Landelijke Dag voor de Preventieassistent 2021
Vrijdag 4 juni 2021
Locatie: ReeHorst Ede en online
Programma
09.00 uur

Koffie, bezoek informatiemarkt

10.00 uur

Welkom • dagvoorzitter Kim Coppes

10.10 uur

Vroegdiagnostiek van cariës
• dr. Nynke Blanksma, docent kindertandheelkunde en cariologie, UMC Groningen
Een vroegtijdige detectie stelt de tandheelkundige professional in staat om tijdig in te
spelen op het cariësverloop. Hoe behandel je en wat is jouw rol?
Nieuwste inzichten uit de richtlijn ‘mondzorg jeugdigen preventie en behandeling’
worden meegenomen.

10.40 uur

O.l.v. de dagvoorzitter pitches 3 genomineerden
Preventieproject van het Jaar 2021

10.55 uur

Pijn, voelt een dreumes hetzelfde als een adolescent?
• Maarten Mensink, Consultant anesthesioloog, Pijnspecialist, PMC, Utrecht
De beleving van pijn is een dynamisch proces. De fysieke en cognitieve ontwikkeling
spelen een belangrijke rol hierbij. Hoe kun je hierop inspelen en wanneer is pijn een
alarmsignaal van iets anders?

11.35 uur

Pauze

12.00 uur

Nieuwe indeling paro
• Shabona Afzly, mondhygiënist, M2 Tandartsen, Voorburg

12.30 uur

Nazorg implantologie. Welke preventieve adviezen geef je?
• Anita Vonhoff, mondhygiënist

13.00 uur

Lunch en bezoek informatiemarkt

14.00 uur

Bekendmaking winnaar Verkiezing Preventieproject van het Jaar 2021

14.10 uur

Omgaan met cliënten met een verstoord lichaamsbeeld
• prof.dr. Theo Bouman, adjunct-hoogleraar Klinische Psychologie, Opleidingsinstituut
PPO, Rijksuniversiteit Groningen
Het beeld dat we van ons uiterlijk hebben verschilt van persoon tot persoon. De een
is redelijk tevreden, terwijl bij sommigen de ontevredenheid over het uiterlijk het
dagelijkse leven beïnvloedt. Opvallend genoeg wordt dat die ontevredenheid niet
zozeer bepaalt door hoe iemand eruitziet, maar hoe hij of zij het uiterlijk beleeft. Dat
is aan de buitenkant dus niet te bepalen, en kan professionals in de zorgverlenende
beroepen voor grote uitdagingen plaatsen. In deze bijdrage gaan we in op het

herkennen van patiënten voor wie het uiterlijk een bron van zorg is, en op manieren
om adequaat met hen om te gaan.

14.30 uur

Een kroon zonder te happen?! Mogelijkheden van 3D technologie in de mondzorg
• Prof.dr. Thomas Maal, hoogleraar 3D technologie in de
gezondheidszorg/coördinator 3D lab, Radboudumc, Nijmegen

15.00 uur

Pauze

15.25 uur

Probiotica en antibiotica; invloeden op de mond
• Prof.dr. Eric Claassen, hoogleraar ondernemerschap, Vrije Universiteit Amsterdam,
oprichter Stichting Darmgezondheid/ CEO Vironovative BV
Het darm- huid- en mond-microbioom is een complex ecosysteem van microorganismen dat een essentiële rol speelt bij het metabolisme, het immuunsysteem
en de hormoonhuishouding. De groeiende hoeveelheid aan wetenschappelijk bewijs
onderstreept het belang van het microbioom voor de (mond)gezondheid. De
diversiteit in de samenstelling van het microbioom is hierbij de belangrijkste
parameter, waarbij veranderingen in de balans - een dysbiose - kunnen leiden tot
ziekte. Een dysbiose word dan ook geassocieerd met verschillende mechanische,
metabole, inflammatoire en neurologische aandoeningen. Factoren zoals een
ongezonde leefstijl en medicijngebruik kunnen een dysbiose en schade (bijv: caries,
gingivitis, halithose) induceren. In deze voordracht wordt het effect van specifieke
voeding, prebiotica en probiotica op het microbioom gepresenteerd om de balans
van het ecosysteem te herstellen. Omdat het microbioom verstrekkende gevolgen
heeft voor de gezondheid, en daarbij relatief eenvoudig te beïnvloeden is met
voeding, leefstijl en supplementen, is meer kennis over dit onderwerp van belang
voor gezondheidsprofessionals.

16.10 uur

Afsluiting door de dagvoorzitter

