Aan de cursisten van de opleiding Tandarts-geriatrie (TGe) en andere belangstellenden van de
geriatrische tandheelkunde

Amsterdam, 15 januari 2019

Betreft: cursus ‘Impact van grijs in de praktijk; wat is geriatrische tandheelkunde’
Geachte collega,
Vrijdag 8 maart 2019 vindt de cursus ‘Impact van grijs in de praktijk; wat is geriatrische
tandheelkunde’ plaats in het ACTA-gebouw (13.00-17.00 uur). Deze cursus is een onderdeel van de
opleiding tot tandarts-geriatrie en ook toegankelijk voor belangstellenden van de geriatrische
tandheelkunde.
Dr. Anita Visser en dr. Arie Hoeksema, collega’s met zeer veel ervaring op het gebied van de
geriatrische tandheelkunde, zullen u meenemen in de wereld van de geriatrische tandheelkunde en
interessante casuïstiek presenteren.
Meer informatie over de sprekers en de cursus vindt u in de bijlage.
U kunt zicht opgeven via de website www.bt-academy.nl of via ilse.van.druten@bt-academy.nl
De prijs van deze cursus bedraagt: € 295,De namen van de deelnemende tandartsen en mondhygiënisten aan deze module worden na
afloop, ter registratie in het kwaliteitsregister (KWIS), aan het KRT/KRM/MZR doorgegeven.

Met vriendelijke groet,
Claar van der Maarel-Wierink,
Voorzitter onderwijscommissie TGe

Bijlagen: drie
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Cursusomschrijving
Impact van grijs in de praktijk; wat is geriatrische tandheelkunde?
In de tandheelkundige praktijk zult u steeds vaker geconfronteerd worden met kwetsbare ouderen
die in het bezit zijn van een eigen dentitie. De tandheelkundige problematiek van deze ouderen
verschilt wezenlijk van mensen die wat jonger en gezonder zijn. Maar waar zit dat verschil nu
precies in?
Om goede mondzorg zorg te kunnen blijven geven zal de tandheelkundige professie zal zich
moeten verdiepen in de vele aspecten die samenhangen met mondzorg voor ouderen. Een aantal
aspecten zullen we in een interactieve lezing aan u voorleggen zoals bijvoorbeeld;
•
•
•
•

Hoe moeten wij als tandartsen naar de groep ouderen kijken?
Wat is nu echt geriatrische tandheelkunde?
Wat kunnen we doen om de groep ouderen goed te blijven bedienen? Waar lopen we dan
tegen aan?
Geriatrische casuïstiek

