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GUUS VAN MONTFORT 

 
Aanspreektitel officieel:  

Prof. Dr. Guus van Montfort 

Introductie:  

Prof. Dr. Guus van Montfort is, ondanks zijn emeritaat in 2016, actief als bijzonder hoogleraar 
Bedrijfseconomie, Zorg en Medische Technologie aan de Universiteit Twente. Hij heeft vele 
toezichthoudende en bestuurlijke functies vervult bij zorginstellingen en is lange tijd actief 
geweest in het hoger onderwijs. In het verleden was hij onder meer directeur Achmea Zorg, 
directeur van onderzoeksbureau Prismant en bestuursvoorzitter Actiz. Guus is huidig ook actief 
als voorzitter Raad van Toezicht van Maxima Medisch Centrum en voorzitter Raad van 
Toezicht Hogeschool Utrecht.  

Titel:  

Cliënt pakt de regie in de tandheelkundige zorg  

Inhoud presentatie  

Guus van Montfort zet zich al jaren met hart en ziel in voor mevrouw Janssen uit de 
Dorpsstraat in Emmen. Ook tijdens dit symposium zal Guus van Montfort samen met Wim van 
der Torre vertellen over mevrouw Janssen en haar ervaringen binnen de mondzorg. Zij zullen 
spreken over de eigen regie-rol van de clïent en ook het prosumenten-model aanhalen, dat 
bespreekt dat het strikte onderscheid tussen zorgvrager en zorgaanbieder vervaagt.  

 

RENÉ BOENDER 

Aanspreektitel officieel:  

René Boender 

Introductie: 

René Boender ontdekte al als kind zijn passie voor de wereld van reclame en marketing. In het 
begin van zijn carrière is hij actief geweest als account directer en new business directer, maar 
intussen reist hij met zijn keynotes en boeken langs alle internationale podia. Zo is hij auteur 
van onder meer de bestsellers ‘Generatie Z’ en de ‘4de industriële revolutie’ en geeft hij veel 
lezingen over leiderschap, veranderingen, trends en innovaties. Hij is de uitvinder van de 
3”12”Eternity wet, de nieuwe return on investment (ROI) opvatting: return on involvement, en 
inspireert al jaren zijn vele gasten en luisteraars als ‘brain-agent’.  

 

 



FRANK LOBBEZOO 

Aanspreektitel officieel:  

Prof. Dr. Frank Lobbezoo 

Korte introductie: 

Prof. dr. Frank Lobbezoo is tandarts-gnatholoog en hoogleraar Orale Functieleer, in het 
bijzonder de Orofaciale Pijn en Disfunctie. Hij studeerde in 1988 cum laude af aan de 
Universiteit van Utrecht. In 1992 promoveerde hij aan diezelfde universiteit op het gebied van 
de temporomandibulaire disfunctie, waarna hij gedurende drie jaar postdoctoraal onderzoek 
verrichtte aan de Universiteit van Montreal, Quebec, Canada. Sinds 1996 is hij werkzaam bij het 
Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), alwaar hij in 2005 als 
hoogleraar werd benoemd. Hij is tevens Honorary Professor in Aarhus (Denemarken) Jinan 
(China). 

Titel presentatie: 

Orofaciale pijn en disfunctie bij ouderen met dementie 

Korte inhoud presentatie: 

Orofaciale pijn en disfunctie hebben een grote impact op de levenskwaliteit. Bij ouderen met 
dementie kan het lastig zijn om de aanwezigheid ervan vast te stellen, met name van pijn, 
aangezien begrip en verbaliteit tekort kunnen schieten voor een accurate diagnostiek. Om die 
reden is er een instrument ontwikkeld voor het vaststellen van de aanwezigheid van orofaciale 
pijn op basis van observaties van gezichtsuitdrukkingen, verbalisaties en gedrag. Tijdens deze 
voordracht zal dit instrument worden toegelicht en zullen de resultaten van enkele studies 
worden besproken waarin het instrument is toegepast. Tot slot zal een aantal studies worden 
besproken waarin de orale functie en disfunctie bij ouderen met dementie is onderzocht.  

