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onderdelen van de tandheelkunde de revue passeren.
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de studieclub voor de lezingencyclus 2018-2019. Dit onder duidelijke vermelding van naam, adres en BIG-nummer.
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SPREKERSLIJST & SAMENVATTINGEN
Maandag 12 november 2018

Arie Riem

Mondzorg kindvriendelijk …?!
Het welzijn van het kroost wordt door iedere diersoort, evenals door de soort die 
we mens noemen, als een prioriteit ervaren. Goede mondgezondheid past bij het 
nagestreefde optimaal welzijn en toch is het gebit bij bijna de helft van de 5-jarige 
kinderen reeds decennia ernstig door cariës beschadigd. Is daar verbetering mogelijk 
en zo ja, hoe? Kindertandheelkunde vergt aanpassing op zowel communicatief 
als technisch gebied. Hoe kunt u succes in het contact met het kind verhogen? 
Welke, wellicht ongebruikelijke opties, kunt u overwegen in het onverhoopte 
geval dat invasieve zorg geïndiceerd is? Wanneer kunt u er zeker van zijn dat uw 
restauratieve werk 95% slagingskans zal hebben? En welke rol kunnen Hall-kronen, 
zilverdiaminefluoride en Mineral Trioxide Aggregate daarbij spelen. Een praktisch 
verhaal gebaseerd op 30 jaar ervaring met tips en tricks voor morgen!

Leerdoelen 
na het volgen van deze lezing weet u 
• hoe confectiekronen en de “Hall technique” bij kinderen kunnen worden toegepast;
• hoe u met zilverdiaminefluoride en Mineral Trioxide Aggregate in het kindergebit 

kunt werken.

Maandag 26 november 2018

Maarten van Geelen 

“Teeth Are Talking To You” 
De inzet van T-scan heeft in de dagelijkse praktijk van de spreker een vaste plaats 
verworven in de volle breedte van het vak. Wat doet de T-scan? Aan de hand 
van klinische casussen neemt de spreker u mee hoe u deze niet eens zo nieuwe 
technologie in kan zetten en hoe het uw inzichten, net zoals dat bij hem gebeurde, 
totaal kan veranderen. Ga mee op ontdekkingsreis, laat het bezinken en ervaar hoe u 
anders naar tal van zaken kijkt.

Leerdoelen
na het volgen van deze lezing weet u 
• wat de inzetbaarheid van de T-scan is;
• hoe u deze technologie kan inzetten bij uw patiënten.

Maandag 10 december 2018 

Judith Raber-Durlacher

Mondproblemen bij kankerpatiënten als gevolg van  
de behandeling met chemotherapie en stamceltransplantatie. 
Stamceltransplantaties worden toegepast bij de behandeling van hematologische 
maligniteiten. In de eerste fase rondom de transplantatie ontwikkelen veel patiënten orale 
mucositis ten gevolge van de voorbehandeling met chemotherapie eventueel gecombineerd 
met bestraling. Ulceraties van de mondslijmvliezen vergroten tevens het risico op infecties. Ook 
ondervinden veel patiënten last van een droge mond en een verstoorde smaaksensatie. Waar 
na een autologe transplantatie de meeste mondproblemen na enige tijd spontaan verdwijnen, 
ontwikkelt een aantal patiënten die behandeld is met een allogene transplantatie graft-
versus-hostziekte (GVHD). In deze presentatie wordt nader ingegaan op orale complicaties van 
chemotherapie en stamceltransplantatie met het doel tandheelkundige zorgprofessionals te 
informeren wat zij kunnen bijdragen om deze problemen te voorkomen of te verlichten. 

Leerdoelen 
na het volgen van deze lezing weet u 
• wat de orale complicaties zijn bij kankerbehandeling;
• hoe u kunt bijdragen om problemen te voorkomen en te verlichten.

Maandag 14 januari 2019

Nelleke Bots- van ‘t Spijker 

De oudere in de tandartspraktijk, een enorme uitdaging!
In de tandartspraktijk zien we steeds meer ouderen. Een deel daarvan heeft een 
gebitsprothese, maar steeds meer ouderen behouden ook een deel van de eigen dentitie. 
Ouderdom komt met gebreken die soms effect kunnen hebben op het onderhouden van een 
gezonde mond. Wat weten wij over deze groep ouderen, met welke problemen krijgen zij te 
maken en hoe kunnen wij goede zorg voor hen organiseren? Goede mondzorg voor de groep 
ouderen is van levensbelang en dat is een enorme uitdaging!

Leerdoelen 
na het volgen van deze lezing weet u 
• welke problemen ouderen krijgen bij de mondzorg;
• hoe we de mondzorg voor ouderen kunnen regelen.

Maandag 28 januari 2019 

Marieke Pijnenborg &  
Nynke Boonstra

Mondzorg bij mensen met ernstige  
psychische aandoeningen.
Ongeveer 0,5% van de bevolking ontwikkelt een psychotische stoornis. Als gevolg 
van deze stoornis hebben veel psychotische patiënten een slechte zelfzorg, 
waaronder een slechte mondzorg. De ongezonde leefstijl en de bijwerkingen van de 
medicatie geven bij veel patiënten extra risico’s op een slechte mondgezondheid.
Tijdens deze presentatie wordt uitleg gegeven over psychotische stoornissen en 
de specifieke risico’s voor gebitsproblemen bij deze doelgroep. Daarnaast worden 
onderzoeksresultaten van een studie naar de mondgezondheid van jongeren met 
een eerste psychose gepresenteerd.

Leerdoelen
na het volgen van deze lezing weet u 
• wat de kenmerken van psychotische stoornissen zijn;
• welke specifieke risico’s er op het gebied van gebitsproblemen zijn.

Maandag 11 februari 2019   

Dieuwertje de Groot- Kuin 

Gesloten voor onbepaalde tijd. 
De ontwikkeling van wortelkanaalsealers neemt een vlucht met de introductie 
van biokeramische sealers. Hoe moet u prepareren? Hoe staan deze sealers in 
verhouding tot de ‘oude’ sealers? En welke eigenschappen zijn van belang als 
u een nieuwe sealer wilt aanschaffen? Deze presentatie geeft u inzicht in de 
functies van een sealer en geeft u handvatten om objectief te kijken naar nieuwe 
materialen.

Leerdoelen
na het volgen van deze lezing weet u 
• wat er voor sealers op de markt zijn;
• hoe u de verschillende sealers kunt gebruiken.

PROGRAMMA RTV-Studieclub 2018 | 2019  

Op de website www.rtvophetnet.nl 
heeft u inzage in de volgende relevante 

zaken: 1. de CV’s van de sprekers  2. de 
algemene- en annuleringsvoorwaarden RTV 
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