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Datum  Vrijdag 12 en zaterdag 13 november 2021

Locatie vrijdag Apenheul (locatie De St@art), J.C. Wilslaan 21, 7313 HK Apeldoorn
Locatie zaterdag Bilderberg Hotel De Keizerskroon, Koningstraat 7, 7315 HR Apeldoorn

Doelgroep  Het congres is bedoeld voor iedereen die breed geïnteresseerd is in de tandheelkunde 
en met name in de tandheelkundige verzorging van mensen met een beperking, angst, 
psychische problematiek, medisch gecompromitteerden en kinderen. Tandartsen, 
mondhygiënisten, mondzorgkundigen, assistenten en alle andere teamleden zijn 
welkom.

Inschrijving  Online inschrijven en meer informatie met betrekking tot inschrijfgelden vindt u 
op de congres website: www.voorjaarscongres.org.

Dinerbuffet  Dinerbuffet en feestavond: vrijdagavond 12 november 2021. De kosten voor deelname
en feestavond  aan het dinerbuffet en de feestavond bedragen EUR 60 per persoon. U kunt uw 

deelname kenbaar maken bij uw online inschrijving.

Hotel-  Een hotelovernachting van 12 op 13 november kost EUR 125,00 (eenpersoonskamer, 
accommodatie   inclusief ontbijt en toeristenbelasting). Een tweepersoonskamer bedraagt  

EUR 140,00 (inclusief ontbijt en toeristenbelasting). Een voorovernachting op  
11 november is mogelijk. U kunt deze extra nacht op verzoek boeken.

Accreditatie  Voor het Lustrumcongres wordt accreditatie aangevraagd bij de KRM en KRT. Na 
afloop van het congres zullen, indien u uw KRM/KRT nummer heeft doorgegeven, 
de toegekende punten worden bijgeschreven in de kwaliteitsregisters.

Betaling  Uitsluitend door middel van het afgeven van een éénmalige incassomachtiging of 
betaling via iDEAL.

Annulering  Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 11 oktober 2021 vindt 
restitutie plaats onder aftrek van € 35 administratiekosten. Na deze datum is uw 
inschrijving bindend en zijn de kosten volledig verschuldigd. Overdracht van uw 
registratie naar een collega is dan nog wel een mogelijkheid. Neemt u hiervoor 
contact op met het congressecretariaat.

Groeps-  Indien u een groepsreservering wilt maken, neem contact op met het 
inschrijving  congressecretariaat via e-mail: registrations@congresscare.com.

Website www.voorjaarscongres.org

Congressecretariaat Congress Care
 Postbus 440
 5201 AK ’s-Hertogenbosch
 Tel: 073 690 14 15
 info@congresscare.com
 www.congresscare.com
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Beste mondzorgverlener,

‘Zilver is nog lang geen goud’ schreven Willem Berendsen en Rob Burgersdijk in 
1995 bij het 5e lustrum van beide verenigingen. Zij doelden op de uitdagingen 
die de verenigingen nog voor zich hadden, zoals het verbeteren van zorg voor 
risicogroepen en het opleiden van voldoende deskundige zorgverleners. In 2020 is er 
dan goud, beide zusterverenigingen bestaan 50 jaar. Terugkijkend op de afgelopen 
periode is er zeker reden om trots te zijn op de ontwikkelingen die de verenigingen 
hebben doorgemaakt, zoals het opzetten van de unieke opleidingen voor tandarts-
pedodontologen, tandarts-gehandicaptenzorg en tandarts-angstbegeleiding, het 
ondersteunen van divers onderzoek naar inzichten in mondgezondheid van specifieke 
patiëntengroepen en risicogroepen, maar ook onderzoek op populatieniveau en het 
stimuleren van mondzorgverlening in een interdisciplinair team.

In 1970 stelde de NVvK zich ten doel ‘de wetenschap met betrekking tot de 
kindertandheelkunde te bevorderen en de resultaten daarvan dienstbaar te maken 
aan de gezondheid van het kind.’ De VBTGG stelde in 1984 het doel ‘het bevorderen 
en handhaven van een optimale tandheelkundige gezondheid van geestelijke en/of 
lichamelijk gehandicapten’. Uit bovenstaande valt te concluderen dat de verenigingen 
deze missies hebben nageleefd.