 

ERIK SCHERDER 

Aanspreektitel officieel:  

Prof. Dr. Erik Scherder 

Introductie: 

Prof. Erik Scherder is hoogleraar Neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit (VU) te 
Amsterdam. Hij is de hoogleraar die iedere student wenst te hebben en won meerdere keren 
de VU onderwijsprijs. Daarnaast is Erik is ook verbonden aan de Rijks Universiteit Groningen 
als hoogleraar Bewegingswetenschappen. Ook daar zijn hem diverse malen onderwijsprijzen 
toegekend. Onderwerpen waarover Erik Scherder spreekt zijn het brein en breinonderhoud, de 
relatie tussen beweging, gedrag en mentale gezondheid, wat is werkstress en wat kunnen we 
er aan doen, de werking van muziek in het brein, de werking van het geheugen, dementie en 
vitaliteit op de werkvloer. 

Titel presentatie:  

Je moet er eens op kauwen’ 



Inhoud presentatie:  

Wist u dat kauwen leidt tot een verhoogde hartfrequentie die samengaat met een 
toegenomen bloedstroom door één van de drie belangrijke arteriën van de hersenen? De 
toename in bloedvoorziening is met name cruciaal voor het functioneren van de witte stof 
(verbindingen) in de hersenen. Omdat de witte stof een sterk leeftijdseffect kent, speelt alleen 
al om deze reden de tandarts een uiterst belangrijke rol bij het in goede conditie houden van 
de hersenen van de ouder wordende mens.  

 

JAN DEN DEKKER 

Aanspreektitel: 

Dr. J.(Jan) den Dekker 

Introductie: 

Dr. J.(Jan) den Dekker is tandarts. In het verleden was hij algemeen practicus en adviserend 
tandarts bij een zorgverzekeraar. Sinds 1992 is hij tandheelkundig adviseur van Zorginstituut 
Nederland (respectievelijk Ziekenfondsraad en College voor zorgverzekeringen). Daarnaast is 
hij sinds 1986 docent sociale tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde 
Amsterdam. 
 
Titel presentatie:  
Het Zorginstituut en de mondzorg voor ouderen. 
 
Inhoud presentatie: 
Zorginstituut Nederland is een zelfstandig bestuursorgaan van de rijksoverheid. Het 
Zorginstituut heeft onder andere taken op het gebied van het pakketbeheer ten behoeve van 
de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg, en van de kwaliteitsbevordering van de 
zorg. Besproken wordt wat deze taken in concreto inhouden, en wat het Zorginstituut gedaan 
heeft en doet op het terrein van de mondzorg. Daarbij gaat in het bijzonder de aandacht uit 
naar de mondzorg voor ouderen. Centrale vragen zijn: wat is de betekenis van Zorginstituut 
Nederland voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van de mondzorg voor kwetsbare ouderen 
in Nederland? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLAAR WIERINK 

Aanspreektitel: 

Dr. Claar van der Maarel-Wierink 

Introductie: 

dr. Claar van der Maarel-Wierink (1979) behaalde haar tandartsdiploma in 2003 aan het ACTA. 
In 2007 rondde zij haar opleiding tot tandarts-geriatrie af aan het UMC St Radboud te 
Nijmegen en in 2013 promoveerde zij op het onderwerp ‘Dysphagia and poor oral health: 
significant risk factors of aspiration pneumonia in frail older people’. Drie jaar geleden startte 
zij haar eigen tandartspraktijk MondVitaal, een tandartspraktijk met speciale aandacht voor 
kwetsbare ouderen. Daarnaast is zij werkzaam bij Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) in 
Amsterdam en is zij voorzitter van de opleidingscommissie van de differentiatieopleiding 
tandarts-geriatrie. 

Titel presentatie: 

De Mond Niet Vergeten!  

