
UITNODIGING
Voorjaarscongres Nieuwe Stijl

Het voorjaarscongres is vernieuwd! Dit jaar wordt voor het eerst anderhalve dag congres aangeboden.
Het congres zal als vanouds plaatsvinden in mei en is gericht op zowel de AIOS als de leden. Ook de
partners zullen met stands aanwezig zijn.

We beginnen op donderdagmiddag 14 mei om 12.30 uur met een lichte lunch en eindigen op vrijdag 
15 mei om 16.00 uur met een afsluitend drankje. Net als bij het najaarscongres is er op donderdagavond
een borrel en diner (BBQ) waarna muziek en hotelovernachting volgen.

Op een vaste locatie, Kasteel De Vanenburg, wordt op de donderdagmiddag de MKA belicht vanuit een
sociaaleconomisch, maatschappelijk of meer politiek thema onder leiding van de Soc-k. Tevens zal op de
dondermiddag de vertrouwde Algemene Ledenvergadering worden gehouden.

Vrijdag wordt de gehele dag gevuld door de Commissie Hoofdzaken op basis van een thema, precies
zoals u dat in januari reeds gewend was.

De donderdagavond is de sociale lijm tussen de twee congresdagen met alle tijd en gelegenheid om met
de collegae bij te praten. Een overnachting biedt u de mogelijkheid vrijdagochtend op tijd zónder spits bij
het congres aanwezig te kunnen zijn.

Voor een hotelkamer bij Kasteel De Vanenburg voor donderdagnacht kunt u mailen naar
reserveringen@vanenburg.nl. Er zijn 52 hotelkamers op het kasteelterrein. Zodra het hotel vol is, wordt u
via De Vanenburg geboekt in het nabijgelegen hotel Hof van Putten.

Op www.ireenrientjes.nl vindt u informatie over de verschillende kamertypes en -prijzen. Ook de
registratie voor het congres verloopt via deze website. Accreditatie is aangevraagd. 

Hopende u een mooi concept aan te kunnen bieden en tot ziens op 14 & 15 mei,

NVMKA- en SSKMKA-bestuur, Soc-k en Commissie Hoofdzaken

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten
reserveringen@vanenburg.nl
tel. 0341-375454 Hoofdsponsor 2020 – 2021
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Programma 15 mei 2020

08.30 Ontvangst

09.00 SOA manifestaties in de mondholte
Dr. C. Vergunst, dermatoloog Soa-polikliniek 
Infectieziekten, GGD Amsterdam en 
afdeling Dermatologie, NWZ, Den Helder

09.30 De epidemiologie van HPV 
in het hoofdhalsgebied
Prof.dr. M.F. Schim van der Loeff, 
arts M&G, epidemioloog, Infectieziekten, 
GGD en UMC Amsterdam

10.00 Breek me de bek niet open: 
Antibioticagebruik en resistentie-
problematiek in de MKA-chirurgie
Dr. M. Wulf, arts-microbioloog,
Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg

10.45 Koffiepauze

11.15 Veel gebruikte medicatie en hun 
bijwerkingen op de botgenezing
Dr. S.A. Zijderveld, kaakchirurg,
St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht

11.45 Medicatie Gerelateerde Osteonecrose van 
de kaak (MRONJ): diagnose en behandeling
Dr. S.E.C. Pichardo, kaakchirurg, LUMC

12.30 Lunch

13.30 Afwijkingen van de mondholte
Prof.dr. J.G.A.M. de Visscher, kaakchirurg,
Amsterdam UMC, locatie VUmc en
Dr. E.H. van der Meij, kaakchirurg, MCL

14.30 Focus Pocus: Oraal focus onderzoek 
voorafgaand aan een cardiothoracale
ingreep landelijk afschaffen?
Dr. S.A. Zijderveld, kaakchirurg,
St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

15.00 Koffiepauze

15.30 De toekomst voor de “M” van MKA
Prof.dr. F.R. Rozema, kaakchirurg,
Amsterdam UMC, locatie AMC, ACTA 

16.00 Afsluitende borrel

Soc-k: plenaire sessie en masterclasses 

Het voorjaarscongres start op donderdagmiddag
met een MKA–chirurgie gerelateerde bijdrage 
vanuit de KNMT/Soc-k. Het is de intentie van de
Soc-k om de leden van de vereniging meer inzicht
te geven in de regelgeving en beleidsmatige 
uitgangspunten, die ten grondslag liggen aan de
positie en financiering van de MKA-chirurgie 
binnen het zorglandschap en binnen de 
instellingen. 

