
‘Bijzondere tandheelkunde op de kaart’



TOELICHTING

Van tandartsen wordt in toenemende mate gevraagd om zich te on-
derscheiden en profileren. Daarin ligt ook een uitdaging voor de Bij-
zondere Tandheelkunde en zij die binnen dat werkgebied actief zijn. 
Wat doen we, wat voor soort patiënten bezoeken onze centra en hoe 
pakken we hun problemen aan? Vaak is er sprake van specifieke pa-
thologie die je in de algemene praktijk niet zo vaak ziet, zowel op het 
medische als op het gedragswetenschappelijke vlak. Daar draait het 
om in het ochtendprogramma. 
Werken aan je imago is van eminent belang. Hoe plaats je je vak en je-
zelf positief in de markt en waarborg je daarmee je bestaansrecht. Daar 
staan we in de loop van de dag ruim ook uitgebreid bij stil. 
Maar ook als individu moet je kunnen laten zien hoe goed en bijzonder 
je bent. Dat kan het beste aan de hand van een casus. Op dit congres 
worden ’s middags, speciaal voor deze gelegenheid getrainde jonge 
collega’s uit de bijzondere tandheelkunde in de gelegenheid gesteld 
zichzelf en hun vak te presenteren. Daarmee komen we tegemoet aan 
de wens van eerdere deelnemers om meer invulling vanuit ons eigen 
vakgebied, de bijzondere tandheelkunde, te verzorgen.
U bent allen van harte uitgenodigd om u te dompelen en laven in de 
wereld die Bijzondere Tandheelkunde heet. Met zijn allen zetten en 
houden we de Bijzondere Tandheelkunde op de kaart! 

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, advi-
seren 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, traditio-
neel 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
M.A.C.H. van Dooren, tandarts
Mw. M. Alma, communicatieadviseur / trainer

Werkgroep BNS COBIJT 
M.S. Cune, tandarts (voorzitter)
Mevr. C. Boon, tandarts
Mevr. D.L.M. Broers, tandarts
Mevr. M.A. Créton, tandarts
M.A.C.H. van Dooren, tandarts
P.A.G. Rijsemus, tandarts 



               

Programma

               
Ontvangst en inschrijving

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

‘Focus pocus’ rond uw cardinale tandheelkundige 
patiënt: dentogeen focus onderzoek op de helling
Dr. S.A. Zijderveld
Tot voor kort werd van vele cardiale patiënten een 
pre-operatief dentogeen focus onderzoek verlangd. 
De onderbouwing hiervoor is aan het verschuiven. 
Beleid is helaas niet meer eenduidig. Vindt er over-
behandeling plaats? Hoe gaat u daar nu mee om? 
De richtlijnen endocarditisprofylaxe bij tandheel-
kundige ingrepen zijn de laatste decennia vier keer 
aangescherpt. Is tandenpoetsen niet net zo gevaar-
lijk? Mythen en controversen rond beide thema’s 
worden in kaart gebracht. 

‘Identiteit’
Prof. dr. J.J.L. Derksen
Deze lezing gaat over de psychologische onder-
grond die in elk beroep een belangrijke rol kan 
spelen. Het menselijk (beroepsmatig) functioneren 
wortelt in het identiteitsbesef en belangrijk is wat 
het beroep aan deze identiteit bijdraagt of juist af-
breekt. We leven in een tijdperk waarin narcistische 
trekken opvallend aanwezig zijn en deze zijn sterk 
verbonden met besef van wie je bent, wat je kunt 
en waarnaar je streeft. Meer specifi ek: wat drijft de 
tandarts in de specifi eke omstandigheden waarin 
velen van hen die hier aanwezig zijn werken? Welke 

fantasieën en wensen worden er bevredigd in dit 
werk? Hoe verhoudt dit zich tot eraan gerelateerde 
medische en paramedische beroepen?
Vanuit de klinische psychologie wordt dit thema op 
de kaart gezet.

