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Aan de cursisten van de opleiding Tandarts-geriatrie (TGe)  en Tandarts Gehandicaptenzorg (TG) en 
andere belangstellenden. 
 
Betreft: cursus ‘Ziekte van Parkinson en mondgezondheid’ op woensdag 17 november 2021  
(09.30-17.00 uur) bij Trainingslocatie BCN Amsterdam Arena. 
 
 
Geachte collega, 
 
 
Graag nodig ik u uit tot het bijwonen van de cursus ‘Ziekte van Parkinson en mondgezondheid’. 
Deze cursus is een onderdeel van de tweede theoretische module van de opleiding tot tandarts-
geriatrie, maar is ook toegankelijk voor andere belangstellenden binnen het vakgebied 
(tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici). De cursus wordt gegeven op woensdag 17 
november 2021. 
 
Wij zijn blij de volgende sprekers aan te mogen kondigen: prof. dr. Vincent Odekerken, neuroloog 
in het Amsterdam UMC en drs. Marjolein van Stiphout, tandarts-gehandicaptenzorg en voorzitter 
van de Stichting Mondzorg en Parkinson.  
We gaan in deze cursus ook praktisch aan de slag met casuïstiek in kleine werkgroepen. 
 
U kunt zich voor de cursus opgeven op de website van de BT-Academy. 
 
De prijs van deze cursus bedraagt:   
Tandarts/Arts/Psycholoog/Tandprotheticus   € 395,- 
Mondhygiënist      € 350,- 
Assistent/Student      € 150,- 
 
De namen van de deelnemende tandartsen en mondhygiënisten aan deze module worden na 
afloop, ter registratie in het kwaliteitsregister (KWIS), aan het KRT/KRM/MZR doorgegeven. 
 
Ik hoop u op 17 november te mogen begroeten! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Claar van der Maarel-Wierink, 
Voorzitter onderwijscommissie TGe 
 
 



  

Opleiding Tandarts-geriatrie 
Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam 
E-mail: info@bt-academy.nl 

 

Samenvattingen van de lezingen 
 
‘Ziekte van Parkinson’ door prof. dr. V.J.J. Odekerken 
Prof. dr. Vincent Odekerken zal een lezing verzorgen over de ziekte van Parkinson. Voorbeelden 
van onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn: prevalentie/incidentie, (vroege) symptomen, 
ziekteverloop, medicatie, behandelingen, DBS en ParkinsonNet.   
 
‘Onderzoek relatie Ziekte van Parkinson en mondgezondheid’ door drs. M.A.E. van Stiphout 
Als tandarts-gehandicaptenzorg heeft Marjolein van Stiphout veel interesse in de 
mondgezondheid van kwetsbare mensen. Collega Willem van der Boon, tandarts en tevens 
patiënt met de ziekte van Parkinson, attendeerde haar op het feit dat er binnen de zorg aan 
Parkinsonpatiënten weinig aandacht was voor de mond. Samen richtten zij de Stichting 
Mondzorg & Parkinson op in 2012 en startten zij een onderzoek naar de relatie tussen de ziekte 
van Parkinson en de mondgezondheid. Tijdens de presentatie zal Marjolein vertellen over de 
tandheelkundige behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson en uitweiden over de 
uitkomsten van haar onderzoek.  
 
Casuïstiek 
Na de theepauze wordt Parkinson-casuïstiek in kleine werkgroepen uitgewerkt en bediscussieerd.   
 
 

Curricula Vitae 
 
dr. Vincent J.J. Odekerken, neuroloog,  opleider en docent in het Amsterdam UMC, locatie AMC. 
Na het afronden van het Gymnasium in 2001 is hij geneeskunde gaan studeren aan de Universiteit 
van Amsterdam om vervolgens in 2008 aan de opleiding tot neuroloog te beginnen. In 2015 na het 
afronden van de opleiding is hij toegetreden tot de staf. Hij is gepromoveerd in 2016, de titel  van 
zijn proefschrift: “Deep brain stimulation of the subthalamic nucleus and globus pallidus internus 
for advanced Parkinson’s disease”. Ondertussen heeft hij zich ingezet voor het onderwijs en het 
begeleiden van AIOS neurologie. In 2018  is hij aangetreden als plaatsvervangend opleider, en in 
2020 als opleider. 
 

Drs. Marjolein A. E. van Stiphout voltooide de opleiding tandheelkunde aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen in 2005. In 2011 rondde zij met succes de differentiatie-opleiding tot 
tandarts-gehandicaptenzorg af. Marjolein is werkzaam in de algemene praktijk in Rotterdam en 
bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond. Naast haar werk als tandarts, heeft zij 
onderzoek gedaan naar de relatie tussen de ziekte van Parkinson en de mondgezondheid en is ze 
bestuurslid bij de Stichting Mondzorg & Parkinson en bij de Vereniging Mondzorg voor Bijzondere 
Zorggroepen (VMBZ).  


