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gesloten deuren:
DE MOND ALS POORT NAAR DE WAARHEID

20-21 september 2019
Van der Valk de Cantharel, Apeldoorn

INLEIDING
Het thema voor de Cobijt Bij- en Nascholingsdagen 2019 is “Achter gesloten deuren”.
In Nederland zijn zeven Justitiële Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s) en vier Forensisch
Psychiatrisch Klinieken (FPK’s). FPC’s en KFP’s zijn gesloten instellingen waar onder andere
patiënten verblijven aan wie tbs met dwangverpleging is opgelegd. Het verschil tussen deze
instellingen is het beveiligingsniveau, respectievelijk niveau 4 (zeer hoog) en 3 (hoog). In
beide instellingen is er sprake van een intensieve behandeling die gericht is op het
verminderen van strafrechtelijke recidive. In de volksmond noemen we deze onder één
noemer TBS klinieken.
Naast het onderwerp TBS behandelen we meerdere onderwerpen, waar niet vaak of niet
makkelijk over wordt gesproken. Er gebeurt immers van alles achter gesloten deuren:
misbruik, agressie, forensisch onderzoek, maar ook de behandeling van complexe patiënten.
De mond dient op deze diverse gebieden, zowel verbaal- als non-verbaal, als een poort die
vele geheimen kan onthullen.
Wij denken een boeiend congres voor u te hebben samengesteld en zetten de deuren van
Van der Valk de Cantharel wijd voor u open.
José van Elswijk (voorzitter)
Rian van Hooft
Caroline van Houtem
Laura Kind
Angela Ridwan-Pramana
Femke Vermeulen

VOOR ALLE OVERIGE INFORMATIE:
Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
Tel +31 (0)73 - 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com

PROGRAMMA VRIJDAG 20 SEPTEMBER
09.00

Ontvangst en inschrijving

09.25

Inleiding
Moderator ochtendprogramma: José van Elswijk

09.30
Vermist is erger dan dood
	Achterblijvers van vermisten geven aan dat er niets erger is dan niet weten
wat er met je dierbaren is gebeurd. Vermist is erger dan dood. Er zijn
echter meer redenen waarom het zo belangrijk is om de identiteit van
onbekende doden te achterhalen. De status van “vermisten” plaatst hun
achterblijvers voor veel praktische en juridische problemen. Er zijn
meerdere methoden die het vaststellen van de identiteit mogelijk maken.
Identificatie aan de hand van het gebit speelt daarbij tot op de dag van
vandaag een belangrijke rol.
09.30	Vermist is erger dan dood - juridische aspecten bij identificatie van
onbekende doden
	Mr. Doreth van den Heuvel, bestuur, beleid en juridisch advies in de
gezondheidszorg
10.30

Vermist is erger dan dood - forensische odontologie
Drs. Frithjof Kroon, kaakchirurg, Erasmus MC, Rotterdam

10.45

Koffie pauze

11:15

Vermist is erger dan dood - forensische odontologie (vervolg)
Drs. Frithjof Kroon, kaakchirurg, Erasmus MC, Rotterdam

12.00	Afgesloten. Hoe aan te sluiten op de mondzorgbehoeften van
gedetineerden en tbs-cliënten
Drs. Rick van der Pas, tandarts, UMC Utrecht | SBT Amsterdam en
	Drs. Joost van Schaik, hoofd behandelzaken / tandarts, CBT Rijnmond &
GGZ Centraal
	
In detentie of tbs hebben zgn. justitiabelen recht op gezondheidszorg,
echter mondzorg maakt in de vrije maatschappij geen onderdeel van de
basiszorg. Wat is rechtsgelijke verstrekking van mondzorg, hoe ziet deze
zorg in de justitiële inrichtingen eruit en hoe sluit deze aan op de behoefte
van justitiabelen en maatschappij? De ervaringen van tandartsen uit het
justitieel systeem worden gedeeld.
12.30

Lunch

Moderator middagprogramma: Angela Ridwan-Pramana
13.30

Forensische psychopathologie –
psychische stoornissen bij gedetineerden
	Drs. Patricia van Reekum, GZ-psycholoog/ Behandelcoördinator PPC,
Psychiatrisch Penitentiair Centrum (PPC), Penitentiaire Inrichting Vught
	In Nederland heeft een ruime meerderheid van de gedetineerden te
kampen met een psychische stoornis. Gedacht kan worden aan een
psychotische stoornis, verslaving, verstandelijke beperking, een seksueleof persoonlijkheidsstoornis. Bij deze complexe doelgroep is comorbiditeit
eerder regel dan uitzondering. Een Psychiatrisch Penitentiair Centrum
(PPC) binnen de gevangenis biedt psychiatrische zorg gelijk aan de zorg
buiten detentie, binnen de grenzen van het justitieel kader om zo het
recidive risico te verminderen. Tijdens deze lezing worden de belangrijkste
psychische stoornissen binnen detentie onderscheiden en de daarbij
horende criteria en bejegeningsadviezen. Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan risicotaxatie en het verband tussen de stoornis en het delict.
14.15

