
Cursus  Kindertandheelkunde
Voor	  wie	  is	  de	  cursus	  bedoeld	  
De	  cursus	  is	  ontwikkeld	  voor	  kinderartsen,	  jeugdartsen,	  huisartsen,	  kinderverpleegkundigen	  en	  alle	  andere	  (para-‐)	  medici	  
die	  hun	  kennis	  over	  de	  kindertandheelkunde	  willen	  bijscholen.	  
	  
Inhoud	  cursus	  
Tandheelkunde	  is	  een	  onderwerp	  in	  de	  gezondheidszorg	  waaraan	  in	  de	  meeste	  medische	  opleidingen	  (geneeskunde,	  
verpleegkunde)	  weinig	  aandacht	  wordt	  besteed.	  Toch	  is	  de	  mondgezondheid	  een	  erg	  belangrijk	  onderwerp	  in	  de	  
gezondheid	  van	  mensen.	  Er	  zijn	  diverse	  medisch-‐tandheelkundige	  interac@es	  te	  beschrijven.	  
De	  belangrijkste	  bedreiging	  voor	  het	  kindergebit	  is	  cariës.	  Met	  een	  prevalen@e	  van	  meer	  dan	  50%	  op	  5-‐jarige	  leeFijd	  is	  
cariës	  de	  meest	  voorkomende	  infec@eziekte	  op	  de	  kinderleeFijd.	  Onbehandeld	  kan	  cariës	  leiden	  tot	  ontsteking	  van	  
gebitselementen	  en	  uiteindelijk	  verlies	  van	  gebitselementen.	  Daarnaast	  kunnen	  ontstekingen	  van	  gebitselementen	  
poten@eel	  levensbedreigend	  zijn	  (denk	  hierbij	  aan	  loge-‐abces,	  medias@ni@s	  en	  sepsis),	  zeker	  wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  
immuundeficiën@e.	  
In	  deze	  cursus	  krijgt	  u	  een	  overzicht	  van	  de	  gebitsontwikkeling	  en	  doorbaakvolgorde	  van	  het	  melkgebit	  (daarbij	  wordt	  de	  
nadruk	  gelegd	  op	  het	  jonge	  kind).	  	  Daarna	  wordt	  uitgebreid	  de	  belangrijkste	  bedreiging	  voor	  het	  kindergebit,	  cariës	  
besproken	  en	  worden	  enkele	  andere	  afwijkingen	  van	  het	  kindergebit	  besproken.	  Tevens	  zullen	  kort	  de	  verschillende	  
behandelmethoden	  van	  het	  kindergebit	  aan	  de	  orde	  komen.	  
Bij	  alle	  onderwerpen	  wordt	  de	  nadruk	  gelegd	  op	  wat	  u	  als	  niet	  tandheelkundige	  medicus	  zou	  kunnen	  herkennen.	  
	  
Leerdoelen:	  
Tijdens	  deze	  cursus	  krijgt	  u	  inzicht	  op	  het	  gebied	  van:	  
-‐	  cariësrisicopa@ënten	  
-‐	  risico	  leeFijden/fases	  
-‐	  vroegdiagnos@ek	  van	  cariës	  
-‐	  verloop	  van	  een	  cariësproces	  
-‐	  cariëspreven@e	  	  
-‐	  een	  aantal	  goed	  herkenbare	  behandelmethoden	  zoals:	  

-‐	  minimaal	  invasieve	  tandheelkunde	  
-‐	  ART	  
-‐	  Hall	  techniek	  

-‐	  aangeboren	  of	  verworven	  tandheelkundige	  afwijkingen	  
	  	  
Na	  deze	  cursus	  kunt	  u:	  
-‐	  een	  inschaQng	  maken	  van	  het	  cariësrisico	  	  
-‐	  in	  een	  vroeg	  stadium	  carieuze	  laesies	  herkennen	  
-‐	  het	  verschil	  herkennen	  tussen	  ac@eve	  en	  inac@eve	  cariës	  
-‐	  het	  verschil	  herkennen	  tussen	  aangeboren	  of	  verworven	  tandheelkundige	  afwijking	  en	  en	  cariës	  
-‐	  een	  zorgplan	  opstellen	  voor	  risicopa@ënten	  

	  	  
	  