Pauze

‘Dienstenmanagement’
Keynote speaker drs. W. de Vries 
Zijn werk kenmerkt zich door “kritiek met een glim-
lach”. Hij durft te zeggen waar het op staat, maar ziet 
de lol van het leven zeker in. “Een geintje (op zijn 
Amsterdams) moet zeker kunnen!” Hij zet zijn ge-
hoor met zijn interactieve manier van presenteren 
vaak op het verkeerde been. Hij snijdt thema’s aan 
die in bijna elke managementomgeving relevant 
zijn. De discussies zetten zich na zijn presentaties 
vaak voort.   

Lunch

08.30 uur 

09.15 uur 

09.30 uur

10.15 uur 

 

11.00 uur

11.30 uur

13.00 uur

 

Vrijdag 27 september



               

Programma

               
Casus 1:
Implantaat gesteunde frame protheses in de 
onderkaak
Mw. C. Jensen

Casus 2: Verbetering van de kwaliteit van zorg 
voor risicopatiënten van het CBT via gestandaar-
diseerde psychologische screening.
Mw. drs. A.J.M. Oomen 

Pauze

Casus 3: Behandelplanning bij functieherstel van 
de mond: op alle fronten
Mw. L. Blokland

Casus 4: Hoe kunnen communicatiemiddelen de 
coöperatie van kinderen tijdens de tandheelkun-
dige behandeling verbeteren?
Mw. B. Spaan

Discussie en afsluiting 

Borrel De Vrijhof 

Vertrek naar feestlocatie  

14.00 uur

14.30 uur

15.00 uur

15.30 uur

16.00 uur

16.30 uur

17.00 uur

18.00 uur

18.30 uur
Dinerbuff et & feestavond 



                              

09.00 - 
10.00 uur

10.15 - 
12.30 uur

 

 

12.30 - 
13.30 uur 

Zaterdag 28 september 
Programma

Alleen voor Cobijtleden

Ontbijt en ledenvergadering Cobijt

Workshops: 

1. Identiteit 
Prof. dr. J.J.L. Derksen
In de workshop wordt ingegaan op vragen die er le-
ven bij de deelnemers en met name zal worden stil 
gestaan bij het opvoeden van kinderen in deze tijd, 
het omgaan met het veranderde psychologisch pro-
fi el van kinderen en wat dit voor de zorg in brede zin 
betekent. Tijdens deze workshop kunnen de deelne-
mers specifi eke eigen thema’s inbrengen en dan zal 
er aandacht worden besteed aan de psychologische 
aspecten die hiermee samenhangen.

2. Gecompromitteerde patiënt kan u in een 
compromitterende situatie brengen! 
Dr. S.A. Zijderveld
Gecompromitteerde patiënt kan u in een compro-
mitterende situatie brengen!
De patiënt vergrijst, waardoor uw grijze hersencel-
len harder zullen moeten werken in de uitoefening 
van uw tandheelkundige professie. 
Menig tuchtzaak kent een medisch probleem van 
de patiënt als oorzaak. Veranderende richtlijnen en 
toename van ouder wordende patiënten maken uw 
vak risicovoller, zelfs bloedlink bij ‘ontstolde’ patiën-
ten. Botweg voorschrijven van bisfosfonaten is goed 

voor menig patiënt, maar het kaakbot is weg. 
Hoe gaat u daarmee om?
Medische anamnese wordt steeds lastiger door in-
teractie van medicijnen en ziektebeelden. Aan de 
hand van casuïstiek wordt gediscussieerd, heldere 
richtlijnen aangereikt en voor de toekomst ver-
schijnt de medische anamnese prominent op uw 
behandelkaart. 

