Vereniging Artsen Volksgezondheid

Tandheelkunde: Verleden en Heden
Nascholing
Woensdag 13 maart 2019
van 13.00 tot 16.15 uur

LOCATIE:

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) Sparrenheuvel 16, 3700 AM te Zeist

Programma:
13.00 – 13.15 uur

Ontvangst

13.15 – 13.20

Welkom
Dr. J.H. (Hans) van Os, lid Wetenschappelijke commissie VAV

13.20 – 14.10

Tandheelkunde: Verleden en Heden Deel I
Prof. dr. R. (Rob) Burgersdijk, Emeritus hoogleraar Kindertandheelkunde, Radboud
Universiteit Nijmegen. De titel van zijn voordracht is:

"Van symptoombestrijding naar etiologische benadering”.

14.10 – 15.00 uur

Tandheelkunde: Verleden en Heden Deel II
Prof. dr. M.A.J. (Rien) van Waas, Emeritus hoogleraar restauratieve tandheelkunde in het
bijzonder Orale Functieleer, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Zijn
voordracht heeft de titel: “1975-2015; een halve eeuw Prothetische Tandheelkunde”.

15.00 – 15.15 uur

Pauze: koffie / thee

15.15 – 16.05 uur

Tandheelkunde: Verleden en Heden Deel III
Prof. dr. C. (Cees) de Baat, Emeritus hoogleraar Gerodontologie,
Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn verhaal zal gaan over

“Gerodontologie: van eenpersoonsacties tot structurele aanpak”.
16.05 – 16.15 uur

Discussie en afsluiting o.l.v. Hans van Os

Achtergrond
Vorig jaar werd in deze nascholing aandacht geschonken aan de technologische ontwikkelingen binnen de
tandheelkunde. Bij veel medici is er relatief weinig bekend over de tandheelkunde. Van uit de VAGZ / VAV is hier de
laatste decennia veel aandacht aan gegeven omdat er een relatie is aangetoond tussen de algehele lichamelijke conditie
en de mondsituatie. De laatste jaren zijn de behandelmogelijkheden binnen de tandheelkunde toegenomen.
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Drie gerenommeerde emeriti hoogleraren tandheelkunde kijken terug op de tandheelkunde zoals zij die hebben beleefd.
Wat waren hun idealen en ideeën over hun vakgebied toen zij werden benoemd, wat is daarvan terechtgekomen, hoe
kijken zij aan tegen de huidige ontwikkelingen en hebben zij een advies voor de toekomstige tandartsen.
Net als in de geneeskunde zal er naar de toekomst toe veel veranderen in de tandheelkunde.

Leerdoelen
De geneeskundige volksgezondheid heeft kennis en inzicht in:
• De technologische ontwikkelingen de afgelopen decennia binnen de tandheelkunde.
De geneeskundige volksgezondheid is zicht bewust van:
• Verandering van de rolverdeling binnen de tandheelkunde als gevolg van de herschikking van taken.
De geneeskundige volksgezondheid heeft inzicht en overzicht betreffende:
• De behandelmogelijkheden binnen de jeugdzorg.
De geneeskundige volksgezondheid heeft inzicht en overzicht betreffende:
• De behandelmogelijkheden binnen de mondzorg voor ouderen.
De geneeskundige volksgezondheid ontwikkelt:
• Een visie met betrekking tot het belang van mondzorg en orale functies.

Accreditatie
Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij de Stichting AbSg voor het specialisme maatschappij en
gezondheid, profielen beleid en advies en indicatie en advies.
Competenties
Professionaliteit en kwaliteit 20%
Medisch handelen 20%
Kennis en wetenschap 60%
De bijeenkomst is bedoeld voor:
- VAV -leden
- GAV-leden en overige bij de KAMG aangesloten verenigingen, indien er nog plaats is.
Voor VAV -leden is deelname gratis. Niet-leden betalen € 50,00 euro per bijeenkomst. U kunt zich aanmelden door een
e-mail te sturen naar: Karen van Stijn, mail secretariaat@vavolksgezondheid.nl
Vermeld daarin duidelijk uw naam, BIG-nummer en adresgegevens.

Achtergrond sprekers
Prof. Dr. Cees de Baat
Cees de Baat is emeritus hoogleraar Gerodontologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn specifieke interesses
zijn gerodontologie, geriatrie, prothetische tandheelkunde en halitose. Hij is (co)auteur van bijna 350 publicaties in
gerefereerde wetenschappelijke tijdschriften, boeken en vaktijdschriften en redacteur van diverse studieboeken. Hij is
medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie en van de European College of Gerodontology. Van
beide verenigingen is hij eerst secretaris en later voorzitter geweest. Van 2002 tot 2012 was hij hoofdredacteur van het
Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. In 2012 was hij President van de European Prosthodontic Association. Na
zijn pensionering is hij wetenschappelijk en zorginhoudelijk adviseur geworden bij Fresh Unieke Mondzorg in Woerden.
Voorts is hij in enkele functies werkzaam voor het Kennisinstituut Mondzorg, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling
van professionele richtlijnen.
Prof. Dr. Rob Burgersdijk
Rob Burgersdijk is emeritus hoogleraar kindertandheelkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is
fractievoorzitter geweest van de PvdA in de gemeenteraad van Nijmegen van 197-1979. Hij heeft tandheelkunde
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gestudeerd in Nijmegen waar hij behoorde tot de eerste lichting tandartsen. Hij promoveerde in 1979 op het
proefschrift: De kindertandverzorgster
In 1982 werd hij benoemd tot hoogleraar Kindertandheelkunde. Gedurende zijn loopbaan heeft hij talrijke bestuurlijke
functies bekleed waaronder het lidmaatschap van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit en hij is
jarenlang decaan geweest van de Subfaculteit Tandheelkunde. Hij is officier in de orde van Oranje Nassau, erelid van de
Nederlandse vereniging voor Kindertandheelkunde en heeft de hoogste tandheelkundige onderscheiding in Nederland
ontvangen; de dr. Dentz medaille. Hij begeleidde 12 promovendi, heeft 90 wetenschappelijke publicaties op zijn naam
en is de grondlegger van enkele grote onderzoeksprojecten: het LEOT (Landelijk Epidemiologisch Onderzoek
Tandheelkunde) en het STG-project Tandheelkunde van de Stuurgroep Toekomstscenario’s Gezondheidszorg.
Prof. Dr. Rien van Waas
Rien van Waas behaalde in 1974 zijn tandartsdiploma aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde in 1985 op het
proefschrift: Een kunstgebit, een kwestie van doorbijten. Van 1985 tot 1995 werkte hij bij de vakgroep Orale Functieleer
van de Radboud Universiteit te Nijmegen en deed hij onderzoek op het terrein van de volledige
(overkappings)prothese, de gerodontologie en de orale implantologie. In 1995 werd hij tot hoogleraar benoemd op
ACTA (het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam) om onderwijs te geven en onderzoek te doen op
terrein van de Prothetische Tandheelkunde en Orale Implantologie. Hij schreef 80 artikelen in de Engelse en evenzoveel
in de Nederlandse taal.
In 2009 ging hij met emeritaat en geeft sindsdien postacademisch onderwijs, primair op terrein van de volledige en
partiële gebitsprothese, al dan niet op implantaten.
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