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NVMKA voorjaarscongres 2022 ‘Nieuwe Stijl’ 
 
Geachte collega,  
 
Eindelijk is het dan zover: op donderdag 19 en vrijdag 20 mei aanstaande wordt voor de eerste keer het 
voorjaarscongres ‘Nieuwe Stijl’ georganiseerd. Twee dagen lang bent u van harte welkom op onze vaste  
locatie: Kasteel De Vanenburg te Putten.  
 
De Commissie Hoofdzaken heeft voor donderdag een mooi en afwisselend programma samengesteld 
met als thema ‘Op je zenuwen…’. ’s Ochtends bespreken collegae het vóórkomen, voorkómen en afhan
delen van complicaties met praktijkvoorbeelden en in de middag worden de wetenschappelijke, juridi
sche en medischethische kanten daarvan belicht. Aan het eind van de middag is de Algemene 
Ledenvergadering gepland, waarbij de QRcode op de bevestiging van uw registratie, geldt als entree 
voor de ALV.  
 
Op vrijdag organiseert de SocK van de KNMT een actueel programma over ‘Passende Zorg’ vanuit het  
perspectief van de samenleving, de zorgeconoom en de kaakchirurg. Daarnaast wordt een boeiende zaal
discussie aan de hand van stellingen gevoerd. Het programma van die dag is vervlochten met voor 
drachten. 
 
Graag nodigen wij u uit om een vrije voordracht of MKAtalk te houden op vrijdag 20 mei. 
Hiervoor dient u een samenvatting op te sturen, waarin zijn opgenomen: titel, auteurs, instituut, introductie 
en doelstelling, materiaal en methode, resultaten, conclusie.  
Uiterste inzenddatum: vrijdag 6 mei 2022 via: info@ireenrientjes.nl 
Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een voordracht door een AIOS.  
 
De donderdagavond vormt de sociale lijm tussen de twee congresdagen waarbij u tijd en gelegenheid heeft 
om met uw collegae bij te praten tijdens de borrel en BBQ. Daarna volgt een swingende avond met topDJ. 
  
Wij raden u aan een hotelovernachting te boeken bij uw congresregistratie, zodat u op tijd en zonder spits 
op vrijdag bij het congres aanwezig bent. 
In hotel Hof van Putten*** op vijf km afstand van Kasteel De Vanenburg zijn vijftig kamers in optie genomen. 
Daarnaast zijn er in de regio Amersfoort/Ermelo meer dan voldoende alternatieve hotels.  
 
Registreren kan via www.ireenrientjes.nl 
Accreditatie is inmiddels aangevraagd en de earlybird tarieven gelden tot en met 8 mei 2022. 
 
Wij zien uit naar uw komst op 19 en 20 mei aanstaande!  
 
NVMKA en SSKMKAbestuur, SocK KNMT en Commissie Hoofdzaken 
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Programma 20 mei 2022 
 
08.30    Ontvangst 
 
09.00    Vrije voordrachten/MKA‐talks 
 
09.45    Welkom 
             Johan van Ingen, voorzitter SocK KNMT 
 
09.55    Passende zorg, het perspectief  
             van de samenleving 
             Prof.dr. A.M. (Jan) Kremer, gynaecoloog 
             Hoogleraar patiëntgerichte innovatie 
             Radboudumc 
             Speciaal gezant passende zorg  
             Zorginstituut Nederland 
             Lid Raad voor Volksgezondheid en  
             Samenleving (RVS) 
 
10.40    Koffiepauze 
 
11.00    Passende zorg, het perspectief  
             van de zorgeconoom 
             Dr. A.H.E. (Xander) Koolman,  
             gezondheidseconoom 
             Associate Professor en afdelingshoofd  
             gezondheidseconomie AUMC/VU 
             Associate Partner SiRM/Equalis 
 
11.45    Vrije voordrachten/MKA‐talks 
 
12.30    Lunch 
 
13.45    Passende zorg, het perspectief  
             van de kaakchirurg 
             Johan van Ingen, voorzitter SocK KNMT 
 
14.00    Passende zorg, in gesprek met de leden 
             Aan de hand van door de sprekers  
             geformuleerde stellingen discussie  
             met de zaal  
             Eelco Bergsma, voorzitter STS KNMT 
             Jeroen Fennis, voorzitter NVMKA 
             Johan van Ingen, voorzitter SocK KNMT 
 
14.30    Vrije voordrachten/MKA‐talks 
 
15.00    Afsluiting 
 
15.15    Koffie/borrel

 
 
Hoofdzaken: Op je zenuwen… 
 
In een steeds veranderend zorglandschap met een 
toenemend aantal kritische patiënten kunnen de 
emoties hoog oplopen. Met steeds complexere 
zorg en mondiger patiënten liggen conflicten  
omtrent ongewenste uitkomsten en complicaties 
op de loer. Voorkomen is beter dan genezen, maar 
in sommige gevallen is het al te laat.  
 
Tijdens Hoofdzaken 2022 zal het vóórkomen,  
voorkómen en afhandelen van complicaties  
centraal staan. Veel procedures en gremia die u 
zult tegenkomen op de weg naar deescalatie en 
afwikkeling van een conflict of complicatie zullen 
de revue passeren.  
 
