
Masterclass 

Gerodontologie 
2016 

Vijf dagen bij- en nascholing  

voor tandartsen, mondhygiënisten en 
tandprothetici   

werkzaam in of affiniteit hebbende 

 met de gerodontologie 

 

De thema’s die aan bod komen in de Masterclass: 

Mondzorg: veroudering, pathologie, diagnostiek, behandelingen, preventie 

1. Algemene gezondheid: veroudering, pathologie en de relatie naar 

mondgezondheid en mondzorg; incl o.a medicatie,  sedatie en neurologie.  

2. (Psycho-) sociale aspecten: welzijn (eenzaamheid), meten van kwetsbaarheid, 

directe omgeving, behandelbaarheid (incl. omgaan met gedrag) 

3. Logistiek en organisatie; richtlijnen en praktijkwijzers, beleid mondzorg ouderen, 

financiering, organisatievormen 

4. Planning: anamnese, diagnostiek, klinisch redeneren, behandelplannen maken, 

communicatie met oudere en omgeving; samenwerken met anderen 

 

 

Data van de 5 vrijdagen van de Masterclass: 

5 februari 2016, 15 april 2016, 3 juni 2016, 16 september 2016, 4 november 2016  

 

Locatie:  UMCG. Hanzeplein 1 Groningen. 

 

Organisatie:  

 Drs A.R. Hoeksema, tandarts algemeen practicus en tandarts geriatrie 

 Mw dr A. Visser, tandarts Maxillo Faciaal Prothetist en tandarts geriatrie UMCG 

 Dr J. Tams, Mastercoördinator opleiding Tandheelkunde, UMCG   

 In samenwerking met de afd. MKA chirurgie UMCG en in overleg met de 

Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie. 

 

Kosten:  € 1995,-  Dit is inclusief een USB stick met literatuur en presentaties, toegang 

tot de literatuur , 3 DVD’s (dementie, verpleeghuis, Parkinson) koffie/thee en 

lunches, afsluitende borrel en een afsluitend diner op 6 november.   

 

Inschrijving: Voor 1 december 2015. Op volgorde van aanmelding door bijgevoegd 

inschrijfformulier te retourneren per mail naar a.visser@umcg.nl of per post naar 

Mw dr A. Visser, Afdeling Kaakchirurgie BB70, UMCG, Hanzeplein 1, 9700 RB 

Groningen. 

 Het maximale aantal deelnemers is 35.   

 

 

 

 

 

 

Meer informatie:  a.visser@umcg.nl    
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Globale beschrijving  

Binnen de gezondheidszorg vinden grote veranderingen plaats. Recent beleid is 

erop gericht dat ouderen steeds langer blijven thuiswonen, daarbij ondersteund 

door (semi-) professionele hulp, familie en mantelzorgers. Dit geldt ook voor een 

grote groep kwetsbare ouderen, waarvan naar verwachting steeds minder 

opgenomen zullen worden in verpleeghuizen. Voor de nabije toekomst zal de 

focus van de “mondzorg voor ouderen” niet alleen liggen op diegenen die 

opgenomen zijn in het verpleeghuis maar met name ook voor de groeiende groep 

thuiswonende ouderen die veelal nog een eigen gebit hebben en kampen met 

met comorbiditeiten.   

 

De Masterclass gerodontologie is een postacademische bij- en nascholing voor 

tandartsen , mondhygiënisten en tandprothetici. In de Masterclass zal in 5 dagen 

op diverse thema’s die gerelateerd zijn aan de gerodontologie worden ingegaan. 

Aan bod komen de epidemiologische ontwikkelingen: de vergrijzing in de nabije 

toekomst en parallel daaraan de te verwachten ontwikkelingen in de mondzorg. 

De oudere patiënt staat centraal: wat zijn de algemene gevolgen van veroudering 

en welke specifieke veranderingen treden op in de mond. Wanneer is er sprake 

van kwetsbaarheid en hoe te is dit te meten. Waar letten we op bij 

mondonderzoek en wat komen we zoal tegen aan problemen in de mond van 

(kwetsbare) ouderen. Waar moeten we rekening me houden bij het opstellen van 

een plan en behandelplanning? Wat hebben woonsituatie en mobiliteit met 

mondzorg te maken? En hoe kan de zorg georganiseerd worden voor de 

thuiswonende ouderen? Wat doe je met afwerend gedrag van dementerende 

ouderen en hoe ga je om met cognitieve problemen en agressie. Verder wordt er 

in de Masterclasses ingegaan op de financiering en de organisatie en van de 

mondzorg voor (kwetsbare) ouderen. De richtlijn “mondzorg voor zorgafhankelijke 

cliënten in verpleeghuizen” en de binnenkort verschijnende praktijkwijzer voor de 

zorg rondom ouderen zullen aan u gepresenteerd worden. En tot slot zal 

aandacht worden besteed aan dilemma’s in de zorg voor ouderen: niet alles kan 

meer, waar liggen de grenzen en hoever moet of kun je gaan als behandelaar.  

