
Ook voor tandtechniekers

Ondergetekende schrijft zich in voor de wetenschappelijke dag

van Et Nos In Arcadia op 26 november 2021 te Son.

De kosten voor deze dag bedragen  ! 320,- per persoon.

Gaarne overmaken op bankrekening NL98 ABNA 0454 0089 45

tnv Et Nos In Arcadia ovv Wetenschappelijke Dag.

De voorintekening op deze wetenschappelijke dag wordt definitief 

op het moment van betaling. De volgorde van betaling bepaalt de 

volgorde op de lijst van kandidaat deelnemers (max. 100 deelne-

mers). Op basis van de genoemde volgorde wordt bevestiging van 

inschrijving ± 3-4 weken van te voren toegestuurd.

DE WETENSCHAPPELIJKE DAG

De wetenschappelijke dag zal plaats-
vinden op vrijdag 26 november 2021
in La Sonnerie te Son.
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PROGRAMMA

Sprekers: Niek Opdam en Maarten Wieberdink

09.00 - 09.30

09.30 - 09.35

09.35 - 10.45

10.45 - 11.15

11.15 - 12.30

12.30 - 14.00

14.00 - 15.15

15.15 - 15.45

15.45 - 17.00

17.00

Ontvangst en kof!e/thee

Opening 

Blok 1

Kof!e/thee

Blok 2

Lunch met kroket

Blok 3

Thee

Blok 4

Discussie en afsluiting
Aansluitend borrel

CURRICULUM VITAE:

INSCHRIJVING

Voorletters + Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Emailadres:

Tel. praktijk/lab:

BIG registratienummer :

Handtekening

Bankrekening NL98 ABNA 0454 0089 45 tnv Et Nos In Arcadia ovv Wetenschap-
pelijke Dag. De voorintekening op deze wetenschappelijke dag wordt de!nitief op 
het moment van betaling. De volgorde van betaling bepaalt de volgorde op de lijst 
van kandidaat deelnemers (max. 100 tandartsen). Op basis van de genoemde vol-
gorde wordt bevestiging van inschrijving ± 3-4 weken van te voren toegestuurd. 

ET NOS IN ARCADIA

Et Nos In  Arcadia  i s  een tandar tsenso-

c iëte i t , opger icht  in  1998, d ie  voor tkomt 

u i t  THEO, Tandar tsen Hockeyteam Eind-

hoven en Omstreken. In  de statuten van 

de soc iëte i t  i s  bepaa ld dat  tenminste 

éénmaal  per jaar  een wetenschappel i jke 

dag za l  worden georgan iseerd .

De soc iëte i t  r icht  z ich daarb i j  op haar 

leden en de daaraan gere lateerde Iqua l 

en/of  andere studiegroepen. Afhankel i jk 

van het  onderwerp z i jn  u i teraard ook 

mondhyg iën isten , tandtechniekers 

en spec ia l i s ten welkom.

Ook via onze website
kunt u zich inschrijven:

www.etnosinarcadia.nl

Deze dagcursus gaat over de ogenschijnlijk eenvoudige en  
vanzelfsprekende zaken waarmee we als tandarts dagelijks 
geconfronteerd worden: we zien problemen of afwijkingen  
waarbij we soms complexe behandelingen in gedachte hebben.  
Maar gaat dat wel werken bij deze patiënt? 

Elke tandarts vind het prettig om te werken volgens voorspelbare 
en vastomlijnde concepten. Wanneer je zo’n concept toepast bij een 
moeilijke casus, komt er dan altijd een goed resultaat uit de bus? 
En als er dan toch mislukkingen optreden en er is technisch perfect 
gewerkt, waar is het dan misgegaan?  
Heeft de patiënt al onze adviezen wel opgevolgd?  
Hebben wij de beginsituatie en diagnose wel goed ingeschat?

Al deze behandelbeslissingen spelen zich af op diverse niveaus. Zo 
is bijvoorbeeld bij de beslissing restauratief in te grijpen bij primaire 
cariës en het vervangen van restauraties voldoende wetenschappelijke 
kennis voorhanden om een werkbare richtlijn op elementniveau te 
hanteren. Maar vaak is de wetenschappelijke 
basis van onze behandelingen beperkt vooral als het gaat om com-
plexe behandelingen in de restauratieve tandheelkunde. Er wordt over 
het hoofd gezien dat we te maken hebben met een mond, een patiënt 
met eigen wensen, een hulpvraag en waarden die gerespecteerd 
dienen te worden. Op dat moment kunnen we misschien een beroep 
doen op de ethiek die ons houvast kan geven om deze complexe 
casuïstiek tegemoet te treden.

Speci"eke onderwerpen:
- Ingrijpen bij primaire cariës
- Vervangen van ‘defecte’ restauraties
- Principes van de ethiek en de verschillende niveaus  
 van problematiek
- Complexiteit van eenvoudige en complexe casuïstiek wanneer  
 de patiënt centraal staat

Deze cursus zal een grote mate van interactiviteit hebben.  
Concreet zal bij bepaalde casussen gevraagd worden naar 
meningen en beslissingen die u zou nemen.

Het motto van de dag:
Goed doen of het goede doen:  Goed doen of het goede doen:  
dilemma’s in de restauratieve tandheelkundedilemma’s in de restauratieve tandheelkunde

Niek Opdam 

Niek Opdam, is als Universitair hoofddocent verbonden aan 
het Radboud UMC Nijmegen.  Naast het geven van onderwijs 
doet hij onderzoek op het terrein van de restauratieve tand-
heelkunde met als speciale aandachtsgebieden levensduur van 
restauratief werk in de algemene praktijk, secundaire cariës 
en gebitsslijtage.  In 1998 promoveerde hij op een proefschrift 
met als titel “Clinical procedures for posterior composite  
restorations”. Hij is auteur van meer dan 100 artikelen in 
internationale tijdschriften en geeft lezingen over de gehele 
wereld. Van 2012-2014 was hij Visiting Professor aan de Federal 
University of Pelotas, Brazilië. Niek Opdam is board member 
van de European Federation of Conservative Dentistry en 
voorzitter van de practice based research Group van de 
IADR.  Niek Opdam heeft een parttime verwijspraktijk met 
als differentiatie de adhesieve tandheelkunde in ‘s-Hertogen-
bosch. 

Maarten Wieberdink 

Maarten Wieberdink studeerde tandheelkunde aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam (ACTA) van 2000-2005. 
Hij werkte hierna in diverse praktijken in binnen- en buiten-
land waaronder Kenia en Oeganda. Van 2009 tot 2016 heeft 
hij een eigen praktijk gehad in Made. Sinds 2013 is hij ver-
bonden aan de vakgroep Orale Functieleer en werkzaam als 
klinisch docent. In 2018 volgde hij een opleiding Filoso!e en 
Ethiek in de zorg. Hij houdt zich daarnaast bezig met onder-
wijs ontwikkeling en is onderwijscoördinator voor de blokken 
Klinisch Redeneren en Professionele Ontwikkeling in de  
Masterfase. Zijn uitdaging is de pragmatiek van de alledaagse 
praktijk en (on)mogelijkheden van de theorie en evidence 
met elkaar te verbinden.
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Het doel van deze dag is dat u aan het denken wordt gezet over 
de bewuste en onbewuste keuzes die we de hele dag in de praktijk 
maken. Want restaureren is één, beslissen wanneer in te grijpen en 
bij wie is zeker zo interessant en zorgt vaak voor een interessante 
ethische mix. Daarnaast willen we u concrete handvatten geven voor 
uw praktijk. Beide sprekers nodigen u vooral uit tot discussie.


