
Najaarscongres ‘CRISIS’
Vrijdag 29 november 2019 - Hotel Van der Valk Vianen

Sprekers:
Marieke Coenen

Dr. Eric van Dongen 
Ysolda Roeters

Programma 
09:00 uur Inloop met koffie en thee 
09:30 uur Algemene Ledenvergadering VBTGG 
11:00 uur Koffie/thee 
11:30 uur Welkom Najaarscongres ‘Crisis’ door dr. Sanne Westra, moderator 
11:45 uur dr. Eric van Dongen, anesthesioloog

Algehele anesthesie bij kwetsbare ouderen in de tandheelkunde
12:45 uur Lunch 
13:45 uur Marieke Coenen, AVG

Delier
14:45 uur Uitreiking Peter Makkesprijs
15:15 uur Koffie/thee 
15:45 uur Ysolda Roeters, trainer de-escalerende interventiemethodieken

Agressie
16:45 uur Afsluiting door moderator 
17:00 uur Borrel 

Locatie
Hotel Vianen
Prins Bernardstraat 75
4132 XE Vianen
vianen@valk.nl
0347-325959

Doelgroep congres
Leden NVGd/VBTGG, tandartsen, mondhygiënisten, assisterenden in de 
tandheelkunde voor mensen met een beperking en/of kwetsbare ouderen 
en/of angstproblematiek en belangstellende algemeen practici.

mailto:vianen@valk.nl


Dr. Sanne Westra besloot na jaren dansen, zingen en theater een
andere weg in te slaan. Zij startte in 2008 met de opleiding
geneeskunde aan de VU in Amsterdam. Zij ontwikkelde een grote
liefde voor de interne geneeskunde, met name de endocrinologie.
In de laatste jaren van haar studie kreeg zij de mogelijkheid om in
Alkmaar onderzoek te doen naar de relatie tussen depressie,
“health status” en diabetes mellitus type 2. Dit onderzoek groeide
uit tot een promotieonderzoek en Sanne promoveerde in
september 2017 aan Tilburg University. Tussendoor heeft zij ervaring opgedaan als arts 
assistent interne geneeskunde in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Inmiddels is 
Sanne derdejaars arts assistent in opleiding tot internist verbonden aan het AMC. Na het 
perifere deel van haar opleiding in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, is zij afgelopen 
september gestart met het academische deel van de opleiding in het AMC. Momenteel 
loopt zij stage op de afdeling intensive care.
Sanne heeft nu een aantal jaar ervaring met spoedeisende en crisissituaties waaronder 
casus met betrekking tot diverse (geriatrische) ziektebeelden en meer specifiek 
intoxicaties, delier en agressieve patiënten (en hun familie). 

Marieke Coenen studeerde geneeskunde aan de universiteit van
Maastricht. Na haar afstuderen heeft zij een aantal jaren gewerkt
in de geestelijke gezondheidszorg en daarna in de jeugdgezondheids-
zorg. Sinds 2010 werkt zij als Arts voor Verstandelijk Gehandicapten.
Momenteel is zij werkzaam bij Zozijn, waar haar werkzaamheden
bestaan uit het verlenen van handicapgebonden zorg aan cliënten,
zoals het diagnosticeren en behandelen van epilepsie, spasticiteit,
gedragsproblemen, slaapproblemen, syndroomgebonden gezondheidsproblemen, etc. Zij 
verleent deze zorg ook poliklinisch voor mensen die nog thuis wonen en door de huisarts 
verwezen zijn met een complexe handicapgebonden zorgvraag.

In de presentatie over delier zal Marieke ingaan op de herkenning, oorzaken en 
behandeling van deze acuut optredende verwardheid. Daarbij leert u ook de verschillen 
kennen met andere ziektebeelden zoals depressie, dementie en psychose.

Dr. Eric van Dongen volgde zijn studie geneeskunde aan de
Erasmus Universiteit te Rotterdam. Zijn specialisatie voltooide
hij in 1998 in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. In 1999
verdedigde hij succesvol zijn proefschrift “Spinal cord monitoring
during aortic surgery.” Momenteel is hij staflid van de afdeling
Anesthesiologie, Intensive Care en Pijnbestrijding van het
St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein, waar hij tussen 1998 en 
2000 Chef de Clinique was.

Algehele anesthesie bij kwetsbare ouderen in de tandheelkunde
Anno 2019 is de patiënt steeds vaker oud en kwetsbaar, de vergrijzing gaat razendsnel. 
Men schat in dat over twintig jaar 9% van de totale bevolking in Nederland ≥ 80 zal zijn. 
Het is duidelijk dat hierdoor ook het aantal kwetsbare patiënten voor tandheelkundige 
ingrepen onder anesthesie zal toenemen. 
De lezing van Eric van Dongen geeft een overzicht van de effecten van algehele anesthesie 
en de impact van bijkomende ziekten en de gebruikte medicatie tezamen met 
kwetsbaarheid op het te bereiken resultaat na een tandheelkundige behandeling. Naast 
de medische risico’s die algehele anesthesie met zich meebrengt, is ook de functionele 
status (fysiek, mentaal en sociaal) van de 70-plusser medebepalend.
Een gestructureerde, maar te allen tijde geïndividualiseerde benadering van de kwetsbare 
oudere is vereist.  

Ysolda Roeters neemt je als trainer de-escalerende interventie-
methodieken mee in de wereld van soorten agressie, hoe je deze
kunt herkennen en kunt anticiperen op het voorkomen escalatie.

Agressie is een essentieel kenmerk van het menselijk karakter, 
een levensenergie. Deze energie moet constant gemonitord en 
gekanaliseerd worden om het veilig en constructief te houden, 
bij onszelf maar ook bij anderen. Het continue in de gaten 
houden van deze potentieel gevaarlijke energie vergt veel van 
ouders, leraren maar ook van ons als zorgverleners. Aan de ene kant is het een grote 
verantwoordelijkheid om agressie te zien en te sturen en aan de andere kant de 
verantwoordelijkheid te dragen om het veilig te houden.



Aanmelding
Zonder aanmelding is het niet mogelijk om deel te nemen aan het congres en 
de lunch. Aanmelden voor het congres kan tot uiterlijk
14 november 2019 via de online inschrijfmodule op de website van 
Congress Care (www.congresscare.com).

Inschrijftarief
Lid VBTGG/NVGd €   95,-
Assisterende €   69,-
Student* €   45,-
Overige deelnemers € 145,-
*Het studententarief geldt voor studenten aan een voltijdopleiding. Om in 
aanmerking te komen voor dit tarief, stuurt u een kopie van uw studentenkaart 
naar info@congresscare.com

Annuleringsvoorwaarden
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering t/m 3 november 2019 vindt 
restitutie plaats onder aftrek van €35,- administratiekosten.
Vanaf 4 november 2019 kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor tandartsen en mondhygiënisten.

Mede mogelijk gemaakt door

http://www.congresscare.com/
mailto:info@congresscare.com