3. ‘Echt voorspelbaar cementeren’ 
Ivoclar Vivadent
In deze workshop worden vragen beantwoord ten 
aanzien van het cementeren van keramische restau-
raties.  De workshop wordt kort ingeleid en daarna 
wordt met behulp van een experimentele opzet ge-
test wat het eff ect is van de dikte van de restauratie 
en van de uithardingslamp op de uitharding van 
licht-uithardende cementen. Wat zijn de voordelen 
van licht-uithardend cement ten opzichte van che-
misch uithardend composiet? Neem uw eigen com-
posiet lamp mee en we kunnen die testen.

Eenieder kan zich op vrijdag 27 september 
opgeven voor één workshop.

Lunchbuff et



               

Sprekers

               
Keynote speaker drs. W. de Vries
Wouter de Vries jr. werkt aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. Sinds 1992 doceert hij daar het vak 
dienstenmanagement. De colleges Dienstenma-
nagement zijn als het ware thuiswedstrijden, want 
Wouter de Vries jr. is één van de belangrijkste au-
teurs en sprekers in Nederland op dit vakgebied. Als 
auteur heeft hij maar liefst 14 boeken op het gebied 
van marketing en management op zijn naam staan. 
Wouter de Vries jr. is ook veelvuldig actief in zes MBA 
programma’s in Nederland. In-home is hij werkzaam 
geweest voor ongeveer 150 organisaties.
Zijn werk kenmerkt zich door “kritiek met een glim-
lach”. Hij durft te zeggen waar het op staat, maar ziet 
de lol van het leven zeker in. “Een geintje (op zijn 
Amsterdams) moet zeker kunnen!” Hij zet zijn ge-
hoor met zijn interactieve manier van presenteren 
vaak op het verkeerde been. Hij snijdt thema’s aan 
die in bijna elke managementomgeving relevant 
zijn. De discussies zetten zich na zijn presentaties 
vaak voort. 

Prof. dr. J.J.L. Derksen 
Jan Derksen (1953) studeerde journalistiek, psycho-
logie, sociologie, fi losofi e en psychofarmacologie en 
is werkzaam klinisch psycholoog-psychotherapeut. 
Hij doceert psychologische diagnostiek aan de 
Radboud Universiteit te Nijmegen en psychodyna-
mische psychotherapie aan de Vrije Universiteit te 
Brussel en werkt in de eerstelijns- en psychothera-
piepraktijk Derksen & Klein Herenbrink. In 2009 ver-
scheen bij uitgeverij Bert Bakker van zijn hand “Het 

narcistisch ideaal”, Opvoeden in een tijd van zelfver-
heerlijking. In 2010 ‘De woorden om het te zeggen’, 
over ontdekkende psychotherapie. In 2012 ‘Bevrijd 
de psychologie uit de greep van de hersenmythe’.

Dr. S.A. Zijderveld
Steven Zijderveld volgde zijn studie tandheelkunde 
en geneeskunde aan de tandheelkunde, respectie-
velijk geneeskunde Faculteit van de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. 
Na zijn tandarts- en artsexamen (respectievelijk 
1989 en 2000) deed hij de specialisatie tot kaakchi-
rurg aan de Afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie 
van de Vrije Universiteit  te Amsterdam (1998). 
Sinds 2000 is hij werkzaam als kaakchirurg in het St. 
Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Tevens was hij 
parttime verbonden aan de Afdeling Mondziekten 
en Kaakchirurgie van het Vrije Universiteit medisch 
centrum te Amsterdam met een onderzoeksaanstel-
ling naar bot- en botvervangende materialen in een 
sinusbodemelevatie studiemodel. In maart 2010 
promoveerde hij met een proefschrift getiteld: Bone 
regeneration with diff erent grafting materials in a 
human maxillary sinus fl oor elevation model. Steven 
is momenteel bestuurslid (secretaris) van de NVMKA.



               

Sprekers

               
Mw. drs. A.J.M. Oomen
Akke Oomen is werkzaam bij de afdeling Medische 
Psychologie van UMC St. Radboud. Ze is ruim 20 jaar 
werkzaam in en voor de academische ziekenhuis-
zorg en revalidatie (St.Maartenskliniek Nijmegen). 
Daarnaast heeft ze vanuit haar eigen bedrijf jaren-
lang bijgedragen aan beleid en ontwikkeling voor 
het onderwijs aan ernstig zieke en gehandicapte 
kinderen, begeleiding van kinderen, ouders en be-
roepsopvoeders/ professionals.
 
