hovinga – Leek
G. Huisman – Drachten
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Burgum
S.I.E. de Jong – 
Siegerswoude
J.T. Jonker – Leeuwarden
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Groningen
G.C. Kuipers – Groningen
H.J.W.E. de Lange – 
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Groningen
E. Spithoff – Zwolle
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F.P. Terpstra – Leeuwarden
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W. Valkeman – Zuidhorn
A.C. Veenema – Sneek
L. Velema – Dokkum
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C.C.W.M. Verdegaal – 
Leeuwarden
T. de Vries – Berltsum
N. de Vries – Drachten
D.A. de Vries – Hallum
E. van der Wal – Buitenpost
R.T. van der Wal – Ee
D.H. van der Wal – Groningen

N.C. de Weerd – Bolsward
F.M. Westbroek – IJlst
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