Inhoud presentatie: 

Het landelijk implementatieproject ‘De Mond Niet Vergeten!’ heeft als doel de 
mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen te behouden en te verbeteren door 
samenwerking tussen thuiszorg, huisartsenpraktijk, mondzorgpraktijk en eventuele andere 
betrokken zorgverleners. Om dit doel te bereiken is voorlichtingsmateriaal voor ouderen en 
hun mantelzorgers en scholing voor alle betrokken disciplines ontwikkeld én interdisciplinaire 
samenwerking tussen zorgverleners ondersteund. November 2019 hoopt het projectteam 
haar doel ‘in 18 maanden 100.000 monden gezonder’ te hebben bereikt. In deze lezing krijgt u 
inzicht in de projectresultaten, de barrières en de succesfactoren. 
 

 

GERT-JAN VAN PUTTEN 

Aanspreektitel officieel:  

Dr. Gert-Jan van der Putten, specialist ouderengeneeskunde 

Introductie: 

Dr. Gert-Jan van der Putten is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg bij 
Dagelijks Leven, een organisatie met ruim 40 kleinschalige locaties voor mensen met 
dementie. Daarnaast is hij als senior onderzoeker verbonden aan de faculteit tandheelkunde 
van de Radboudumc in Nijmegen. Als één van de weinige artsen houdt hij zich bezig met het 
verbeteren van mondzorg van kwetsbare zorgafhankelijke ouderen. Hij mede initiator en 
auteur van de in 2007 verschenen Verenso Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke 
verpleeghuiscliënten. In 2011 is hij gepromoveerd op het proefschrift ‘Poor oral health, a new 
potential geriatric giant’.  

 



Titel presentatie: 

Samenwerking tussen arts en tandarts. Van paradox tot oplossing. 

Inhoud presentatie: 

De ernst van de problematiek bij kwetsbare ouderen, de combinatie van aandoeningen en de 
onvoorspelbaarheid van het ziekteverloop zorgen ervoor dat de zorg aan de oudere patiënt 
vaak complex is. De inzichten en werkwijzen van de verschillende zorgverleners dienen 
samengevoegd te worden zodat een multidisciplinaire samenwerking ontstaat. Echter wordt 
de mondzorg vaak als apart zorgdomein gezien door zorgprofessionals, terwijl een inter- en 
een multidisciplinaire professionele aanpak voor deze doelgroep essentieel is. De gevolgen 
van deze fragmentatie van zorg kunnen groot en voor de ouderen zelfs dramatisch zijn.  

 

ARFAN IKRAM 

Aanspreektitel officieel:  

Prof. Dr. Arfan Ikram 

Introductie: 

Prof. Ikram is hoogleraar Epidemiologie aan het Erasmus MC. Zijn onderzoek richt zich op het 
ontstaan, preklinische hersenschade en prognose van dementie, waaronder de ziekte van 
Alzheimer. Met name is hij geïnteresseerd in hoe leefstijl, genetische factoren en multi-
morbiditeit het beloop van deze ziekte beïnvloeden. Het uiteindelijke doel is een effectieve 
preventieve strategie te ontwikkelen tegen dementie. Voor zijn onderzoek maakt prof. Ikram 
gebruik van het ERGO-onderzoek, een grootschalig bevolkingsonderzoek in Rotterdam onder 
15000 deelnemers van 45 jaar en ouder. Dit onderzoek loopt sinds 1990 en alle deelnemers 
worden elke 4 tot 6 jaar onderzocht. 

Titel presentatie: 

Multi-morbiditeit: van één orgaan tot de hele mens 

Inhoud presentatie: 

Met het ouder worden nemen verschillende lichaamsfuncties af, hetgeen uiteindelijk kan 
leiden tot ziekte. Het medisch-wetenschappelijk onderzoek richt zich voornamelijk op een 
orgaansysteem en/of ziekte. Echter, de meeste mensen lijden gedurende hun leven aan multi-
morbiditeit. In deze voordracht zal ingegaan worden op verschillende aspecten van multi-
morbiditeit en daaraan gerelateerd polyfarmacie. Voorts zal gesproken worden over de 
complexiteit rondom dementie, aangezien dit een paradoxale relatie vertoont met overige 
multi-morbiditeit. Ten slotte, mogelijkheden tot preventie van multi-morbiditeit zullen worden 
toegelicht. 

 


