VBTGG
Najaarscongres
Hotel van der Valk Vianen
Vrijdag 2 november 2018

Sprekers:
Dhr. Drs. T. Turk
Mw. Drs. M.A.E. van Stiphout
Mw. Dr. H.W. van Bruggen
Dhr. Drs. K. Jonker

Je zal het maar hebben

Programma
09:00 uur
09:30 uur
11:00 uur
11:30 uur
11:45
12:45
13:45

14:45
15:15
15:45

16:45
17:00

Inloop met koffie en thee
Algemene Ledenvergadering VBTGG
Koffie/thee
Welkom Najaarscongres ‘Je zal het maar
hebben’ door Yvonne Schueler, moderator
Tom Turk en Marjolein van Stiphout
De ziekte van Parkinson
Lunch
Willemijn van Bruggen
Duchenne spierdystrofie en spinale
musculaire atrofie
Uitreiking Marcel van Grunsvenprijs
Koffie/thee
Kosse Jonker
Depressie
Afsluiting door moderator
Borrel

Locatie
Hotel Vianen
Prins Bernardstraat 75
4132 XE Vianen
vianen@valk.nl
0347-325959
Doelgroep congres
Leden VBTGG, tandartsen, mondhygiënisten, assisterenden
in de tandheelkunde voor mensen met een beperking en/of
angstproblematiek en belangstellende algemeen practici.

Aanmelding
Zonder aanmelding is het niet mogelijk om deel te nemen aan het congres
en de lunch. Aanmelden voor het congres kan tot uiterlijk 26 oktober 2018
via de online inschrijfmodule op de website van Congress Care
(www.congresscare.com).
Inschrijftarief
Lid VBTGG
€ 95,Assisterende
€ 69,Student*
€ 45,Overige deelnemers
€ 145,*Het studententarief geldt voor studenten aan een voltijdopleiding. Om in
aanmerking te komen voor dit tarief, stuurt u een kopie van uw
studentenkaart naar info@congresscare.com.
Annuleringsvoorwaarden
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering t/m 19 oktober 2018 vindt
restitutie plaats onder aftrek van € 35,- administratiekosten. Vanaf 20
oktober 2018 kan geen restitutie meer plaatsvinden.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor tandartsen en mondhygiënisten.
Mede mogelijk gemaakt door:

Moderator
Mw. Drs. Yvonne Schueler
Yvonne Schueler was van 2000 tot 2018 werkzaam
bij CBT Rijnmond in Rotterdam als tandartsgehandicaptenzorg. Momenteel werkt ze in deze
hoedanigheid bij het HagaZiekenhuis in Den Haag
en is ze werkzaam in de algemene praktijk.

Mw. Drs. Marjolein van Stiphout
Marjolein van Stiphout is in 2005 afgestudeerd als
Tandarts aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en
heeft in 2011 de opleiding tot tandarts-gehandicaptenzorg afgerond. Marjolein is werkzaam bij Centrum voor
Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond en bij tandartsenpraktijk Phoa-Kleinrijk in Rotterdam. Sinds 2012 is ze
nauw betrokken bij de Stichting Mondzorg & Parkinson.

Sprekers
Dhr. Drs. Tom Turk
Tom Turk is in 1977 afgestudeerd als tandarts aan de Universiteit van
Amsterdam en werd in 2007 middels de grootouderregeling opgenomen in
het register tandarts-gehandicaptenzorg van de VBTGG. Van 1982 tot 2016
was hij werkzaam als algemeen practicus in de
huispraktijk en horizontale verwijspraktijk voor
volwassenen en kinderen met een verstandelijke
en/of lichamelijke beperking en/of extreme
tandartsangst te Woubrugge en werkzaam als
tandarts in de intra- en extramurale
tandheelkundige zorg voor mensen met een
beperking. Daarnaast is hij actief binnen de
VBTGG en was hij van 2010 tot 2016 secretaris
van de International Association for Disability and
oral Health.

De ziekte van Parkinson
Tom en Marjolein zullen niet alleen een beschrijving geven van de klinische
gevolgen van de ziekte van Parkinson, maar ook aan de hand van
voorbeelden uitleggen welke invloed deze ziekte kan hebben op het
dagelijkse leven van de patiënt.

Sprekers
Mw. Dr. Willemijn van Bruggen
Willemijn van Bruggen is in 1988 afgestudeerd als tandarts aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Zij differentieerde zich in de ‘Special Needs
Dentistry’ aan het Eastman Dental Institute in
Londen en in de gnathologie aan het Universitair
Medisch Centrum Utrecht. In 2015 promoveerde zij
aan het Radboudumc op het gebied van de
mandibulaire functie bij mensen met spinale
musculaire atrofie (SMA) en Duchenne
spierdystrofie (DMD). Willemijn is werkzaam als
tandarts-gnatholoog en docent bij het ACTA en
onderzoeker aan het Radboudumc, afdeling
tandheelkunde, sectie Orale Functieleer,
Gnathologie.

Duchenne spierdystrofie en spinale musculaire atrofie
De voordracht van Willemijn zal gaan over de functie van de onderkaak bij
mensen met DMD en SMA, de onderliggende mechanismen van de
beperkingen van het kauwstelsel en de eventuele therapeutische
mogelijkheden t.a.v. deze beperkingen. Tot slot geeft zij een aantal
aanbevelingen om het kauwstelsel actief te houden.

Dhr. Drs. Kosse Jonker
Kosse Jonker studeerde af in de psychologie aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam. Momenteel is hij als klinisch psycholoog-psychotherapeut
werkzaam bij Mentaal Beter en praktijk LEV. Daarnaast is hij supervisor
voor diverse vakverenigingen en opleider in de cognitieve gedragstherapie
en interpersoonlijke therapie. Zijn specialiteit is het behandelen van
mensen met depressieve klachten. Hij heeft meerdere malen gepubliceerd
op het gebied van interpersoonlijke psychotherapie.
Depressie
Kosse zal onder andere vertellen over de invloed
en impact van depressieve klachten op de patiënt
en zijn omgeving.