Mw. B. Spaan
Bernadet Spaan is tandarts-pedodontoloog en stu-
deerde in 2005 af aan Academisch Centrum Tand-
heelkunde Amsterdam (ACTA). Na de opleiding tot 
tandarts is ze een aantal jaren werkzaam geweest 
in de algemene tandartspraktijk en in 2009 gediff e-
rentieerd als tandarts-pedodontoloog. Sindsdien is 
Spaan werkzaam bij SBT (Stichting Bijzondere Tand-
heelkunde) te Amsterdam, CTBG (Centrum Tand-
heelkunde Bijzondere Gevallen) en in de kinderver-
wijspraktijk Iselmond te Zwolle.

Mw. L. Blokland
Lieke Blokland is tandarts en momenteel in oplei-
ding als tandarts-MFP/prosthodontist. Ze studeerde 
Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen 
en is vanaf haar afstuderen in 2008 werkzaam bij het 
Centrum voor Tandheelkunde in Bijzondere Geval-
len in Zwolle. Aandachtsgebieden zijn maxillofaciale 
prothetiek en restauratieve tandheelkunde. Ze is daar-
naast werkzaam in de algemene praktijk.

Mw. C. Jensen
Charlotte Jensen is als tandarts afgestudeerd aan de 
Rijksuniversiteit Groningen in 2001.  Daarna heeft ze 
in een tandartspraktijk in Grou gewerkt terwijl ze ge-
lijktijdig bij de afdeling kaakchirurgie van het UMCG 
haar specialisatie ‘ziekenhuis tandarts plus’ deed 
(dento-alveolaire chirurgie). Sinds 2007 is zij verbon-
den aan de universiteit als klinisch docent en sinds 
2010 is zij een promotietraject gestart met als on-
derwerp: het frame op implantaten in de onderkaak. 
Zij is als implantoloog erkend door de Nederlandse 
Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).



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

Kosten
Het cursusgeld bedraagt:

Tandartsen / psychologen / mondhygiënisten: 
€ 325,00 (alleen dagprogramma vrijdag)

COBIJT-leden:
€ 575,00 (incl. hotel en feest)
€ 525,00 (excl. hotel)
€ 505,00 (excl. hotel en feest)

€ 295,00 (assisterenden vrijdag incl. hotel en feest)
€ 245,00 (assisterenden vrijdag met feest)
€ 195,00 (assisterenden vrijdag excl. hotel en feest )

Inbegrepen zijn de kosten van lunch, koffi  e, thee en usb-stick 
(hierop treft u informatie over de presentaties van de sprekers). 
Bij opgave ná 1 september is er geen garantie meer voor 
hotelreservering. De verdeling van de beschikbare kamers 
geschiedt op datum van binnenkomst. Wanneer wij na 
1 september moeten uitwijken naar een (duurder) hotel, 
wordt u hierover ingelicht. 

Bij annulering vóór 1 september bent u € 45,00 administratie-
kosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld 
verschuldigd.
Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Het cursusgeld is 
volledig fi scaal aftrekbaar.

Certifi caat 
Elke cursist ontvangt na afl oop van de cursus het bijbehorende 
cursuscertifi caat. Onze cursussen zijn Q-geaccrediteerd. Het 
Q-keurmerk is als accreditatie orgaan erkend door het KRT. Tand-
artsen verkrijgen door het volgen van een Q-keurmerk cursus 
geaccrediteerde Q-KRT punten.

Aanmelden 
Via de 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’, 
kamer 525. Per e-mail: hoytema@misc.utwente.nl. U ontvangt per 
mail een bevestiging en factuur. 

Telefoon:  053 - 489 24 09




