over dosis

TOELICHTING
De rode draad door het programma ‘Over Dosis’ gaat over maat
houden. Maat houden bij bijzondere zorggroepen vraagt om een
passende dosis en inzet van middelen en menskracht bij vaak
complexe zorg die moet leiden tot een zo groot mogelijk effect,
tegen een zo gering mogelijke (biologische) prijs. Een doelmatigheidsvraagstuk dus, waarbij we onszelf best wel eens een spiegel
zouden mogen voorhouden.
De onderwerpen die op deze dag rond dit thema worden belicht
spitsen zich toe op de bestralingsgeneeskunde, de verslaafdenzorg, de problematiek en behandeling van overmatige speekselvloed en de behandelkeuzes in de angst- en gehandicaptenzorg.
Een gevarieerd programma dus, dat ruimte biedt voor discussie
en het etaleren van een gezonde dosis zelfreflectie.
De vereniging Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (COBIJT)
is op 16-03-1990 te Utrecht opgericht en telt ongeveer 230 leden.
Leden zijn tandartsen en mondhygiënisten die werkzaam zijn in centra
voor Bijzondere Tandheelkunde en AWBZ instellingen. De vereniging
heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling en de instandhouding van de bijzondere tandheelkunde (zie www.cobijt.nl). Zij tracht
dit doel ondermeer te bereiken door het stimuleren, coördineren,
adviseren en begeleiden van activiteiten op dit terrein. Dit is slechts
zinvol, indien deze bijzondere tandheelkundige zorg goed toegankelijk is voor de patiënten die deze zorg nodig hebben. Eens per jaar,
traditioneel het laatste weekeinde in september, organiseert COBIJT
haar bij- en nascholingsdagen in samenwerking met de Dr. G.J. van
Hoytema Stichting.
Prof. dr. Marco S. Cune, voorzitter bij- en nascholingscommissie COBIJT.

Doelgroep
Tandartsen, al of niet lid van COBIJT, met een brede belangstelling voor
het vak
Assisterenden werkzaam in de bijzondere tandheelkunde
Mondhygiënisten
Psychologen
Moderatoren
A.T. Meijs, tandarts
M.A.C.H. van Dooren, tandarts
Werkgroep BNS COBIJT
M.S. Cune, tandarts (voorzitter)
Mevr. D.L.M. Broers, tandarts
Mevr. M.A. Créton, tandarts
M.A.C.H. van Dooren, tandarts
A.T. Meijs, tandarts
P.A.G. Rijsemus, tandarts
Zowel voor de vrijdag als zaterdag zijn tandartsen, psychologen,
mondhygiënisten en assisterenden welkom. Er is dit jaar geen apart
programma voor de assisterenden.

Programma
08.45 uur

Vrijdag 28 september
Ontvangst en inschrijving

09.30 uur

Opening door de voorzitter BNS-COBIJT
Prof. dr. M.S. Cune

09.45 uur

Behandelopties voor kwijlen bij kinderen met
neurologische problemen
Drs. A.R.T. Scheffer
Kwijlen bij kinderen met neurologische problemen
is vaak een onderbelicht probleem, dat een grotere
invloed heeft op de kwaliteit van leven dan vaak
wordt ingeschat. Als conservatieve behandeling de
klachten onvoldoende doet verminderen, kan meer
invasieve behandeling aangewezen zijn. De presentatie geeft een overzicht van de diverse chirurgische
en minimaal-invasieve ingrepen zoals echogeleide
injectie van botulinetoxine (Botox) in de speekselklieren, onderbinden of verplaatsen van de afvoergangen van de speekselklieren, of excisie van de
speekselklieren zelf. Verder zal worden ingegaan op
de relatieve effectiviteit en morbiditeit van deze ingrepen.

