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13.30 Ontvangst en inschrijving met koffie/thee 
 
14.00 Opening en toelichting op het programma  
 
14.15 Samenwerken, samenwerken, samenwerken 

Dick Barendregt 
 

Onderwerp: hoe geef je het multidisciplinair werken invulling in je praktijk en waarom werkt het?  
Rode draad: door het toenemen van de mogelijkheden in de tandheelkunde wordt teamwork  
steeds belangrijker om het maximale resultaat te bereiken. Dergelijke interdisciplinaire 
samenwerking heeft wel uitdagingen niet alleen voor de patiënt maar ook voor de betrokken  
behandelaren. Aan de hand van individuele planningen van verschillende patiënten zal vanuit de  
verschillende disciplines aangegeven worden wat hun aandeel kan zijn bij uitgebreide  
behandelingen. 
Doelstellingen: de deelnemer krijgt een beeld hoe een effectieve samenwerking tussen de  
verschillende disciplines in de praktijk het beste resultaat voor de patiënt oplevert.  

 
 
15.00 De psychologie van synergie 
 Jan Jaap Reinders 
 

Onderwerp: interprofessioneel samenwerken in de mondzorg  
Rode draad: verschillende tactieken zijn voor handen om interprofessionele  
samenwerking te bevorderen door psychologische teamvorming in de mondzorg. Daarmee  
versterkt men de neiging om aansluiting te zoeken met leden van andere expertisedomeinen.  
Ook de paradox van onze sociale natuur is op te lossen en te benutten op een manier die verder  
reikt dan kennis nemen en kennis maken. 
Doelstellingen: de deelnemer krijgt handvatten waarmee interprofessionele teamvorming is  
te verbeteren. 

 
 
Workshops ronde 1  
 
15.45 Passie in de praktijk (deel 1) 
 Marloes den Heijer 
 

Onderwerp: workshop over succesvolle multidisciplinaire samenwerking en passie in de praktijk 
Rode draad: plezierige (multidisciplinaire) samenwerking zorgt voor passie in de  
Mondzorgpraktijk. Samen blikken we terug op succeservaringen om er zo voor te zorgen dat er  
nóg meer bevlogenheid in de samenwerking ontstaat. In plaats van de insteek 'het gaat niet goed,  
het moet beter', gaan we voor de insteek 'het gaat soms al goed, laten we dat vaker doen!'. We  
praten niet alleen over multidisciplinaire samenwerking, maar gaan het direct doen. 
Doelstellingen: de deelnemer: 
- ervaart positieve energie door het delen van succesverhalen 
- realiseert zich wat succesvol samenwerken voor hem/haar betekent en dat het al gebeurt 
- ervaart ter plekke de voordelen van multidisciplinair samenwerken 
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15.45 Samenwerken, het belang van de open mond 
 Dorothé Vessies/Harry van der Wiel 
 

Onderwerp: samenwerken 
Rode draad: naar acceptatie van wat het nu is. En als we willen veranderen doen we het  
samen. Het is niet de tandarts of de assistente die bepaalt. 
Doelstellingen: de deelnemer krijgt handvatten aangereikt hoe hiermee om te gaan. 
 

 
15.45 'Ik mag er zijn aan de stoel' toegepaste ergonomie 
 Rolf de Ruijter 
 

Onderwerp: 'Ik mag er zijn aan de stoel' toegepaste ergonomie 
Rode draad: samenwerken op één  vierkante meter met z'n 'drietjes' en de nodige apparatuur  
hoe doe ik dat? 
Doelstellingen: de deelnemer: 
 - kent de uitgangspunten van een goede zithouding 
- kent de uitgangspunten van een adequate patiënt positionering 
- kan beperkingen  wat betreft  apparatuur benoemen 
- is gemotiveerd om er de volgende dag mee aan de slag te gaan   

 
15.45 Samenwerking wetenschap en praktijk in de tandheelkunde (TOP-NN) 
 Luc van der Sluis  
 

Onderwerp: waarom is de samenwerking tussen wetenschap en praktijk zo belangrijk en leuk  in 
de tandheelkunde? 
Rode draad: als tandarts voeren we dagelijks vele verschillende behandelingen uit waarvan  
het (lange) termijn resultaat vaak niet bekend is. Verder worden we als tandarts in de praktijk  
dagelijks geconfronteerd met verschillende vragen gerelateerd aan ons handelen.  Het is  
stimulerend voor je beroepsuitoefening  om deze vragen gezamenlijk op te lossen. Dat kan door  
aan te sluiten bij een Practice Based Research Network. En dat kan nu ook in de Noordelijke  
Provincies want sinds kort hebben we Tandheelkundig Onderzoek in de Praktijk Noord  
Nederland (TOPNN). Tijdens deze workshop zal uitgelegd worden hoe zo’n netwerk functioneert  
en hoe je op verschillende manieren hier in kunt participeren aan de hand van voorbeelden uit  
TOPNN.  
Doelstellingen: de deelnemer: 
- weet hoe een Practice Based Research Network functioneert 
- weet hoe belangrijk een Practice Based Research Network is voor de praktijkuitvoering 
- weet hoe een tandarts kan participeren in een Practice Based Research Network 
- ervaart hoe motiverend en leuk een Practice Based Research Network is 
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15.45 Samenwerking binnen de parodontologie 
 Geerten-Has Tjakkes 
 

Onderwerp: gezamenlijke zorgen om/ voor het parodontium 
Rode draad: de parodontale zorg wordt over het algemeen op verschillende niveaus uitgeoefend: 
qua ernst van problematiek, maar ook door verschillend niveau van behandelaars. De schifting 
vindt soms al plaats in een split-second,  bij een screening bij het periodiek mondonderzoek. Wat 
zijn hiervan de consequenties?  Wie doet wat? Wie kan wat?    
Doelstellingen: de deelnemer kent de mogelijkheden en beperkingen van parodontale zorg in de 
eigen praktijk en in een verwijssetting en de mogelijkheden die samenwerken op levert.  

