
 

 

 

NVM-najaarscongres  
‘Innovatief denken en doen’ 
 

 
 
Programma vrijdag 16 november 2018 

08.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee  

08.45 uur Algemene Ledenvergadering NVM-mondhygiënisten 

10.15 uur Uitreiking NVM Oral-B Studieprijs 

10.30 uur Pauze  

11.15 uur Opening en welkom 

   Manon van Splunter, voorzitter NVM-mondhygiënisten  

11.20 uur Dagvoorzitter Karl Parisius - Het vertrekpunt van innovatief denken   

Karl Parisius is docent en klinisch epidemioloog bij de opleiding  

Mondzorgkunde Amsterdam. Hij instrueert studenten in de  

onderwijspraktijk, ontwikkelt en verzorgt onderwijs voornamelijk op het  

gebied van Evidence Based Practice en is coördinator van de EBP-leerlijn en  

de bachelorthesis. Hij is al enkele jaren auteur voor diverse vakbladen,  

voorzitter van de vakgroep Onderwijs, Scholing en Wetenschap van NVM- 

mondhygiënisten, lid van de redactieadviesraad bij Quality Practice en  

themadagmanager bij ACTA Dental Education. Ook verzorgt hij diverse  

lezingen en cursussen op het gebied van de mondzorg en EBP. Daarnaast is  

hij werkzaam in een vrijgevestigde mondhygiëne praktijk. 

11.45 uur Peter Joosten - Innovatie in de gezondheidszorg 

 



 

 

 

 

Wat zijn de belangrijkste technologische ontwikkelingen? Welke impact 

heeft dit op de gezondheidszorg en dan specifiek het werk van 

mondhygiënisten? Denk aan de toename van (big) data door 

sensortechnologie, het gebruik van kunstmatige intelligentie en de 

verregaande automatisering en robotisering. Maar neem ook de toename van 

social media en wellicht het veranderende gebruik daarbinnen met virtual 

reality en augmented reality. In deze lezing verkent DIY Futurist en TEDx 

spreker Peter Joosten de belangrijkste technologische trends voor de 

toekomst. Wat zijn de trends met de grootste impact? Op welke manier 

manifesteren deze trends zich nu al? Wat zijn kansen en wat zijn 

bedreigingen? Hoe kan het werk van een mondhygiënist eruit zien in 2030? 

Hoe kan jij je daar nu al op voorbereiden? 

 

Peter Joosten is DIY Futurist, TEDx spreker en blogger. Hij heeft aan de 

Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde en Journalistiek gestudeerd. Peter 

is eigenaar van de succesvolle blogs ProjectLeven.nl en PeterJoosten.net, 

waar hij wekelijks schrijft en vlogt over biohacking, quantified self, 

technologie en gezondheid. Daarnaast is hij spreker, adviseur en 

trendwatcher bij diverse bedrijven en instellingen. In zijn populaire podcast 

de Project Leven Show (iTunes top 100) interviewt hij verschillende experts 

op het gebied van leefstijl, technologische ontwikkelingen en de impact 

daarvan. Peter wordt regelmatig geïnterviewd voor televisieprogramma’s 

(Valerio4ever en Galileo), kranten (Trouw, Volkskrant, de Correspondent), 

radio (BNR Nieuwsradio, FunX en 3FM) en magazines (Runners World en 

Men’s Health) over deze onderwerpen. 

12.30 uur Lunchpauze 

14.00 uur  Subsessies ronde 1  

14.45 uur  Subsessies ronde 2  

15.40 uur Pauze 

16.25 uur Marit Verschuuren-Kuijer en Karl Parisius - De implementatie van  

preventieve programma’s gericht op de jeugd  

We kennen steeds meer interventies of methoden die zich op 

cariëspreventie bij de jeugd richten, waaronder onder meer Gewoon Gaaf,  



 

 

 

 

Glansje, Gezonde Peutermonden, Trammelant in Tandenland en Johnny 

Joker’. Toch worden de bestaande methoden nog niet op grote schaal 

geïmplementeerd. Waarom laten wij dit in Nederland liggen? En zou het niet 

een innovatie zijn als we het met elkaar eens zijn over welke cariësindex we 

gebruiken en op deze wijze de effect en het bereik van de interventie 

onderzoeken? Karl Parisius gaat samen met Marit Verschuuren in op de 

kwesties die spelen rond preventie gericht op de jeugd en op de kansen en  

belemmeringen rond de implementatie van preventieve programma’s gericht 

op de jeugd. 