	   Donderdag  17  januari  2019
Pos;llion  hotel  Bunnik
15.00  –  21.00  uur



Docenten	  
JANNEKE	  KRIKKEN	  (1980)	  Badhoevedorp	  
Janneke	  is	  in	  2003	  afgestudeerd	  als	  tandarts	  aan	  de	  Rijksuniversiteit	  van	  Groningen.	  Na	  haar	  afstuderen	  werkte	  Janneke	  
twee	  jaar	  als	  algemeen	  prac@cus	  in	  een	  algemene	  prak@jk	  en	  als	  docent	  op	  de	  prekliniek	  in	  Groningen.	  Daarna	  besloot	  ze	  
de	  postacademische	  opleiding	  Kindertandheelkunde	  te	  volgen	  aan	  het	  Academisch	  Centrum	  Tandheelkunde	  Amsterdam	  
(ACTA).	  Janneke	  is	  van	  2008	  tot	  2015	  par@me	  werkzaam	  geweest	  op	  de	  afdeling	  kindertandheelkunde	  van	  ACTA.	  
Sinds	  2009	  is	  Janneke	  mede	  eigenaar	  van	  Kindertand-‐West	  in	  het	  Sint	  Lucas	  Andreas	  Ziekenhuis	  in	  Amsterdam.	  In	  deze	  
2e	  lijnszorg	  prak@jk	  worden	  kinderen	  behandeld	  die	  zijn	  verwezen	  door	  een	  tandarts	  uit	  de	  omgeving.	  Kindertand-‐West	  is	  
vanaf	  2016	  overgegaan	  in	  Kindermondzorgcentrum	  Snoet.	  Janneke	  is	  vanaf	  dat	  moment	  mede	  eigenaar	  van	  deze	  prak@jk.	  
In	  juni	  2013	  is	  Janneke	  gepromoveerd	  op	  haar	  proefschriF	  ge@teld	  “Dental	  Anxiety	  and	  Behaviour	  Management	  
Problems;	  The	  Role	  of	  Parents”.	  Zij	  onderzocht	  tandartsangst	  en	  oncoöpera@ef	  gedrag	  van	  kinderen	  bij	  de	  tandarts.	  
Hierbij	  besteedde	  zij	  in	  het	  bijzonder	  aandacht	  aan	  de	  rol	  van	  ouders,	  en	  de	  manier	  waarop	  zij	  hun	  kinderen	  opvoeden.	  
Janneke	  is	  lid	  van	  de	  NVvK	  en	  is	  betrokken	  bij	  diverse	  onderzoeken	  op	  het	  gebied	  van	  de	  kindertandheelkunde.	  
	  
ROOS	  VAN	  DER	  KNAAP	  (1975)	  Badhoevedorp	  
In	  2003	  is	  Roos	  afgestudeerd	  als	  tandarts	  aan	  de	  ACTA	  (Academisch	  Centrum	  Tandheelkunde	  te	  Amsterdam)	  in	  
Amsterdam.	  Na	  haar	  afstuderen	  heeF	  zij	  kort	  als	  algemeen	  prac@cus	  gewerkt	  in	  een	  algemene	  prak@jk	  en	  is	  tevens	  direct	  
gestart	  als	  docent	  op	  de	  afdeling	  kindertandheelkunde	  aan	  de	  ACTA.	  Tegelijker@jd	  starie	  zij	  met	  de	  postacademische	  
opleiding	  Kindertandheelkunde	  aan	  de	  ACTA.	  Tot	  juli	  2014	  	  heeF	  Roos	  de	  coördina@e	  gedaan	  en	  als	  docent	  gewerkt	  voor	  
het	  kindertandheelkunde	  onderwijs	  van	  de	  reguliere	  opleiding	  voor	  tandartsen.	  
Naast	  deze	  parQme	  aanstelling	  werkte	  zij	  eerst	  bij	  de	  Jeugd	  Tandzorg	  West	  in	  Den	  Haag	  en	  Rijswijk	  als	  tandarts-‐
pedodontoloog	  en	  later	  ook	  als	  staFandarts	  van	  de	  ves@ging	  Rijswijk.	  
In	  2009	  is	  Roos	  gestart	  bij	  het	  Centrum	  Bijzondere	  Tandheelkunde	  van	  het	  Flevoziekenhuis	  en	  heeF	  ook	  daar	  een	  aantal	  
jaren	  de	  func@e	  van	  vakgroepvoorziier	  gehad.	  Deze	  laatste	  func@e	  heeF	  zij	  overgedragen	  aan	  een	  collega	  toen	  zij	  door	  
zwangerschappen	  daar	  niet	  meer	  genoeg	  @jd	  in	  kon	  steken.	  Vanaf	  juli	  2014	  is	  Roos	  tevens	  verbonden	  aan	  het	  Centrum	  
Bijzondere	  Tandheelkunde	  van	  het	  Noord	  West	  Ziekenhuis	  in	  Alkmaar.	  
Roos	  is	  lid	  van	  de	  NVvK.	  
	  
Programma	  
14.30	  Registra@e	  
15.00	  Lezingen	  
17.30	  Diner	  
18.30	  Lezingen	  
21.00	  Afslui@ng	  
	  
Programma	  commissie	  
J.B.	  Krikken,	  tandarts-‐pedodontoloog	  (BIG	  59060238102)	  
R.C.	  Geerts-‐van	  der	  Knaap,	  tandarts-‐pedodontoloog	  (BIG	  69059768602)	  
J.	  van	  Lente,	  tandarts-‐pedodontoloog	  (BIG	  49049059002)	  
AMT	  Bui@ng,	  arts	  M&G/jeugdarts	  (BIG	  19035725701)	  
JMB	  Wennink,	  kinderarts	  (BIG	  19024836001)	  
	  
Kosten	  
De	  kosten	  voor	  de	  cursus	  bedragen	  €355	  maximaal	  aantal	  deelnemers	  bedraagt	  20	  personen.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  