10.15 uur

Radiotherapie in het hoofd-halsgebied.
Overdosis voor een goed doel
Dr. F. Dieleman
Binnen de hoofd-halsoncologie is radiotherapie één
van de behandelingsmodaliteiten, zowel in primaire
als in secundaire zin. Voor de meeste tumoren die
in het hoofd-halsgebied voorkomen is de gebruikte
radiotherapiedosis ruim boven de toxische waarde
voor het kaakbot. Als gevolg hiervan kan osteora-

dionecrose optreden.
Er wordt ingegaan op de werking van ioniserende
straling op het kaakbot en de veranderingen binnen
de radiotherapeutische behandeling in de afgelopen decennia. De preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op het ontstaan
van osteoradionecrose zo klein mogelijk te houden
zullen worden belicht. Tot slot wordt de behandeling van osteoradionecrose besproken.
11.00 uur
11.30 uur

12.30 uur

Pauze
Patient-centred care and Decision Making for
people with disabilities
Dr. A. Dougal
This session will discuss the issues around the maintenance of oral health and function for patients with
disabilities and will include factors which we might
use to influence the treatment options we provide
and treatment planning dilemmas.
		
Lunch
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13.45 uur

Trends en dosering in sportdoping: een
verschuiving van ‘hoe meer, hoe beter’ naar ‘hoe
minder, hoe slimmer’
Dr. D. de Boer
Doping is een wijdverspreid fenomeen. Het is zo
oud is als de moderne sport zelf en dateert daarmee feitelijk uit eind 19e eeuw. Wat dosering van
doping betreft, werd waarschijnlijk van af het begin
gedacht “hoe meer, hoe beter”. Pas in de jaren zestig
van de 20e eeuw werd dopingcontrole voor de humane sport ingevoerd en dat slechts nadat diverse
sporters stierven na overdosering. Er kunnen diverse
trends van dopinggeduide middelen onderscheiden
worden, waarvoor chemici overigens altijd een detectiemethode weten te ontwikkelen, die bovendien
ook nog eens steeds gevoeliger wordt. Terwijl chemisch analytisch gezien steeds minder moleculen
nodig zijn een sporter daadwerkelijk te betrappen, is
tegenwoordig juridisch beschouwd zelfs één molecuul genoeg voor een veroordeling. Daarmee lossen
de autoriteiten het zogenaamde dopingprobleem
echter niet op, want gesteld mag worden dat dopingcontrole eerder verschuivingen aanbrengt aan
grenzen, die sporters zelf tegenkomen en proberen
te overwinnen. Wat dosering betreft verschuift het
doping fenomeen van “hoe meer, hoe beter” naar
“hoe minder, hoe slimmer”. Topsporters zoeken dus
altijd de grens van allerlei mogelijkheden op en wat
dat betreft hoort doping bij topsport. Dopingcontrole is daarbij slechts de hoogte van de lat, die bepaalt wat maatschappelijk wel en niet getolereerd
wordt.

15.00 uur

Pauze

15.30 uur

Laving of verslaving; Niets menselijks is ons vreemd
Drs. R. ter Haar
Wanneer wordt laving verslaving en aan de hand
van welke criteria/signalen bepalen we of er sprake
is van verslaving (Sreening, ICD10, DSM IV-TR). Sinds
halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw
wordt verslaving/afhankelijkheid gezien als een
hersenaandoening (ook wordt wel gesteld psychiatrische aandoening); een hersenaandoening met
een intermitterend en chronisch verloop en grote
invloed op de verschillende leefdomeinen (Alan I.
Leshner). Volgens anderen hebben verslaafden geen
ruggengraat (Theodore Dalrymple).
Welke rol speelt (de) psychiatrie? Welke behandelmethodieken zijn er voorhanden, psychologisch en
medicamenteus? En de rol van het biopsychosociale
model hierbij: heeft dit wel zin en zo ja, welk behandelresultaat is wenselijk?

16.15 uur

Gebitsverfraaiing: weet wanneer je maat moet
houden!
Prof. dr. T.K. Bouman
Geen mens is geheel tevreden met zijn uiterlijk en
zijn gebit, maar de meesten van ons kunnen wel met
deze ontevredenheid leven. De lezing begint met
een overzicht van de redenen waarom we iemand
mooi en aantrekkelijk vinden en met een onderscheid tussen die beide begrippen. Om lichaamsbeleving (en gebitsbeleving in het bijzonder) in
een wat bredere context te plaatsen, staan we stil