 

De onderwerpen van de Masterclass zijn zeer gevarieerd en zijn steeds 

gekoppeld aan de mondzorg voor kwetsbare ouderen. Naast inhoudelijke 

verdieping zal ook steeds de koppeling worden gemaakt met praktische zorg en 

behandeling van deze groep patiënten. 

 

Programma opzet 

De Masterclasses starten om 10.00h (ontvangst vanaf 09.30) en zullen rond 17.30 

uur eindigen met een gezellige borrel in het grand cafe van het UMCG waar u met 

de docenten en uw mede cursisten kunt napraten. Zowel in de ochtend als in de 

middag zijn er afwisslend voordrachten en interactieve workshops met zeer ervaren  

ervaren sprekers op het terrein van (mond)gezondheidszorg. Indien gewenst kunt u 

ook zelf een moeilijke casus inbrengen en bespreken met de docenten en uw 

mede cursisten.  

 

De deelnemers ontvangen een certificaat als bewijs van deelname aan de 

Masterclass. De Masterclass wordt aangemeld bij het KRT , ONT en KRM  (30 

punten).  

Docenten 

Drs C.R.M. Barends, anesthesioloog , UMCG 

Drs E.E. Feenstra, ethicus, UMCG 

Drs S. Festen,  internist ouderen geneeskunde, UMCG 

Drs A.R. Hoeksema, tandarts geriatrie & algemeen practicus, Mondzorgcentrum 

Winschoten  

Mw D. Masman-Kappert, mondhygiënist, MiDoMO 

Dr B. van Minnen, kaakchirurg, chef de clinique, UMCG 

Mw dr M. Piersma-Wichers, internist en hoofd medische trombosedienst Groningen 

Dr G.J. van der Putten, specialist ouderengeneeskunde, UMC St Radboud, Nijmegen 

Prof. dr G.M. Raghoebar, kaakchirurg, hoogleraar implantologie, UMCG 

Prof dr S.E.J.A. de Rooij, internist ouderen geneeskunde, hoogleraar  

ouderengeneeskunde. 

Dr C. Stellingsma, tandarts MFP, UMCG 

Dr J. Tams, curriculumcoördinator masteropleiding tandheelkunde, UMCG 

Dr A. Visser, tandarts geriatrie & tandarts MFP, UMCG 

Prof. dr A. Vissink, kaakchirurg, hoogleraar oral medicin, UMCG 

Drs J.J. de Vries, neuroloog, chef de clinique neurologie, UMCG 

Dhr L. Wolthers, verpleegkundige / praktijkdocent omgaan met agressie, UMCG 

Drs T. Zuidgeest, tandarts gehandicaptenzorg, ex-voorzitter VBTGG 

 



inschrijfformulier 
Naam:     Man/Vrouw 

 

Adres: 

 

Postcode: 

 

Woonplaats: 

 

Email adres: 

 

Mobiel telefoonnummer:  

 

Functie 

O Tandarts - BIG-registratienummer (i.v.m. KRT/ ONT en KRM punten): 

O Mondhygiënist 

0 Tandprotheticus 

 

Machtiging SEPA incasso cursusgeld 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de penningmeester van de Boeringstichting (Oral & Maxillofacial Research Fund) 

om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het verschuldigde cursusgeld van uw rekening af te schrijven. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op  

met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

 

• Naam (en voorletters) rekeninghouder:  

• Adres: 

• Postcode/woonplaats: 

• IBAN (rekeningnummer): 

• Plaats en datum Handtekening 

 

 

Inschrijfformulier graag uitprinten en invullen.  

Opsturen als PDF naar a.visser@umcg.nl  

 

Of per post naar:  

Mevr. dr A. Visser  tandarts MFP 

Afdeling kaakchirurgie BB70  

UMCG  

Hanzeplein 1 

9700 RB Groningen 

mailto:a.visser@umcg.nl

