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18.15  Ontvangst en inschrijving met warm buffet 
 
19.10 Opening  
 Krista Janssen 
 
19.20 De geantistolde patiënt in de tandartspraktijk 
 Baucke van Minnen 
 

Rode draad: 
Bijna dagelijks wordt de tandarts geconfronteerd met patiënten die  
Trombocytenaggregatieremmers (TAR’s), vitamine-K-antagonisten (VKA’s) of Non-VKA Orale  
Anticoagulantia (NOAC’s) gebruiken. Het staken van deze medicatie rondom een bloedige 
tandheelkundige ingreep is vaak onnodig en wordt in sommige gevallen afgeraden. De ACTA 
richtlijn “Beleid bij tandheelkundige ingrepen tijdens antitrombotische behandeling” biedt hierbij 
houvast, maar roept op een aantal punten discussie op sinds de laatste officiële versie verscheen 
in 2012. Er zijn elk jaar weer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de antitrombotica en 
anticoagulantia. De theoretische achtergronden van deze ontwikkelingen, maar vooral de 
consequenties voor de dagelijkse praktijk zijn het onderwerp van deze lezing. 

 
Doelstelling: 
- opfrissen van het werkingsmechanisme van TAR’s, VKA’s en NOAC’s; 
- conform de ACTA richtlijn en nieuwe inzichten rond de NOAC’s  anno 2017 veilig bloedige 
ingrepen uitvoeren bij ontstolde patiënten. 

 
20.05 Pauze 
 
20.35 Craniofaciale groei 

Sandy van Teeseling 
 

Rode draad 
  Groei en ontwikkeling van het aangezicht lijkt een simpel proces van “groter worden”. In  

dit voor de mondzorg belangrijke gebied vinden vanaf de conceptie grote en  
spectaculaire veranderingen plaats, die leiden tot de vorm en grootte van het aangezicht,  
zoals wij die kennen.  
 
Doelstelling;  
- kennis en begrip van de groei van het craniafaciale skelet. 

 
21.10 Groei en ontwikkeling in relatie tot het tijdstip van verwijzen en terugverwijzen 

Bert Jongsma  
 

Rode  draad:  
Diverse factoren spelen een rol bij het kiezen van het juiste instapmoment voor een 
orthodontische behandeling. 
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Wat zijn de algemene uitgangspunten en welke uitzonderingen kennen we? 
Op welk moment verwijst de orthodontist de patiënt na behandeling weer terug naar de 
tandarts? 
 
Doelstelling: 
- optimaliseren van de samenwerking met de orthodontist 

 
21.50 Discussie 
 
22.00 Afsluiting  

Krista Janssen 
 

Borrel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


