Vrijdag 4 oktober 2019
ReeHorst, Ede

Expertisedag voor
de mondzorg 2019

Mondzorg bij het kind wordt dit jubileumjaar Expertisedag

“Interprofessionele samenwerking binnen de mondzorg”

In dit jubileumjaar van ‘Mondzorg bij het kind’ is het tijd voor verandering: de dag wordt
‘Expertisedag voor de mondzorg’. Als professional in de mondzorg wordt u dagelijks
geconfronteerd met zeer uiteenlopende vragen die een bijzondere of complexe medische
achtergrond kunnen hebben. Daarom een aansprekend, op de praktijk gericht programma,
waarbij experts verschillende thema’s bespreken waar u mee te maken heeft. Nog steeds vooral
op het gebied van kinderen, maar ook van volwassenen!
De presentaties sluiten aan op uw rol, wijzen de weg naar de juiste samenwerkingspartners
en geven handvatten voor uw dagelijkse praktijk. Het gaat over onder andere aangeboren
afwijkingen, welke preventieve hulpmiddelen u wanneer inzet, kindvriendelijke mondzorg,
kinderen met ASS (autismespectrumstoornis) en DCD (Developmental Coordination Disorder),
uiteraard met veel interprofessionele casuïstiek. Wat speelt er, wat zijn de laatste inzichten en
hoe zijn deze toepasbaar in de praktijk?
Aan het einde van de dag gaat u naar huis met een rugzak
vol kennis over aandoeningen waar u altijd graag meer
over wilde weten. Daarom is dit een dag om niet te
missen, laat u inspireren!

Gert Stel, kindertandarts
Anita Seinen, SCEM

Programma
Dagvoorzitter: Gert Stel, kindertandarts
08.45 uur

Registratie en ontvangst

09.30 uur

Welkom door de dagvoorzitter

09.40 uur

Dit is niet pluis
Afwijkingen in de mond met een relatie tot neurologische problemen

Jolanda Schieving • kinderneuroloog
10.20 uur

Preventieve maatregelen, welke en wanneer?
Pasklare preventie voor mondzorg op maat

Gert Stel • kindertandarts
11.00 uur

Pauze

11.30 uur

Kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS)
Kinderen met ASS laten problemen zien in de sociale omgang, in de communicatie en
in hun gedrag. Wat betekent dit voor hun bezoek aan de tandartspraktijk? Hoe bereiden
we hen voor op een behandeling? Hoe gaan we om met moeilijkheden? Aan de hand van
voorbeelden uit de praktijk geven we u graag eenvoudige tips en oplossingen hoe u deze
kinderen zo goed mogelijk kunt begrijpen, stimuleren en begeleiden

Corine Blaauw • GZ-psycholoog i.o. tot klinisch psycholoog
12.10 uur

Lunch

13.10 uur

Schisis en de psychosociale aspecten
Wat zijn de gevolgen van de schisis voor de ontwikkeling van een kind. Wat zijn
de problemen op jonge leeftijd? Hoe beïnvloedt schisis de voeding, spraak, het slikken
en welke luchtwegproblematiek is er? Verder gaan we in op de psychosociale aspecten
die met name bij de mondzorg aan de orde komen. Waar ligt uw rol in deze?

Leon van Adrichem • plastisch chirurg
13.50 uur

DCD (‘onhandig kind’) en de mond
Soepel bewegen, een bal gooien en vangen, fietsen, jezelf aan- en uitkleden, veters
strikken, tandenpoetsen, billen afvegen, met mes en vork eten, met een pen schrijven,
over een lijn knippen; het lijkt allemaal heel gewoon dat kinderen deze vaardigheden
leren. Voor sommige kinderen is dat echter niet zo vanzelfsprekend

Vivian Laarhuis en Berber van der Veen • logopedisten kinderrevalidatie
14.30 uur

Pauze

15.00 uur

Syndromen en aangeboren afwijkingen, hou je oren en ogen open!
Joyce Geelen • kinderarts

15.40 uur

Kindvriendelijke mondzorg
Het kind centraal: tips en trucs voor het leveren van kwalitatief goede tandheelkunde
zonder angst te ontwikkelen

Arie Riem • tandarts-pedodontoloog
16.10 uur

Afsluiting door de dagvoorzitter

Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomatiseerd. Het online inschrijfformulier vindt u op de
subpagina van deze bijeenkomst in de Agenda
op www.scem.nl. Hier vindt u tevens de inschrijfvoorwaarden.

Doelgroep
Mondhygiënisten, preventieassistenten,
tandartsen

Het inschrijfgeld bedraagt: € 199

Datum en locatie
Vrijdag 4 oktober 2019
ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE
(betaald parkeren)

Bij inschrijven binnen 3 weken vóór
de bijeenkomst: € 229

Accreditatie
Aangevraagd bij KRM en KRT

Voorzitter en sprekers
Dr. Leon van Adrichem • plastisch chirurg,
Wilhelmina kinderziekenhuis, Utrecht;
Veldhuiskliniek, Rotterdam
Corine Blaauw • GZ-psycholoog i.o. tot
klinisch psycholoog, Centrum voor Bijzondere
Tandheelkunde (CBT); Vogellanden, Zwolle
Dr. Joyce Geelen • kinderarts, Radboudumc,
Nijmegen
Vivian Laarhuis • logopedist kinderrevalidatie,
UMCG Centrum voor Revalidatie, Groningen

Jolanda Schieving • kinderneuroloog, Radboudumc,
Nijmegen
Gert Stel (dagvoorzitter) • kindertandarts, Centrum
voor Tandzorg, Den Bosch
Berber van der Veen • logopedist kinderrevalidatie,
UMCG Centrum voor Revalidatie, Groningen

Informatie
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht
telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem
Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl
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Arie Riem • tandarts-pedodontoloog, Kinderkliniek
TandInZicht, De Bilt

