MONDZIEKTEN
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Mondziekten zijn nog al eens een uiting van onderliggend lijden.
Onderliggend lijden wordt regelmatig bestreden met medicamenten,
die op hun beurt ook weer afwijkingen in de mond kunnen veroorzaken.
Dit geldt voor de slijmvliezen, speekselklieren en benige structuren in
het hoofd-halsgebied. De interactie tussen medisch en tandheelkundig
komt hier samen in de mond.

Wat je niet weet, zie je niet….

Hoe onderken ik o.a. systemische uitingen in de mond bij kinderen en
bij volwassenen en wat moet mijn vervolgstap zijn? Hoe onderken ik
interacties tussen medicamenten en mondslijmvliesafwijkingen, benige
structuren of speekselklieren en waarom is vroeg onderkennen van
risico’s op MRONJ door bisfosfonaten zo belangrijk? Verder kijken we op
microniveau mee in de uitvoergang van de speekselklier.

Kortom, kijk nog verder dan de mond…
maar wat je niet weet zie je niet.

Gedurende het congres zullen gerenommeerde sprekers vanuit
verschillende disciplines deze problematiek belichten, waarbij de
medisch tandheelkundige interactie weer centraal zal staan.
Kijk met ons mee en bezoek ons congres!

Vrijdag 7 oktober zien wij elkaar op een centrale locatie
in Theaterhotel Figi te Zeist.

INFORMATIE

CONGRES

WAT JE NIET WEET, ZIE JE NIET
VRIJDAG 07.10.2022, 08:30 - 16:30
THEATERHOTEL FIGI, HET ROND 2, ZEIST
Accreditatie is aangevraagd

KNMG voor huisartsen en medisch specialisten
KRT voor tandartsen
KRM voor mondhygiënisten
NVMKA voor MKA-chirurgen

Inschrijving online op www.vmti.nl
Leden en huisartsen
Niet-leden *
Studenten/assistentes
Contributie per kalenderjaar **

€
€
€
€

225
325
125
55
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* Word lid en geniet van de ledenkorting
** Nieuwe leden worden geacht minimaal 2 jaar lid te blijven
VMTI wetenschapsprijzen en stipendium

Proefschriftprijs
€ 1.500
Publicatieprijs
€ 1.000
Stipendium
€ 500
Meer info www.vmti.nl/wetenschapsprijs-vmti
Inzendingen voor de wetenschapsprijzen vóór 1 september.

VRIJDAG 07.10.2022
THEATERHOTEL FIGI - ZEIST

Met dank aan

VERENIGING MEDISCH TANDHEELKUNDIGE INTERACTIE

PROGRAMMA

08:30 ontvangst met koffie en registratie
08:45

Prof.dr. Jan de Visscher
MKA-chirurg oncoloog , Amsterdam UMC
dr. Robert van Es
MKA-chirurg oncoloog, UMC Utrecht
Uiteenlopende afwijkingen kunnen
kleurveranderingen van het mondslijmvlies
veroorzaken. Zowel lokale aandoeningen als
systeemziekten kunnen hieraan ten grondslag liggen.
Kenmerkende kleurveranderingen worden besproken.
Zodat u er in de 1e-lijns praktijk direct mee aan de slag
kunt en kan beslissen: afwachten, zelf behandelen of
verwijzen?

algemene ledenvergadering

09:30 opening congres door moderatoren
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voorzitter prof.dr. Fred R. Rozema
vice-voorzitter dr. Steven A. Zijderveld

09:45

10.30

Kinderinfecties met uiting in het hoofdhalsgebied

Dr. Martijn van der Kuip
kinderarts Emma kinderziekenhuis, Amsterdam
Deze voordracht behelst infectieus en immunologisch
gedreven mondpathologie (aften en blaren) en
lymfklierpathologie van de hals bij kinderen; kortom
kinderpathologie net buiten uw ‘comfort zone’.

Mondlaesies door medicatie:
is het middel erger dan de kwaal?

Willem Rademacher
MKA- chirurg in opleiding, Amsterdam UMC
Er wordt een overzicht gegeven van medicatie bijwerkingen
die relevant kunnen zijn voor de mondzorgkundige
professional en wat een geneesmiddelen overzicht ons
vertelt over de patiënt.

11:15

Vroege herkenning MRONJ in de eerste lijn?

13:45
14:05

pitch sponsoren

12:15

lunch

13:00

Slijmvliesafwijkingen: rood, wit, blauw:
wat moet ik nou? deel I
duo presentatie door twee topexperts

uitreiking VMTI wetenschapsprijzen

Inclusief 10 minuten presentatie van de proefschriftwinnaar

14:30

pauze

15:00

Slijmvliesafwijkingen: rood, wit, blauw:
wat moet ik nou? deel II

15:45

Nieuwe ontwikkelingen en
behandeltechnieken bij speekselklier
pathologie - Diagnostiek en behandeling van

Prof.dr. J.P.Richard van Merkesteyn
MKA-chirurg oncoloog en hoofd LUMC
Vroeg herkenning van MRONJ kan latere schade beperken.
Hoe manifesteert MRONJ zich in een vroeg stadium en
welke rol kan de eerste lijn hierin spelen?

12:00

intermezzo

verstopte speekselklieren; een droog verhaal.
Dr. Erik van der Meij
MKA-chirurg oncoloog MC Leeuwarden
De mogelijkheden tot diagnostiek en behandeling
van de oorzaak van obstructieklachten van de grote
speekselklieren waren tot nu toe beperkt. Door
gebruik te maken van de speekselklierscopie is het
tegenwoordig mogelijk het ductale systeem van de
klier te beoordelen en regelmatig een obstructie te
verhelpen.

16:30

einde