 

Marit Verschuuren-Kuijer won in 2015 samen met Tessa Berenschot de NVM 

Oral-B studieprijs. In hun winnende scriptie onderzochten zij de 

mogelijkheden en belemmeringen voor de implementatie van ‘Non Operative 

Caries Treatment and Prevention’ (NOCTP) in mondzorgpraktijken. Door het 

Ivoren Kruis ‘Gewoon Gaaf’ genoemd. Dit is een preventiemethode gericht 

op de individuele patiënt: het kind (en de ouder). Marit kwam erachter dat 

er bij de implementatie nog veel belemmerende factoren mee kunnen 

spelen. Sinds 2015 werkt Marit in een algemene praktijk waar in 

teamverband wordt gewerkt en kreeg ze zelf ervaring met het opzetten en 

uitvoeren van het preventieve deel van de praktijkvoering gericht op de 

jeugd. Ze implementeerde ‘Gewoon Gaaf’ in deze praktijk en ging na waar 

de methode aangepast diende te worden om alle relevante kenmerken van 

de mondgezondheid mee te nemen. Waar nodig heeft ze elementen aan het 

model toegevoegd. Inmiddels is het hele behandelteam betrokken bij de 

behandelmethode. 

16.55 uur Dr. Erik Nout - Innovatieve implantologie 

Orale implantologie is tegenwoordig niet meer weg te denken en wordt in 

toenemende mate toegepast door tandartsen en MKA-chirurgen. Vanuit het 

behandelcentrum waar Erik werkzaam is, is de gedachte ontstaan om 

implantologie in de volle breedte te kunnen toepassen waardoor een hechte 

samenwerking tussen MKA-chirurg en tandarts-implantoloog gewenst was. 

Deze samenwerking werd gevonden door een tweetal vooraanstaande 

implantologen in het behandelteam op te nemen en binnen de maatschap  



 

 

 

 

zelf te differentiëren. Vanuit de intense samenwerking die hier het resultaat 

van was, ontstond tevens de mogelijkheid vernieuwingen op dit gebied door 

te voeren. Zo werd er een 3D-lab opgericht en werd het tanden-in-1-dag 

protocol vernieuwd. In deze presentatie zullen nieuwe technieken en 

methoden worden besproken. 

 

Erik Nout werd na de afronding van zijn studie Biomedische Wetenschappen 

en tijdens zijn Geneeskundeopleiding geënthousiasmeerd door ervaringen 

tijdens het co-schap op de afdeling Mondziekten, Kaakchirurgie en 

Bijzondere Tandheelkunde te Rotterdam. Vervolgens behaalde Erik het 

tandartsdiploma en volgde hij de opleiding tot MKA-chirurg. Naast het 

klinisch werk werd een promotie over middengezichts-osteotomieën 

verricht. Erik is nu werkzaam als MKA-chirurg in het Elisabeth-Tweesteden 

Ziekenhuis te Tilburg en in het Universitair Ziekenhuis Brussel. Recent werd 

hij benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit Gent. Vanwege de grote 

affiniteit met innovatie en 3D-mogelijkheden werkt hij met veel 

enthousiasme aan een incorporatie van deze mogelijkheden in de MKA-

chirurgie, hetgeen heeft geresulteerd in diverse internationale publicaties. 

Tenslotte heeft Erik veel affiniteit met het onderwijs, waardoor hij 

regelmatig lezingen en workshops geeft in het binnen- en buitenland waarbij 

interactie centraal staat. 

17.40 uur       Afsluiting door de dagvoorzitter 

17.50 uur Borrel  

 

Sprekers subsessies  

1. Sandra Tanahatoe - Changing and disrupting the perception of old traditional 

dentistry Doing dental differently 

Sandra gebruikt social media om de mondzorg laagdrempeliger, toegankelijker en 

hipper te maken. Tijdens haar lezing zal ze vertellen hoe ze is gekomen waar ze nu 

staat en haar visie daarbij, zal ze vertellen over haar praktijk, ingaan op de nieuwe 

generatie (millenials) en de kracht van social media. Welke rol spelen contentkeuze en 

artificial intelligence hierin? 

 



 

 

 

 

Sandra Tanahatoe is in 2010 afgestudeerd als mondhygiënist aan het ACTA, waar zij 

vervolgens als docent aan het werk ging. Daarnaast was ze werkzaam in een algemene 

mondzorgpraktijk. Sandra heeft een achtergrond in grafisch vormgeven en komt uit een 

ondernemende familie. Dit heeft er voor gezorgd dat ze in 2015 haar eigen praktijk in 

het hartje van Amsterdam heeft geopend. Sandra onderscheidt zich met haar praktijk  

door middel van locatie, inrichting en het gebruik van social media. Ze heeft 

momenteel meer dan 20.000 volgers op Instagram. 