Titel
Spreker

15.15

Thee pauze

15.45
Werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
	Drs. Muriel Fukkink, gedragsdeskundige, Jeugdzorg/Jeugdbescherming,
Rotterdam
	Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die
werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en
medewerkers in staat moeten stellen daarmee te werken. In de voordracht
zal in gegaan op de cijfers: Hoe vaak komt huiselijk geweld en
kindermishandeling voor? En zal toegelicht worden wat maakt dat huiselijk
geweld en kindermishandeling zulke hardnekkige problemen zijn. Hierbij
komt aan bod wat risicofactoren en beschermende factoren zijn. En wordt
besproken welke mogelijkheden professionals hebben om volgens de
meldcode te handelen bij vermoedens van mishandeling. Tevens wordt
ingegaan op de dilemma’s die hierbij kunnen spelen.
19:00

Congresdiner & feestavond

PROGRAMMA ZATERDAG 21 SEPTEMBER
09.00

Algemene ledenvergadering Cobijt

10.00

Koffie

10:15

Parallel ronde 1
Casuïstiek
Moderator: José van Elswijk

10:15 - 10:35 Dilemma’s in de gerodontologie
Drs. Wim van Ouwerkerk, tandarts CBT Vogellanden, Zwolle
10:35 - 10:55 (be)Veilig(d) Werken
Drs. Lisette van Eerdt, tandarts Angstbegeleiding i.o., Radboudumc, Nijmegen
10:55 - 11:15 Mondzorg bij het syndroom van Sjögren
	
Nicoline Hogenbirk, mondhygiënist en manager bedrijfsvoering kliniek,
STB Amsterdam
Workshop 1
10:15 - 11:15 Werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
	Drs. Muriel Fukkink, gedragsdeskundige, Jeugdzorg/Jeugdbescherming,
Rotterdam
	Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kinder
mishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken
met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en
medewerkers in staat moeten stellen daarmee te werken. In de workshop
zal geoefend worden met de meldcode en met concrete
gespreksvaardigheden om vermoedens van mishandeling te bespreken
met patiënten. In deze workshop zal ook besproken worden hoe je kunt
handelen als de vermoedens in gesprek ontkend worden, of onvoldoende
verhelderd.
Workshop 2
10:15 - 11:15 Agressie op de werkvloer
	Rinke Boone, trainer fysieke en verbale weerbaarheid, Fivoor forensische
zorg, Rotterdam
	
Welke vormen en uitingen van agressief gedrag er zijn en hoe reageer je
hier het beste op (aan de hand van het ABCD Model)?
In deze Interactieve workshop gaan deelnemers zelf de tips ervaren en oefenen.
11.15

Koffie

11:30

Parallel ronde 2
Casuïstiek
Moderator: Angela Ridwan-Pramana

11:30 - 11:50 Overkappingsprothese op implantaten bij ouderen: levensloopbestendig?
	Drs. Mieke Bakker, tandarts, UMCG Groningen / Tandheelkundig Centrum
De Zevenster, Coevorden
11:50 - 12:10	Verwezen voor forse, maar onbegrepen pijnklachten: een
diagnostische zoektocht
Drs. Magdalini Thymi, tandarts, SBT, Amsterdam
12:10 - 12:30 Nader te bepalen
	Drs. Roos van der Knaap, tandarts-pedodontoloog, Noordwest
Ziekenhuisgroep, Alkmaar
Workshop 3
11:30 - 12:30 Werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
	
Drs. Muriel Fukkink, gedragsdeskundige, Jeugdzorg/Jeugdbescherming,
Rotterdam
	Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kinder
mishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken
met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en medewerkers
in staat moeten stellen daarmee te werken. In de workshop zal geoefend
worden met de meldcode en met concrete gespreksvaardigheden om
vermoedens van mishandeling te bespreken met patiënten. In deze
workshop zal ook besproken worden hoe je kunt handelen als de
vermoedens in gesprek ontkend worden, of onvoldoende verhelderd.
Workshop 4
11:30 - 12:30 Agressie op de werkvloer
	Rinke Boone, trainer fysieke en verbale weerbaarheid, Fivoor forensische zorg,
Rotterdam
	Welke vormen en uitingen van agressief gedrag er zijn en hoe reageer je
hier het beste op (aan de hand van het ABCD Model)?
In deze Interactieve workshop gaan deelnemers zelf de tips ervaren en oefenen.
12.30