Programma

bij verschillende psychologische en culturele perspectieven. Ook gaan we in op de vraag wat het lichaamsbeeld eigenlijk is en welke rol het speelt in de
gezonde en de gestoorde beleving van het lichaam.
We zullen daarbij ingaan op dento-faciale aspecten
van de lichaamsbeleving.
Vervolgens beschouwen we de kenmerken van
mensen voor wie het uiterlijk en met name het gebit een regelrechte bron van ellende is. Zij zijn er
bij voortduring mee gepreoccupeerd en ontlenen
hun zelfwaardering voor het grootste deel aan de
waardering van hun uiterlijk. In de psychopathologische nomenclatuur spreekt men dan van Body
Dysmorphic Disorder (BDD). Om extreme vormen
van dento-faciale ontevredenheid beter te kunnen
begrijpen, gaan we in op de factoren die kunnen
bijdragen aan de hulpvraag waarmee mensen zich
bij tandheelkundige professionals vervoegen. We
komen daarmee uit op relatieve contra-indicaties
voor onder meer orthodontische en andere gebitsverfraaiende ingrepen.
Tenslotte bespreken we hoe en door wie de pathologische vormen van lichaamsontevredenheid
behandeld kunnen worden, en welke implicaties
bovenstaande overwegingen kunnen hebben voor
preventie en doorverwijzing.

17.00 uur

Borrel De Vrijhof

18.00 uur

Inloop “De Broeierd”

18.30 uur

Buffet

20.30 uur

Feest

Programma

Zaterdag 29 september

09.00 10.00 uur

Ontbijt en ledenvergadering Cobijt (alleen voor
cobijt-leden)

10.15 12.30 uur

Workshops: (toegankelijk voor allen)
1.
Kwijlen
C.C.M. van Hulst MSc. en Dr. J.J.W. van der Burg
Ten aanzien van de behandeling van kwijlen wordt
in het algemeen gesteld dat logopedische en gedragstherapeutische procedures moeten worden
overwogen voordat meer ingrijpende, invasieve
behandeling zoals medicatie en operatie worden ingezet. In deze workshop –bestaande uit twee delenzal worden ingegaan op logopedische diagnostiek
van chronisch overmatig speekselverlies (anterior en
posterior drooling), en zullen de medische interventiemogelijkheden en de gevolgen van deze interventies op mondmotorisch gebied worden besproken. Tijdens het tweede deel van de workshop zullen
verschillende gedragstherapeutische procedures
worden toegelicht en zal de wetenschappelijke literatuur hierover worden besproken. Tevens zullen de
laatste resultaten van een zelfmanagementtraining
worden gepresenteerd. Tijdens deze workshop zal
de discussie gevoerd worden over dosering en fasering van interventies bij speekselverlies.
2.
Tandarts in de media: aanboren of terugtrekken?
Mw. M. Alma en mw. A. Spies

‘Vrije tarieven tandartsen slecht voor patiënten,’
staat er groot in de krant. En vervolgens wordt u
door een journalist gebeld om uitleg te geven. Wat
doet u? Hoe bereidt u zich voor? Wat zegt u wel, wat
niet? Hoe zegt u het? Kan ik de media zelf benaderen? Luisteren ze dan? In deze workshop geven Marije Alma en Anne Spies u handvatten voor een goed
mediaoptreden. Er wordt geoefend en er wordt gewerkt aan uw presentatie. Zo leert u onder andere
een korte ‘pitch’ van uzelf te geven.
3. 
Impact of neurological disorders on oral health
Alison Dougal
This session will include an overview of the impact
that neurological conditions have on maintance of
good oral health and function and discuss ways to
enhance the provision of effective dental care by the
whole dental team.
We will discuss common problems associated with
congenital and acquired neurological conditions
such as Cerebral Palsy, Stroke and brain injury, Multiple Sclerosis, Parkinson’s Disease and Dementia.
Eenieder kan zich op vrijdag 28 september
opgeven voor één workshop.
12.30 13.30 uur

Lunchbuffet

Sprekers
Marije Alma
Alma is journalist, mediatrainer en communicatieadviseur. Jarenlang werkte ze bij de NOS,
eerst als producer/redacteur in Brussel, later als
redacteur buitenland. De laatste jaren werkte
ze als politiek redacteur op de Haagse redactie
van de NOS.
Haar bedrijf almamedia maakt journalistieke
producties. Ze presenteert, treedt op als gespreksleider en dagvoorzitter en geeft media- en presentatietrainingen. Ook werkt ze
freelance voor diverse opdrachtgevers, zoals
ministeries, bedrijven en de NOS. Ze traint advocaten, medisch specialisten, politici en andere professionals.

dopinggerelateerde zaken en staat atleten bij
die beschuldigd worden van dopinggebruik.
Hij adviseert dopingautoriteiten over specifiek
dopinggerelateerde onderwerpen.