De gemeenschappelijke voorjaarscongressen zijn hierbij een doeltreffend middel 
gebleken en zorgen voor kruisbestuiving van kennis onder mondzorgverleners.
Het is met groot genoegen dat ik u uitnodig voor het lustrumcongres van zowel 
de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) als de Vereniging 
Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen (VMBZ). Want het is feest! Dat vieren we met 
alle leden. Naast de wetenschappelijke aspecten zullen de mondzorg, de verenigingen 
en ons medemenselijke van een andere kant worden bezien. De congrescommissie 
daagt u uit om met ons tussen de regels door te lezen en wenst u een verrijkend, 
gezellig en stimulerend congres toe.

Wij hopen u in groten getale te mogen verwelkomen in de Apenheul.

Karin van Nes, voorzitter congrescommissie.

Armanda Boonstra
Chantal Borsjé
Roelien Feenstra
Nanda Greving-Visser
Mariëtte Schorfhaar
Marjolein van Stiphout
Emie Veldt

VRIJDAG 12 NOVEMBER 2021                                                         APENHEUL

08:30 - 09:00 Registratie en ontvangst met koffie

09:00 - 09:15 Opening en introductie door moderator

09:15 - 10:00 Parodontologie bij kinderen
Drs. Ilara Zerbo, tandarts-parodontoloog, Parodontologische kliniek Den Haag

10:00 - 10:45 Kunstjes in de prothetiek, prothetiek bij patiënten met een beperking 
Drs. Iris Bosgra-Sparreboom, tandarts-MFP, SBT Amsterdam    

10:45-11:00 Uitreiking Elmex scriptieprijs 

11:00-11:30 Pauze

11:30-12:45 Waarom vlooien apen?
Drs. Patrick van Veen, gedragsbioloog 
Primatenvoeding in relatie tot tandgezondheid
Drs. Anouck Fens MSc, voedingskundige, Apenheul

Rondleiding Apenheul

12:45-13:45 Lunch

13:45-15:00 Rondleiding Apenheul Waarom vlooien apen?
Drs. Patrick van Veen, gedragsbioloog 
Primatenvoeding in relatie tot tandgezondheid
Drs. Anouck Fens MSc, voedingskundige, Apenheul 

14:45 - 15:15 Pauze

15:30-16:30 Parallelronde 1

Mensen met
syndromen bij
de tandarts 
Dr. Petra Zwijnenburg,
klinisch geneticus,
kinderarts, Amsterdam
UMC, Locatie VUmc

Borderline
persoonlijkheids- 
stoornissen 
Dr. Joost Hutsebaut, klinisch
psycholoog, de Viersprong /
Kenniscentrum

Het gebruik van 
antipsychotica bij 
mensen met een 
verstandelijke 
beperking
Dr. Sylvie Beumer, 
arts voor verstandelijk 
gehandicapten, 
Erasmus MC

GC met GIC
toepassingen in
kindertandheel-
kunde
Dr. Daniela Hesse,
kindertandarts, ACTA,
Amsterdam

Casuistiek

16:30-17:30 Parallelronde 2

Mensen met
syndromen bij
de tandarts 
Dr. Petra Zwijnenburg,
klinisch geneticus,
kinderarts, Amsterdam
UMC, Locatie VUmc

Borderline
persoonlijkheids- 
stoornissen 
Dr. Joost Hutsebaut, klinisch
psycholoog, de Viersprong /
Kenniscentrum

Het gebruik van 
antipsychotica bij 
mensen met een 
verstandelijke 
beperking
Dr. Sylvie Beumer, 
arts voor verstandelijk 
gehandicapten, 
Erasmus MC

GC met GIC
toepassingen in
kindertandheel-
kunde
Dr. Daniela Hesse,
kindertandarts, ACTA,
Amsterdam

Casuistiek

17:30 Afsluiting, borrel, diner en feestavond

ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021                                                      BILDERBERG HOTEL DE KEIZERSKROON

08:30 - 09:30 ALV NVvK

09:30 - 10:30 ALV VMBZ

10:30 - 10:45 Pauze

10:45-11:00 Uitreiking VMBZ Peter Makkes prijs

11:00-11:45 Het impliciete beeld van de tandarts. Affectfobietherapie en een negatieve blik op zichzelf en de tandarts.
Dr. Quin van Dam, klinisch psycholoog, psychologenpraktijk Q.D. van Dam

11:45-12:30 Mediawijs in 45 minuten: waarom komt er zoveel onzin in het nieuws?
Drs. Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur, De Volkskrant

12:30-13:15 Het oraal microbioom, wat is het en wat heb je er aan?
Dr. Bastiaan Krom, universitair hoofddocent, ACTA, Preventieve Tandheelkunde, Amsterdam

13:15 Afsluiting en lunch

LUSTRUMCONGRES NVVK & VMBZ
12 en 13 november 2021 Apenheul & Bilderberg Hotel De Keizerskroon