Lunch en einde programma

SPREKERS
Drs. Mieke Bakker, tandarts, UMCG Groningen / Tandheelkundig Centrum De Zevenster,
Coevorden
Mieke Bakker is opgegroeid in Coevorden (Drenthe) en is in 2009 gestart met de bachelor
Biomedische Wetenschappen in Utrecht. Na het behalen van haar bachelordiploma startte ze
in 2012 met de versnelde opleiding Tandheelkunde in Groningen. In 2016 rondde ze deze
opleiding af. Sinds het afstuderen werkt ze in de algemene praktijk in Coevorden en doet
promotieonderzoek naar mondzorg voor kwetsbare ouderen aan de afdeling MKA van het
UMCG. Het onderzoek richt zich op de vraag: hoe word je gezond oud en wat is de rol van
het gebit hierbij?
Rinke Boone, trainer fysieke en verbale weerbaarheid, Fivoor forensische zorg, Rotterdam
Rinke Boone is al 8 jaar werkzaam in de forensische psychiatrie, als behandelaar en als trainer
agressiehantering. Wat Rinke Belangrijk vindt is; het kijken naar de mens achter het gedrag.
Iemand is niet agressief maar iemand laat agressief gedrag zien. Opzoek gaan naar de reden
achter het gedrag kan voor de-escalatie zorgen. Door je bewust te zijn van wie je voor je hebt
en hier aandacht aan te geven; voelen mensen zich gehoord en gewaardeerd. Rinke traint
mensen hier naar te kijken, maar ook goed te kijken en te luisteren naar jezelf, zodat je kan
handelen vanuit hetgeen jij wil.
Drs. Lisette van Eerdt, tandarts Angstbegeleiding i.o., Radboudumc, Nijmegen
Lisette van Eerdt studeerde in 2017 af als tandarts aan de Radboud universiteit in Nijmegen.
Vrijwel direct daarna startte zij op het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde aan het
Radboudumc als tandarts A&G (angstige en gehandicapte patiënten). Omdat het werk op het
CBT zo leuk en afwisselend is, is zij in 2018 begonnen aan de differentiatieopleiding tot
tandarts Angstbegeleiding. Tijdens het werk op het CBT komen allerlei bijzondere patiënten
voorbij. Voor sommige mensen moet er een extra stap worden gezet om de situatie werkbaar
en veilig te houden. De patiënt die wordt besproken tijdens de casuïstiekbespreking is er
daar één van.
Drs. Muriel Fukkink, gedragsdeskundige, Jeugdzorg/Jeugdbescherming, Rotterdam
Muriel Fukkink is ruim 20 jaar werkzaam als orthopedagoog in de jeugdhulpverlening en de
jeugdbescherming. Speciale aandachtsgebieden in haar loopbaan zijn huiselijk geweld,
kindermishandeling, seksueel misbruik en vechtscheidingen. Zij heeft regelmatig onderzoek
gedaan bij gezinnen waarin sprake is van diverse vormen van kindermishandeling. En heeft
veel kennis over gezinnen waar binnen mishandeling plaatsvindt en over de gezinsdynamiek
die hierbij speelt. De spreker heeft ruime ervaring met het bespreken van vermoedens van de
verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld, ook heeft zij jarenlange
ervaring met het coachen en trainen van professionals op dit gebied. Drijfveren in haar werk
zijn het doorbreken van het taboe rondom mishandeling en verminderen ervan door professionals
motiverende, oplossingsgerichte gespreksvaardigheden te leren, die hen helpt betrokkenen
zoveel mogelijk te motiveren om mee te werken aan de oplossing van het probleem.