Douwe de Boer
De Boer studeerde Biochemie aan de RU Groningen. Al tijdens zijn schoolperiode raakte hij
geïnteresseerd in het fenomeen “Sport en Doping”, waarna hij tijdens zijn universitaire studie
een specialisatie “Detectie van dopinggeduide
middelen” heeft afgerond aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. In 1987 verdedigde hij
zijn proefschrift over een dopingonderwerp
bij de Faculteit Farmacie aan de Universiteit
van Utrecht. In 1998 werd hij wetenschappelijk
directeur in het Portugese WADA dopinglaboratorium in Lissabon. Momenteel werkt hij
als biochemicus in het Maastricht Universitair
Medisch Centrum. De Boer is consulent voor

Jan van der Burg
Van der Burg studeerde Orthopedagogiek aan
de Radboud Universiteit van Nijmegen, waar
hij later promoveerde (2008) op de gedragstherapeutische behandeling van kwijlen. Hij
werkt sinds 1993 als GZ-psycholoog in de kinderrevalidatie van de St. Maartenskliniek in Nijmegen en is sinds 2003 als docent verbonden
aan de Radboud Universiteit, afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde.
Hij is tevens betrokken bij onderzoek naar behandelmogelijkheden voor drooling en lid van
het multidisciplinaire slik- en droolingteam van
UMC St. Radboud te Nijmegen.

Theo Bouman
Bouman is adjunct hoogleraar klinische psychologie aan de Vakgroep Klinische Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG),
en hoofdopleider voor de regio Noord- en
Oost-Nederland van de postmaster opleiding
tot gezondheidszorgpsycholoog. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op de cognitieve gedragstherapie, vooral op het gebied van
angststoornissen en somatoforme stoornissen.

Sprekers
Alison Dougal
Dougall is a Special Care Dentist, and trained
at the Eastman Dental Institute in London.
She is currently Consultant for Medically Compromised Patients at Dublin University Dental
Hospital in Ireland and teaches special care
dentistry to undergraduate, postgraduate and
doctorate students at Trinity College Dublin.
Dougall has published widely in the field of
special Care Dentistry. One of her clinical and
research interests is in the oral health of medically compromised patients, specifically those
with coagulation disorders, and she is currently
the vice chair of the World Haemophilia Federation Dental Committee and the President Elect
of the Irish Society of Disability and Oral Health.
François Dieleman
Dieleman is hoofd-halschirurg vanuit de Mondziekten- , Kaak- en Aangezichtschirurgie. Hij
studeerde in 1995 en 2004 af als respectievelijk tandarts (ACTA) en arts (VUMC). In 2002
werd de opleiding tot kaakchirurg aan het
VUMC voltooid. Tussen 2004 en 2006 volgde
een verdere specialisatie in de hoofd-hals- en
reconstructieve chirurgie aan de afdeling MKA
in het UMC Utrecht. Hierna volgde de overstap
naar het Universitair Medisch Centrum St Radboud alwaar hij participeert in de hoofd-halsen dermato-oncologie tumorwerkgroepen.
Dieleman is tevens hoofdonderzoeker van een