 
 
17.00 Pauze/buffet 
 
 
Workshops ronde 2 
 
18.00 Passie in de praktijk (deel 2 met zelfde groep) 
 Marloes den Heijer 
 

Onderwerp: workshop over succesvolle multidisciplinaire samenwerking en passie in de praktijk  
Rode draad: we pakken door op de succeservaringen uit het verleden en vertalen deze naar  
idealen voor de toekomst. Samen (met collega’s) bepalen jullie hoe optimale multidisciplinaire  
samenwerking eruit ziet en hoe jullie dat voor elkaar gaan krijgen. Zo zullen jullie met nog meer  
passie in de praktijk werken! 
Doelstellingen: de deelnemer: 
- vormt een beeld hoe hij/zij optimale multidisciplinaire samenwerking ziet 
- weet wat de kansen vergroot om het ideaalbeeld werkelijkheid te laten worden 
- is gecommitteerd en enthousiast over multidisciplinaire samenwerking 

 
18.00 Samenwerken, het belang van de open mond 
 Dorothé Vessies/Harry van der Wiel 
 

Onderwerp: samenwerken 
Rode draad: naar acceptatie van wat het nu is. En als we willen veranderen doen we het  
samen.  Het is niet de tandarts of de assistente die bepaalt. 
Doelstellingen: de deelnemer krijgt handvatten aangereikt  hoe hiermee om te gaan. 

 
 
18.00 Samenwerking binnen de parodontologie 
 Geerten-Has Tjakkes 
 

Onderwerp: gezamenlijke zorgen om/ voor het parodontium 
Rode draad: de parodontale zorg wordt over het algemeen op verschillende niveaus uitgeoefend: 
qua ernst van problematiek, maar ook door verschillend niveau van behandelaars.  De schifting 
vindt soms al plaats in een split-second,  bij een screening bij het periodiek mondonderzoek. Wat 
zijn hiervan de consequenties?  Wie doet wat? Wie kan wat?    
Doelstellingen: de deelnemer kent de mogelijkheden en beperkingen van parodontale zorg in de 
eigen praktijk en in een verwijssetting en de mogelijkheden die samenwerken op levert.  
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18.00 Samenwerking wetenschap en praktijk in de tandheelkunde (TOP-NN) 

Luc van der Sluis  
 

Onderwerp: Waarom is de samenwerking tussen wetenschap en praktijk zo belangrijk en leuk   
in de tandheelkunde? 
Rode draad: Als tandarts voeren we dagelijks vele verschillende behandelingen uit waarvan  
het (lange) termijn resultaat vaak niet bekend is. Verder worden we als tandarts in de praktijk  
dagelijks geconfronteerd met verschillende vragen gerelateerd aan ons handelen.  Het is  
stimulerend voor je beroepsuitoefening  om deze vragen gezamenlijk op te lossen. Dat kan door  
aan te sluiten bij een Practice Based Research Network. En dat kan nu ook in de Noordelijke  
Provincies want sinds kort hebben we Tandheelkundig Onderzoek in de Praktijk Noord  
Nederland (TOPNN). Tijdens deze workshop zal uitgelegd worden hoe zo’n netwerk functioneert  
en hoe je op verschillende manieren hier in kunt participeren aan de hand van voorbeelden uit  
TOPNN.  
Doelstellingen: de deelnemer: 
- weet hoe een Practice Based Research Network functioneert 
- weet hoe belangrijk een Practice Based Research Network is voor de praktijkuitvoering 
- weet hoe een tandarts kan participeren in een Practice Based Research Network 
- ervaart hoe motiverend en leuk een Practice Based Research Network is 

 
 
18.00 'Ik mag er zijn aan de stoel' toegepaste ergonomie 
 Rolf de Ruijter 
 

Onderwerp: 'Ik mag er zijn aan de stoel' toegepaste ergonomie 
Rode draad: samenwerken op één  vierkante meter met z'n 'drietjes' en de nodige apparatuur  
hoe doe ik dat? 
Doelstellingen: de deelnemer: 
 - kent de uitgangspunten van een goede zithouding 
- kent de uitgangspunten van een adequate patiënt positionering 
- kan beperkingen  wat betreft  apparatuur benoemen 
- is gemotiveerd om er de volgende dag mee aan de slag te gaan   

 
 
19.15 Data lekken 
 Fred Bloem 
 

Onderwerp: privacy beveiliging vanuit het perspectief van een medical factoring  
Maatschappij 
Rode draad: de presentatie is bedoelt als wake up call en gaat globaal in waar in een  
Tandartspraktijk rekening mee moet worden gehouden als het gaat om informatiebeveiliging en  
patiënt privacy.  

 
 
20.20 Afsluiting 
  
20.30 Einde/ wandeling met borrel op de hei 
 