Mr. Doreth van den Heuvel, bestuur, beleid en juridisch advies in de gezondheidszorg
Doreth van den Heuvel is van origine fysiotherapeut en heeft op latere leeftijd naast haar werk
in de avonduren rechten gestudeerd. Haar afstudeerscriptie draagt de titel “Onbekende dode,
wat dan?” Hierin beschrijft zij wat er dient te gebeuren en hoe een en ander is geregeld indien
er een stoffelijk overschot wordt aangetroffen waarvan de identiteit onbekend is.
Na haar afstuderen is zij gestopt als fysiotherapeut en werd sociaal economische belangen
behartiging van (para)medici haar werkterrein. Sinds 1 januari 2011 houdt zij zich vanuit haar
eigen bedrijf bezig met bestuur, beleid en juridisch advies in de gezondheidszorg. De meeste
tijd besteed zij van daaruit aan de pensioensector als voorzitter van Stichting Pensioenfonds
voor Fysiotherapeuten en als lid van het bestuur van de Pensioenfederatie. Het geven van
lezingen over de juridische aspecten van de identificatie van onbekende doden is zoals zij zelf
zegt “een uit de hand gelopen hobby”.
Nicoline Hogenbirk, mondhygiënist en manager bedrijfsvoering kliniek, STB Amsterdam
Na jaren werkzaam te zijn geweest in zowel ondersteunende- als leidinggevende functies
binnen de zakelijke dienstverlening op het gebied van HRM, account management en
marketing/sales/communicatie, werk ik sinds bijna tien jaar met veel plezier binnen de
mondzorg. Momenteel als mondhygiënist en Manager Kliniek bij Stichting voor Bijzondere
Tandheelkunde te Amsterdam. Als mondhygiënist ben ik betrokken bij het behandelen van
diverse doelgroepen, waaronder de MFP/TMD patiënten. Binnen deze patiëntencategorie zie
ik regelmatig patiënten met het syndroom van Sjögren. De orale gevolgen van deze
chronische ziekte kunnen zeer intens zijn en de kwaliteit van leven beïnvloeden. Samen met
onze gespecialiseerde en gedifferentieerde tandartsen zet ik mij in voor symptomatische
behandeling van deze patiënten.
Drs. Frithjof Kroon, kaakchirurg, Erasmus MC Rotterdam
Frithjof Kroon voltooide zijn studie tandheelkunde in 1984 en zijn studie geneeskunde in 1990
in Utrecht, waarna hij van 1990 tot 1994 werd opgeleid tot specialist Mondziekten en
Kaakchirurgie aan het VU medisch centrum te Amsterdam. Vervolgens is hij tot 2018 als
kaakchirurg werkzaam geweest in het ziekenhuis te Spijkenisse. Sinds 2014 is hij staflid op de
afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Bijzondere Tandheelkunde en
Orthodontie van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.
Vanaf 1993 houdt hij zich daarnaast bezig met forensische werkzaamheden. Aanvankelijk ook
als forensisch geneeskundige, maar de laatste jaren voornamelijk als forensisch odontoloog
voor politie, justitie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). In die hoedanigheid is hij
ook lid van het Landelijk Team Forensische Opsporing (voorheen: Rampen Identificatie Team).
Drs. Wim van Ouwerkerk, tandarts CBT Vogellanden, Zwolle
Afgestudeerd in 1983, waarna algemene praktijk tot 1991 Tandheelkundig Preventief
medewerker GGD. Vanaf 1991 adviserend tandarts in den Haag, vanaf 1998 ook tandartsdocent bij ACTA -DH. Vanaf 2003 bij CBT in Zwolle en vanaf 2004 gecombineerd met algemene
praktijk in Lelystad. Sinds 2006 TSVI-p en in 2019 officiële registratie tandarts-geriatrie.
Vanaf 2019 alleen nog werkzaam bij het CBT Vogellanden (Zwolle), geriatrie en prothetiek