In de plenaire sessie presenteert de bekende 
gezondheidseconoom dr. Xander Koolman zijn
zienswijze op ons zorgstelsel en ontwikkelingen
daaromtrent. 
Vervolgens geeft Cornelis Jan Diepeveen inzage in
de bekostiging van de MKA-chirurgie door de 
jaren heen. 

Na de koffiepauze worden twee masterclasses 
georganiseerd, die verdieping geven in zaken die
op andere momenten minder uitgebreid kunnen
worden belicht. 

Specialisten onderhandelingscommissie 
kaakchirurgie (Soc-k)

Hoofdzaken 2020 - De “M” van MKA

Met zowel een tandheelkundige als medische 
achtergrond, heeft de kaakchirurg unieke 
kwaliteiten en expertise in klinische patiëntenzorg.
De drie hoekstenen waarop het specialisme is 
gebaseerd, komen terug in de afkorting MKA.

Tijdens Hoofdzaken 2020 zal de M van MKA 
centraal staan. De M van Mondziekten en Oral
Medicine heeft de basis gevormd van het vak, is
nauw verweven in de dagelijkse patiëntenzorg en
is de afgelopen decennia verder doorontwikkeld
dankzij de inzet van de beroepsgroep. 

In de ochtend wordt gesproken over Manifestaties
van SOA in de mondholte en wordt u op de hoogte
gebracht van de laatste inzichten betreffende de
epidemiologie van HPV in het hoofdhalsgebied. 

Hierna is er aandacht voor Medicatiegebruik en 
-voorschrift in uw patiëntenpopulatie. Zinnige en
onzinnige beïnvloeding van het Microbioom door
antibiotica in het kader van MKA-chirurgische 
behandelingen zal de revue passeren. Vervolgens
wordt de top 10 Medicatie en hun invloed op de
(bot) genezing besproken, gevolgd door een extra
focus op het groeiend probleem van MRONJ.

Alhoewel Mondziekten voor elke kaakchirurg 
basiskennis is, kunnen bijzondere beelden weg-
gezakt zijn. Na de lunch zal een interactieve sessie
op het gebied van Mondziekten niet ontbreken. 

Het dilemma over de noodzaak van het focus
Mondonderzoek bij cardio-thoracale ingrepen
blijft bestaan. De ratio achter dit onderzoek wordt
besproken aan de hand van de huidige literatuur. 

En hoe zal de toekomst eruitzien? Alhoewel 
niemand een glazen bol heeft, zal de dag worden
afgerond met een voorspelling en visie van de 
toekomst voor de M van MKA in Nederland. 

Commissie Hoofdzaken NVMKA

Programma 14 mei 2020

12.30 Ontvangst met lichte lunch

13.30 De MKA-chirurgie vanuit het perspectief 
van een gezondheidseconoom
Dr. A.H.E. Koolman, hoofd sectie 
Gezondheidseconomie, Vrije Universiteit 
Amsterdam, oprichter van het Talma 
Zorgprogramma en associate partner bij 
SiRM en Equalis

14.15 De bekostiging van de MKA-chirurgie 
door de jaren heen
Drs. C.J. Diepeveen, bureau Zorgmarkten 
en adviseur van de Soc-k, KNMT

15.00 Koffiepauze

15.30 Masterclasses (ronde 1)

16.20 Masterclasses (ronde 2)

Masterclass 1: 
De B van Bekwaam 
Raad voor de Volksgezondheid en 
Samenleving (RVS)

Laat u informeren over het nieuwste 
adviesrapport over de toekomstbestendig-
heid van de Wet op de Beroepen in de 
Individuele Gezondheidszorg (BIG). 

Masterclass 2: 
Harvard onderhandelen in de zorg 
K. van Empel, clientmanager Performation

Leer effectief en open onderhandelen 
volgens de Harvard-methode. 

17.15 Algemene Ledenvergadering

18.15 Borrel

19.00 BBQ

21.00 Feest met DJ 