2. Ton Foks – Audiovisuele afleiding: van wachtverzachter tot medicijn 

Audiovisuele afleiding als medicijn. Goede, patiëntspecifieke afleiding heeft een 

positieve invloed op de (subjectief) ervaren behandelingstijd, de pijngrens (en 

daardoor effect op sedatie) en de behandelingsacceptatie. Daarnaast reduceert het de 

behandelingstijd voor de specialist en voorkomt ernstigere aandoeningen door een 

einde te maken aan uitstelgedrag, doordat het angst en stress vermindert. Tevens kan 

het audiovisuele middel goed dienen als informatietool voor preventie en behandeling. 

Technische ontwikkelingen groeien exponentieel. De impact die deze zullen hebben op 

zorginnovaties in de komende jaren is moeilijk voor te stellen. Startpunt van de lezing 

zal het Berggren's model (1984) zijn. Vanuit dit model geeft Ton Foks een volledig 

beeld van het effect van audiovisuele afleiding op de verschillende aspecten binnen de 

zorg in het algemeen en binnen de mondzorg in het bijzonder. Ook gaat Ton in op de 

ontwikkelingen die hij voorziet. De patiënt verwacht dat hij behandeld wordt met inzet 

van recente technologische ontwikkelingen. Wat kunnen we nu al betekenen en wat 

gaat er nog komen? 

 

Ton Foks is mede-eigenaar en commercieel directeur van Cedexis Medical Eyewear BV. 

Sinds 2011 werkt Cedexis Medical Eyewear samen met medische professionals uit 

diverse vakgebieden om het maximale uit de hedendaagse technologische ontwikkeling 

van 'Head Mounted Displays’ (HMD's) te halen. Het gebruik van videobrillen in 

specialisaties zoals mondzorg, anesthesie en radiologie leveren zowel fysiek als 

psychisch enorme voordelen op voor patiënt en/of specialist. 

3. Daan Domhof - Automatisch poetsen 

Het afgelopen jaar zijn er verschillende technologieën aangekondigd die beloven beter 

te poetsen dan de huidige tandenborstels doen. In deze lezing wordt dieper ingegaan  



 

 

 

op deze belofte: welke principes maken dat deze nieuwe producten beter en sneller 

poetsen, welke voor- en nadelen hebben zij en is beter en sneller eigenlijk wel 

mogelijk? Tijdens deze subsessie bestaat de mogelijkheid om verschillende producten 

te testen en zelf te ervaren of automatisch poetsen inderdaad de toekomst is. 

 

Al voor zijn afstuderen had Daan zijn eerste bedrijf. Bij YES!Delft heeft hij tientallen 

ondernemers door middel van coaching geholpen om hun bedrijf zo snel mogelijk te 

laten groeien. In oktober 2017 is hij ingestapt bij Dental Robotics, een startup 

waarmee hij een tandenborstel op de markt wil brengen waarmee in minder tijd een 

betere mondzorg geleverd kan worden. 

4. Malou de Kok – Het benutten van je competenties voor innovatief denken en doen 

Tijdens behandelingen liep mondhygiënist Malou de Kok ertegenaan dat patiënten 

moeite hebben met gebitsreiniging. Flosdraad komt vast te zitten, houten stokers 

breken snel en ragers buigen te snel om.  Hierdoor raken patiënten gedemotiveerd. 

Malou dacht dit probleem om naar innovatief denken en ontwikkelde een elektrische 

rager: de UBrush!. Tijdens haar lezing vertelt ze over hoe je de competenties vanuit de 

opleiding op het gebied van innovatief denken en doen inzet binnen je werk. Wat kan 

dit betekenen voor jou als professional voor je beroepsgroep? Malou inspireert het 

publiek daarnaast graag met haar eigen visie, keuzes en de aanpak. Wat heeft deze 

manier van denken en doen haar al opgeleverd? Welke plannen heeft ze voor de 

toekomst? 

Malou heeft in 2013 haar diploma Mondzorgkunde behaald. Na een aantal jaren in 

loondienst en als zzp-er werkzaam te zijn geweest, is ze haar eigen onderneming 

gestart. Daarbij heeft Malou een eigen visie op de tandheelkundige zorg uitgewerkt.  

Malou behandelt twee dagen per week en de overige dagen besteedt ze aan innoveren, 

ondernemen, managen en professionaliseren. In 2016 is ze UBrush! gestart: een 

revolutionaire techniek om interdentaal reinigen te vergemakkelijken en de patiënt 

therapietrouw te maken als het gaat om optimale plaque verwijdering. In 2017 werd 

Malou genomineerd voor de EZVN verkiezingsgala Ethnische Zakenvrouw Awards. 

 

 



 

 

 

KRM-punten 

Voor het NVM-najaarscongres zijn punten aangevraagd voor het KwaliteitsRegister 

Mondhygiënisten. 


