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Maandag 6 februari 2017 

Drs. J.C. Gambon 
Bedrijfsarts ArboNed 

Energiek in je leven
 
De maatschappij vraagt continu om aanpassing aan veranderende situaties. Dit 
geldt ook voor ons vak. Hoe voorkomen we dat we ten onder gaan aan de waan 
van de dag en hoe zorgen we er voor dat we met plezier aan de slag blijven?  In de 
bijeenkomst “energiek in je werk “ wordt inzicht gegeven in stresssignalen, over-
spannenheid en burn out. Het doel is ons bewust te maken van de risico’s die we 
lopen. Met inzicht en tips hoe we bevlogen kunnen blijven, sluiten we de avond af.



RTV-Studieclub 2016 | 2017

De Studieclub van de Rotterdamse Tandartsen Vereniging organiseert ook dit jaar 
weer zes lezingen, waarbij verschillende onderdelen van de tandheelkunde de 
revue passeren.

Erasmus Expo- en Congrescentrum
Burgemeester Oudlaan 50, 3006 AD Rotterdam
Tel. (010) 408 10 81

Zaal open om 19.30 uur
Aanvang om 19.45 uur
Einde om 22.00 uur

Door overschrijving van € 150, - op rekening NL97 INGB 0694 3026 43 van de 
penningmeester van de RTV wordt u lid van de studieclub voor de lezingencyclus 
2016-2017. Dit onder duidelijke vermelding van naam, adres en BIG-nummer

Ten bate van het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) zullen wij ook dit jaar weer 
uw aanwezigheid registreren. Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten. 

Bij de volgende leden van de studieclub
R.E. van Baaren  (010) 466 41 18 
A.K.J. Kaptein  (010) 437 23 92 
M.E. Rijnveld   (010) 485 01 01 
Mw. A. Eggink  (010) 217 94 50 
Mw. D.L. Gambon  (010) 433 42 43

asssistente@tandartsvanbaaren.nl
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SPREKERSLIJST & SAMENVATTINGEN
Maandag 14 november 2016 

Drs. P. N.W.J. Houppermans  
MKA-Chirurg in het HagaZiekenhuis en het  
Leids Universitair medisch centrum

Traumatologie van het aangezicht

Aan de hand van een overview zullen de meest voorkomende aangezichtsfracturen en de 
bijbehorende diagnostiek en behandeling worden belicht. Vroeger werd als aanvullend 
onderzoek gebruik gemaakt van één of enkele röntgenfoto’s. Is er met de komst van de 
(CB)CT-scan, 3D-reconstructie programma’s evenals 3D-printers een heel “nieuwe weg” 
ingeslagen in de traumatologie? De mogelijkheden van deze technieken lijken eindeloos, 
echter de kennis van de “gedateerde” behandelopties blijft belangrijk. Naast de behande-
ling van de verschillende aangezichtsfracturen, zal ook de dentale rehabilitatie middels 
orthodontie, implantologie en autotransplantaties worden belicht.

Maandag 28 november 2016

Dr. W. Fokkinga 
Verbonden aan de vakgroep Orale Functieleer (Radboudumc)  
en werkzaam in het Centrum voor Complexe Tandheelkunde

Adhesieve funderingsrestauraties – Wat is er nieuw?
 
Elementen met uitgebreid weefselverlies moeten worden opgebouwd. Hiervoor zijn aller-
lei materialen en methoden beschikbaar. Wat zijn de afwegingen die een rol spelen bij het 
vervaardigen van een (adhesieve) funderingsrestauratie? En hoe zit het specifiek bij de 

endodontisch behandelde elementen? Moet er wel of geen wortelstift gebruikt worden? 
Wat zijn de klinische (onderzoeks-) resultaten van de vezelstiften ondertussen? Deze 
en andere aspecten rondom het vervaardigen van funderingsrestauraties (bij avitale 
elementen) zullen in de lezing worden toegelicht aan de hand van een update van de 
literatuur en casuïstiek uit de praktijk.

Maandag 12 december 2016 

Dr. B.A.C. Loomans 
Tandarts en universitair docent / onderzoeker, vakgroep  
Preventieve en Curatieve Tandheelkunde, Radboudumc  
Nijmegen

Verschijningsvormen, etiologie en behandeling van gebitsslijtage
 
Tandartsen worden in toenemende mate geconfronteerd met patiënten met ernstige 
glazuuraantasting van niet-carieuze aard. De keuze voor de juiste en meest doelmatige 
behandeling is complex. Ernstige gebitsslijtage kan leiden tot functionele problemen, 
zoals pijn bij eten en spreken. Tevens kunnen sociale, esthetische en fonetische pro-
blemen ontstaan. Vele verschillende behandeltechnieken zijn beschreven en worden 
voorgesteld, echter deze zijn vaak alleen gebaseerd op (persoonlijke) klinische ervaring. 
Tot op heden ontbreken een wetenschappelijke onderbouwing en lange termijn evaluatie. 
In deze presentatie zal aandacht worden besteed aan de verschijningsvormen en etiolo-
gie van gebitsslijtage. Wat is het beloop van de slijtage en welke preventieve maatregelen 
hebben we ter beschikking? Welke behandelingen zijn het meest effectief en wat zijn 
de voor- en nadelen van de verschillende behandelopties? Wat zijn de argumenten om 
te kiezen voor een volledige reconstructie of een partiële (traditionele Dahl of ‘posterior 
Dahl’)?

Maandag 9 januari 2017
 
Dr. S.V. van der Waal 
Tandarts-endodontoloog / docent en postdoc onderzoeker bij  
het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Desinfectie van het wortelkanaal en het gebruik van antibiotica  
in de endodontologie
 
Zijn er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de desinfectie van het wortelkanaal en 
zo ja, welke? Hoe kan het gebruik van natriumhypochloriet nog beter, lees: effectiever 
worden en waarom wordt er op de faculteit tandheelkunde van het ACTA geen calciumhy-
droxide meer gebruikt? Zijn er soms alternatieven? 
Onlangs kwam in het nieuws, dat veel van de in Nederland voorgeschreven antibiotica was 
voor geschreven door tandartsen. Maar hoe effectief zijn antibiotica bij het bestrijden van pijn 
van endodontische oorzaak en zijn er ook alternatieven voor de bestrijding van deze pijn?

Maandag 23 januari 2017 

Dr. C.P. Bots 
Tandarts-epidemioloog bij de Mondzorgkliniek in Bunschoten,  
initiatiefnemer Nederlands Speekselcentrum

Een losbandig leven en de consequentie in de mond
 
De mond vervult een aantal primaire basisfuncties die bij het leven horen zoals praten, 
proeven, eten, slikken en zoenen. Speeksel vervult daarbij een onmisbare rol om dit 
proces ongestoord te kunnen laten plaatsvinden. In het leven liggen er voortdurend ver-
leidingen op de loer.
Veel van deze verleidingen hebben een relatie met de mond. Door vele omstandigheden 
lijden steeds meer mensen aan mateloosheid met desastreuze gevolgen voor de mond. 
Overmatig eten, overmatige alcoholconsumptie, roken en het excessief ‘wegtikken’ van 
XTC hebben directe gevolgen voor de mondgezondheid.