Aan de hand van onder andere deze vragen nemen we u mee in de wereld van de geriatrische
tandheelkunde en zullen we aansluitend een aantal casus met u bespreken die de geriatrische
tandarts tegen kan komen in zijn of haar praktijk.
We hopen u te mogen begroeten op 8 maart 2018 en kijken uit naar een levendige discussie.
Anita Visser en Arie Hoeksema
UMCG Groningen
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Curricula Vitae
dr. A. Visser (Anita), (tandarts Maxillo Faciaal Prothetist (MFP)/ tandarts Geriatrie/ tandarts
restauratieve tandheelkunde) studeerde in 1996 af als tandarts aan de KUN waarna zij als tandarts
Angstbegeleiding en Gehandicaptenzorg ging werken in het Centrum voor Bijzondere
Tandheelkunde UMC Groningen. Daarnaast werkte zij als tandarts waarnemer in de algemene
praktijk en legde zij zich binnen het Centrum eveneens toe op de Maxillo Faciale Prothetiek. In 1998
heeft zij haar opleiding voor gedifferentieerd ziekenhuistandarts (poliklinische kaakchirurgische
ingrepen) afgerond alsmede de opleiding voor het gebruik van lachgassedatie. In 2005 werd zij na
haar 4 jarige opleiding als tandarts Maxillo Faciale Prothetiek ook erkend als tandarts MFP. Sinds
2005 is zij senior stafmedewerker en medeopleider op de afdeling Kaakchirurgie van het UMC
Groningen. Daarnaast werkt zij sinds 1999 samen met collega tandarts Arie Hoeksema
(Winschoten) als verpleeghuistandarts op meerdere locaties in de provincie Groningen. Binnen het
UMCG is zij oprichter en hoofd van het oligodontie-team, is zij oprichter van de werkgroep
ectodermale dysplasie UMCG, stuurt zij de masterclasses gerodontologie voor
verpleeghuistandartsen aan, en organiseert zij nationale en internationale congressen, geeft zij bij
en nascholing voor tandartsen, specialisten (al dan niet in opleiding) geneeskunde en
tandheelkunde en studenten tandheelkunde, en participeert zij actief in het multidisciplinaire
implantologie-team en het hoofd hals oncologie team van het UMCG. In 2009 is zij aan de
Universiteit van Groningen gepromoveerd op een onderzoek m.b.t. de zorg en nazorg voor de
patiënten met intra- of extra-oraal implantaat-gedragen protheses. Zij is (co-) auteur van multiple
wetenschappelijke publicaties in nationale en internationale literatuur. Naast de patiëntenzorg
begeleidt zij als onderzoeks coördinator Bijzondere Tandheelkunde meerdere onderzoekers op het
terrein van de oligodontie, digitale ontwikkelingen in de maxillo faciale prothetiek, gerodontologie,
sedatie van ouderen, bijzondere tandheelkunde en implantologie. In 2014 werd zij door de
Nederlandse vereniging voor Gerodontologie geaccrediteerd als tandarts Geriatrie en in 2015 als
Tandarts Restauratieve tandarts door de NVVRT. Daarnaast heeft de NVGPT haar in 2013
benoemd als lid van het MFP consilium en de KNMT in mei 2015 als voorzitter van de CBZ
(commissie bijzondere zorggroepen).
drs. A.R. Hoeksema (Arie) werd geboren op 23 juni 1963. Na het behalen van zijn VWO diploma is
hij tandheelkunde gaan studeren in Groningen aan de RUG waar hij in 1991 als tandarts
afgestudeerde. Na enkele waarnemingen in praktijken van collega’s in de regio Groningen heeft hij
zich in 1993 gevestigd als tandarts algemeen practicus in Winschoten. Onder zijn leiding is de
praktijk uitgegroeid tot een groot, modern en veelzijdig tandheelkundig centrum (Mondzorg Centrum
Winschoten). Naast de algemene praktijk is hij sinds 1991 werkzaam in de tandheelkundige zorg
aan kwetsbare ouderen in multiple verpleeghuizen. Sinds 1999 werkt hij daarvoor samen met dr
Anita Visser (tandarts MFP en tandarts Geriatrie). In 2012 werd hij als onderzoeker aangesteld aan
de afdeling Mondziekten Kaak en aangezichtschirurgie van het UMCG en is hij eind 2016
gepromoveerd op het proefschrift getiteld: “oral health in frail elderly”. Samen met dr Anita Visser
geeft hij post doctorale nascholing voor tandartsen, huisartsen en andere zorgverleners in het
gebied van de mondzorg voor ouderen eveneens vanuit de afdeling MKA en Bijzondere
Tandheelkunde van het UMCG. Daarnaast is hij gastdocent en scriptie begeleider aan de RUG en
Hanze Hoogeschool voor de colleges gerodontologie van de opleidingen mondzorgkunde en
tandheelkunde in Groningen. Naast de zorg voor kwetsbare ouderen en de algemene praktijk heeft
hij zich tevens breed geschoold in het vakgebied van de orale implantologie, slaapgeneeskunde
BT-Academy
Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
e-mail: ilse.van.druten@bt-academy.nl
www.bt-academy.nl

(slaap apneu) en de geriatrie. Op het gebied van de implantologie richt hij zich voornamelijk op de
prothetiek en is daarvoor bij de Ned Ver voor Orale Implantologie geregistreerd als TSVI-p. In
november 2014 werd hij door de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie erkend als tandarts
Geriatrie en in 2016 door de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde als
Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS.
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