Drs. Rick van der Pas, tandarts, UMC Utrecht | SBT Amsterdam
Rick heeft in Nijmegen zijn opleiding tot tandarts genoten en deze afgerond in 1999.
Hij is opgenomen in het register van tandartsen-gehandicaptenzorg van de VBTGG.
Binnen UMC Utrecht bekleedt hij de functie van zorglijncoördinator Angstbegeleiding &
Gehandicaptenzorg en als vakgroepvoorzitter Angstbegeleiding & Gehandicaptenzorg is hij
werkzaam voor SBT in Amsterdam. Rick treedt op als bestuursvoorzitter van Cobijt. Hij heeft
zitting in de commissie Bijzondere Zorggroepen van de KNMT en hij is lid van de VBTGG
werkgroep Horace Wells. Van 2000 tot 2018 is hij als tandarts werkzaam geweest in het
Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel in Oostrum waar hij mondzorg
leverde aan cliënten met een tbs-maatregel.
Drs. Patricia van Reekum, GZ-psycholoog/ Behandelcoördinator PPC, Psychiatrisch
Penitentiair Centrum (PPC), Penitentiaire Inrichting Vught
Patricia van Reekum is werkzaam als GZ psycholoog binnen de Penitentiaire Inrichting Vught.
Ze is afgestudeerd in de richting van Forensic Psychology en heeft daarna de postdoctorale
opleiding als Gezondheidszorgpsycholoog afgerond.
Op dit moment werkt zij als behandelcoördinator op een high-care afdeling van het
Psychiatrisch Penitentiair Centrum (PPC), waar psychiatrisch patiënten verblijven die ook
binnen de justitiële kaders specifieke zorg nodig hebben. Op het PPC verricht zij
psychodiagnostiek en neemt zij delictanalyses af bij gedetineerden, om zo meer zicht te
krijgen op de psychische problematiek en het verband met delictgedrag. Ook verricht zij
diverse psychologische behandelingen, waaronder gericht op trauma’s (EMDR) en
persoonlijkheidsproblematiek, mede met als doel om het recidive risico te verminderen.
Specifieke kennisgebieden zijn psychopathologie en risicotaxatie. Ze heeft meegeschreven
aan de Forensische Leerlijn Risicotaxatie en Risicomanagement en heeft onderzoek gedaan
naar de voorspellende waarde van bepaalde risicofactoren op agressief gedrag binnen
detentie.
Drs. Joost van Schaik, hoofd behandelzaken / tandarts, CBT Rijnmond & GGZ Centraal,
Rotterdam
Joost heeft zijn opleiding tot tandarts in Nijmegen afgerond in 2001 en zijn MBA in Tilburg bij
TIAS in 2011. Van 2008 tot 2014 is hij werkzaam geweest in de Penitentiaire Inrichting (PI)
Haaglanden in Scheveningen en Forensisch Centrum Teylingereind (‘jeugdgevangenis’). Hij is
bestuurslid geweest van de Nederlandse Vereniging van Justitie-Tandartsen (NVJT) en
tandheelkundig adviseur voor de minister van Justitie.
Vanaf 2006 is Joost tandarts voor de Van der Hoeven Kliniek (De Voorde) waar hij cliënten
met een TBS-maatregel ziet. Daarnaast is hij hoofd behandelzaken van CBT Rijnmond en
bestuurslid van Cobijt.
Drs. Magdalini Thymi, tandarts, SBT, Amsterdam
Magdalini Thymi rondde in 2016 haar opleiding op de afdeling Orale Kinesiologie van het
ACTA af. Op deze afdeling doet ze promotieonderzoek op het gebied van diagnostiek en
de negatieve consequenties van slaap bruxisme.
Zij is tevens werkzaam als tandarts-gnatholoog bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde
te Amsterdam, waar zij in een multidisciplinair team patiënten met orofaciale pijn en
gebitsslijtage behandelt.

ALGEMENE INFORMATIE
LOCATIE
Van der Valk Apeldoorn | De Cantharel
Van Golsteinlaan 20
7339 GT Apeldoorn
KOSTEN
Lid Cobijt vrijdag & zaterdag
Geen lid Cobijt vrijdag & zaterdag

EUR 450
EUR 500

Lid Cobijt vrijdag
Geen lid Cobijt vrijdag

EUR 400
EUR 450

Assistenten/ vrijdag & zaterdag
Assistenten/ vrijdag

EUR 260
EUR 220

Mondhygiënisten vrijdag & zaterdag
Mondhygiënisten vrijdag

EUR 400
EUR 325

Congresdiner & feestavond

EUR 75

HOTEL
Er is beperkte mogelijkheid om in het Van der Valk hotel te overnachten.
kosten 1-persoonshotelkamer: € 142.50 per nacht. Een 2-persoonskamer kan worden
geboekt voor een meerprijs van € 17 (inclusief ontbijt en toeristenbelasting). Tijdens uw
online registratie kunt u een hotelkamer reserveren.
ANNULERING
Bij annulering van uw registratie vóór 1 augustus bent u € 45,00 administratiekosten
verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt
uitsluitend schriftelijk.
AANMELDEN
U kunt zich via de congreskalender op https://congresscare.com/congress/congres-bns-cobijt/
inschrijven.
ACCREDITATIE
Voor het Congres BNS Cobijt wordt accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister
tandartsen (KRT). Na afloop van het congres zullen, indien u uw KRT nummer heeft
doorgegeven, de toegekende punten worden bijgeschreven in het kwaliteitsregister.

www.cobijt.nl