multicenter trial naar de werking van hyperbare zuurstoftherapie bij de behandeling van
osteoradionecrose.
Rob ter Haar
Ter Haar is sinds 1982 werkzaam als arts in met
name de ambulante verslavingszorg. Hij is de
laatste jaren werkzaam als hoofd behandeling
Sociale Verslavingszorg van een van de drie
regio’s van Tactus. Tevens is hij een tiental jaar
voorzitter geweest van de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde en werkzaam geweest
als Sociaal Geneeskundige.
Karen van Hulst
Van Hulst studeerde logopedie aan de Hogeschool van Nijmegen, waar zij in 1985 afstudeerde en sindsdien werkzaam is op de
afdeling kinderneurologie/revalidatie van het
UMC St Radboud te Nijmegen. Vanaf 2000 is
zij betrokken bij patiëntenzorg en promotietrajecten vanuit het multidisciplinaire slik- en
droolingteam. In 2010 behaalde zij haar Universitaire Master graad Evidence Based Practice aan het Academisch Medisch Centrum te
Amsterdam. Sinds 2012 is zij gestart met een
promotieonderzoek naar slikproblemen bij
kinderen met een Cerebrale Parese. Karen is tevens verbonden als docent aan verscheidene
landelijke kindercursussen.

Sprekers
Arthur Scheffer
Scheffer deed in 2008 arts-examen aan het UMC
St Radboud Nijmegen. Hij behaalde in 2006 zijn
doctoraal geneeskunde. In 2007 werkte Scheffer drie maanden in Tanzania om daar klinische
werkzaamheden te verrichten. Aan het UMC St
Radboud Nijmegen werkte Scheffer als artsonderzoeker bij de afdeling KNO heelkunde.
Vanaf 2009 is hij arts in opleiding tot specialist
bij dezelfde afdeling. Scheffer is vanaf 2009
voorzitter van de arts-assistentenvereniging
opleidingsregio Oost-Nederland.
Anne Spies
Spies is presentatiecoach en eigenaar van het
Nederlandse trainingsbureau Spies&Spreken.
Zij heeft vele jaren ervaring met het coachen
en trainen van (beroeps)sprekers. Zij heeft een
theaterachtergrond (Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem) en is logopedist en stemdocent
(Hogeschool van Amsterdam). Spies weet deze
twee vakgebieden uitstekend te combineren.

Congressen en cursussen 2012 - 2013
8 & 22 september 2012		
vanaf 1 november 2012		
najaar 2012				
10 november 2012		
30 november 2012		

Locale anesthesie / Holten
Cursus Preventieassistent
Cursus Röntgen assisterenden
Supragingivale ultrasone gebitsreiniging / Holten
Congres Esthetiek / De Cantharel Apeldoorn

25 januari 2013			
22 maart 2013			
5 & 6 april 2013			

Congres ‘Onder Professoren VII’/ De Cantharel Apeldoorn
Congres ‘Geriatrie’ / De Cantharel Apeldoorn
Moderne preparatie- en vultechnieken in de Endo / De Holtweijde Lattrop

Plaats
Universiteit Twente, Enschede, gebouw
‘De Vrijhof’ (gebouwnummer 47).

Kosten
Het cursusgeld bedraagt:
Tandartsen / psychologen / mondhygiënisten:
o € 325,00 (alleen dagprogramma vrijdag, zonder hotel en feest)
o € 565,00 (incl. hotel, feest)
o € 500,00 (excl. hotel)
o € 450,00 (excl. hotel en feest)
Assisterenden:
o € 295,00 (vrijdag incl. hotel en feest)
o € 245,00 (vrijdag met feest)
o € 195,00 (vrijdag excl. hotel en feest )
Inbegrepen zijn de kosten van lunch, koffie, thee en usb-stick
(hierop treft u alle presentaties van de sprekers).
Bij opgave na 1 september is er geen garantie meer voor hotelreservering. De verdeling van de beschikbare kamers geschiedt
op datum van binnenkomst.

Bij annulering vóór 1 september bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld
verschuldigd.
Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Het cursusgeld is
volledig fiscaal aftrekbaar.

Certificaat
De aan de cursus toegekende KRT/KRM-punten worden door de
Dr. G.J. van Hoytema Stichting ingevoerd in GAIA.
Onze cursussen zijn Q-geaccrediteerd.
Er wordt accreditatie aangevraagd voor de psychologen.

Aanmelden
Per e-mail: hoytema@div.utwente.nl
Website: www.hoytemastichting.nl

Secretariaat
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd
op het terrein van de Universiteit Twente, gebouw ‘De Vrijhof’.
Telefoon: 053 – 489 24 09.