De ochtend zal een praktische inslag hebben.  
Klinische voorbeelden uit de praktijk zullen  
gedeeld worden en u geruststellen dat fouten 
menselijk zijn. De geboden transparantie dient 
ook het doel om u te laten leren van fouten van 
anderen, waardoor u deze hopelijk kan voorkomen. 
 
Aan de hand van een meer wetenschappelijke  
benadering van enkele vaak en minder vaak  
voorkomende complicaties krijgt u ook handvatten 
aangeboden voor gebruik in uw dagelijkse  
praktijk. Daarnaast zijn ervaringen van een  
medisch deskundige voor u nuttig om te begrijpen 
hoe u moet handelen bij een complicatie of 
klacht/conflict. 
 
In de middag verlaten we onze eigen professie en 
zal zowel vanuit het tuchtcollege als vanuit de  
advocatuur en de medisch ethische kant, inzicht 
worden gegeven hoe anderen kijken naar uw  
functioneren, complicaties en medische fouten  
in het bijzonder. 
 
Miscommunicatie ligt vaak ten grondslag aan  
klachten in de gezondheidszorg. Daarom hebben 
we als afsluiter nog een spreker die ons bij gaat 
brengen hoe veiligheid en kwaliteit alleen tot bloei 
kunnen komen in een lerende en goed communi
cerende organisatie. 
 
Commissie Hoofdzaken NMVKA 

 
 
 
 
 
 

 
 
SocK: Passende Zorg 
 
Passende zorg is de norm uit het actuele  
regeerakkoord!  
Dat betekent dat zorg bewezen effectief is en we 
overbehandeling voorkomen. Het betekent ook 
dat zorg gericht is op gezondheid, functioneren  
en kwaliteit van leven; dat zorg samen met patiënt 
en professional tot stand komt en dat zorg op de 
juiste plek geleverd wordt. 
 
Op de tweede dag van het voorjaarscongres  
bespreekt de SocK van de KNMT dit actuele 
thema binnen de algemene gezondheidszorg en 
de MKAchirurgie.  
 
In de plenaire ochtendsessie presenteert  
prof.dr. Jan Kremer, speciaal gezant passende zorg 
vanuit het Zorginstituut Nederland, zijn zienswijze 
op passende zorg vanuit het perspectief van  
de samenleving. Gevolgd door het perspectief  
van de bekende gezondheidseconoom  
dr. Xander Koolman.  
 
Na de lunch houdt SocK voorzitter Johan van 
Ingen een inleiding over passende zorg vanuit het 
perspectief van de kaakchirurg.  
 
Daarna volgt een samenspraak en interactie met 
de leden om de beleidsvoornemens van de 
NVMKA, en de STS en SocK van de KNMT te  
toetsen en eventueel bij te stellen. De collegae 
Bergsma, Fennis en Van Ingen belichten  vanuit 
hun eigen functie aan de hand van stellingen  hun 
visie op passende zorg binnen de MKAchirurgie. 
Daarbij gaan zij ook in op de mogelijke  
consequenties voor de individuele kaakchirurg. 
 
Het SocK programma is vervlochten met  
vrije voordrachten/MKAtalks. 
 
Specialisten onderhandelingscommissie  
Kaakchirurgie (SocK) KNMT 

 
 
Programma 19 mei 2022 
 
08.30    Ontvangst 
 
08.55    Welkom 
 
09.00    “Op je zenuwen” uit de praktijk  
             Dr.ing. M.H.J. (Michiel) Doff, kaakchirurg 
             Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten 
 
09.35    Het M3 Risicopredictiemodel  
             Prof.dr. J.E. (Eelco) Bergsma, kaakchirurg 
                ACTA  Amphia Ziekenhuis, Breda 
 
10.10    Koffiepauze 
 
10.40    De heilige drievuldigheid in nervus  
             trigeminusschade & nieuwe inzichten 
             F. (Frederic) van der Cruyssen, AIOS MKA 
             UZ Leuven  ETZ Tilburg/Waalwijk 
 
11.25    Klachtenprocedure: de rol van de  
             medisch adviseur 
             Dr. R.R.J. (Robert) van Es, kaakchirurg 
             UMCU  Diakonessenhuis, Utrecht/Zeist 
 
12.00    Lunch 
 
13.00    Het Centraal Tuchtcollege voor de  
             Gezondheidszorg 
             Mr. J.M. (Jenneke) Rowel  van der Linde,  
             voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de  
             Gezondheidszorg 
 
13.45    Wat is nodig voor goede zorg? 
             B. (Brecht) Molenaar, zorgethicus  
 
14.15    Koffiepauze 
 
14.45    Schending informed consent: een verwijt‐ 
             bare complicatie! 
             Mr. M.J.J. (Michel) de Ridder, arts en  
             advocaat  
             KBS Advocaten 
 
15.15    Kwaliteit en Veiligheid: de kracht van  
             een lerende organisatie 
             B. (Benno) Baksteen 
             Dutch Expert Group Aviation Safety 
 
16.00    Drankje 
 
16.15   Algemene Ledenvergadering 
 
17.30    Borrel, BBQ, feest met DJ


