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CONTROVERSE IN DE TANDHEELKUNDE 
Gebitsproblematiek bij gezelschapsdieren

Zaterdag 26 januari 2019 - Theater Gooiland Hilversum



Theater Gooiland 
is een rijksmonument en als u er rondloopt zult u beamen dat Gooiland dit met recht is geworden! Het monumentale pand werd in de jaren ’30 ontworpen door architect Jan Duiker. 
Hij zag gebouwen als machines en Gooiland was een “cultuur/uitgaans/gastvrijheids-machine”, met veel licht en openheid, ruimten die in elkaar overlopen, lichte kleuren en licht 
natuursteen. De Amsterdamse elite, die in de jaren twintig en dertig in de stad was gaan wonen, had geen tijd meer om ’s avonds naar Amsterdam te reizen en miste het bruisende 
uitgaansleven van Amsterdam. Om aan die vraag te voldoen, werd het Gooilandcomplex gebouwd. De congreslocatie is volledig gerenoveerd en is van alle moderne gemakken 
voorzien, met het behoud van het unieke en authentieke karakter. U zult in deze locatie dan ook geen saaie vierkante kamertjes vinden, maar gevarieerde ruimtes met een 
bijzondere indeling en verschillende vormen. Dit maakt het tot een congreslocatie met een eigentijdse uitstraling die u nergens anders vindt! 



In aanloop naar de ‘Maand van de Gebitsverzorging’ wordt op zaterdag 26 januari 2019 wederom hét jaarlijkse Tandheelkundige Symposium georganiseerd voor zowel 
VETERINAIREN als PARAVETERINAIREN. Dit groots opgezette symposium wordt georganiseerd door de initiatiefnemers van de Maand van de Gebitsverzorging, Mars Petcare en 
de Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde in samenwerking met Virbac. Het doel van de Maand van de Gebitsverzorging is om het belang van goede gebitsverzorging en daarmee 
de gezondheid van het huisdier breed onder de aandacht te brengen bij de Nederlandse huisdierbezitter en professional. 

Zaterdag 26 januari, hEt grootste tandheelkundige evenement van 2019!
Het Tandheelkundig Symposium 2019 biedt een zeer divers en inspirerend programma waarbij een aantal actuele onderwerpen de revue passeren, voor zowel de dierenarts 
als de paraveterinair. Laat u verrassen door zeer praktische lezingen van gerenommeerde sprekers in het prachtige en sfeervolle theater Gooiland. De makkelijk bereikbare en 
centrale ligging van Theater Gooiland in Hilversum en de uitstekende catering maken het een toplocatie voor dit symposium. Ook de toeleveranciers zullen aanwezig zijn met een 
uitgebreide up-to-date infomarkt. Na afloop van dit Tandheelkundig Symposium bent u als team weer volledig geactualiseerd en kunt u de Veterinaire Tandheelkunde in uw praktijk 
een extra boost te geven.

NIEUWe interactie dimensie!
Nieuw dit jaar is de innovatieve event app YELLENGE waarmee u niet alleen uw programma van de dag up-to-date bij de hand heeft, maar ook in één oogopslag informatie kunt 
vinden over de verschillende sprekers, wat er geserveerd wordt tijdens de lunch en de locatie van toiletten en zalen in het congrescentrum. En dat is nog niet alles: YELLENGE 
is zoveel meer! Het zorgt voor meer interactie tijdens de lezingen. U kent vast wel zo’n moment dat er tijdens een lezing een prangende vraag naar boven borrelt, maar het juiste 
moment ontbreekt om deze vraag te stellen? YELLENGE helpt: Stel uw vraag via de app en YELLENGE gaat voor u aan de slag. Zo wordt een passieve lezing ineens realtime 
interactie! Hoe mooi is dat?! 

Veterinair
Als onderdeel van het Tandheelkundig Symposium zal het 14e symposium van de Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde plaatsvinden. Voor de dierenartsen zijn er state-of-the-
art lezingen van meerdere gastsprekers. Wij zijn verheugd dat dierenarts Sophie Döring een tweetal lezingen zal presenteren. Zo zal zij spreken over de diagnostische (on)

mogelijkheden van dentale röntgenfoto’s versus de CT-scan bij de brachycephale hond. Is hier sprake van een controverse? En wat zijn de consequenties 
hiervan voor uw handelen in de praktijk? Daarnaast zal zij verschillende tandheelkundige afwijkingen onder de loep nemen, die specifiek bij de 
brachycephale hond voorkomen: een praktische lezing waarmee u direct aan de slag kunt in de praktijk. Drs. Arno Roos neemt u mee in de wereld van de 
orale oncologie. Eerst zullen de mondholtetumoren bij de kat worden besproken en zal er, naast een overview, extra aandacht zijn voor de meest actuele 
ontwikkelingen. Roos zal onder andere het veelbelovende onderzoek naar behandelmogelijkheden van plaveiselcelcarcinoom bij de kat bespreken. Is die 
diagnose nog wel een doodvonnis voor het dier? Daarnaast zal hij de laatste ontwikkelingen in de behandelmogelijkheden van tumoren bij de hond met u 
bespreken. Er is zoveel meer mogelijk dan chirurgisch verwijderen, chemo en bestralen. Hier alvast een stelling voor u: ligt er een controverse tussen wat 
mogelijk is en wat wenselijk is?

 
Paraveterinair 
Alle paraveterinaire lezingen kenmerken zich door hun praktische opzet en directe toepasbaarheid in de praktijk. Een beter startschot van de ‘Maand van de Gebitsverzorging 
2019’ is er niet! Frans Knaake en Marnix Lamberts zullen dit jaar zorgen voor de nodige controversiële vragen tijdens de kennis quiz ‘Met het mes tussen de tanden’. Ben jij in staat 
om (wederom) een hoge score te halen? Een interactieve en humoristische quiz vol wetenswaardigheden! Net zoals de casuïstieken van Henriëtte Booij-Vrieling, die je op scherp 
zetten. Een interactieve lezing die je de nodige controversiële vragen voorschotelt en dwingt om stelling te nemen. Na de heerlijke lunch zal Iaira Boissevain zorgen dat je niet 
langzaam wegglijdt in een post-prandiale dip, maar je naar het hier-en-nu terugbrengen tijdens de lezing ‘Wie trekt er aan het kortste eind’? Wat mag een paraveterinair wel doen 
en wat eigenlijk niet? En als je iets strafbaars doet, wat zijn dan de consequenties? Hangt er mogelijk een strafblad in de lucht? Ben jij verantwoordelijk voor je eigen handelen? 
Als je aan het einde van de lezing duidelijkheid hebt gekregen, zal Arno Roos het stokje overnemen van Iaira en jullie meennemen in de wereld van orale tumoren. Chemokuren, 
bestraling of ingrijpende chirurgische operaties: wat moet je je erbij voorstellen en hoe redt een huisdier zich na afloop van de behandeling. Wat moet je je voorstellen bij een 
geopereerde hond waarbij de onderkaak grotendeels is verwijderd? Is bestralen bij onze huisdieren net zo ingrijpend als bij de mens? Vallen bij een chemokuur alle haren uit bij 
het huisdier? Na afloop van deze lezing weet jij het antwoord op al deze vragen en kun jij huisdierbezitters goed informeren als zij voor de emotionele keuze staan om wel of niet te 
behandelen. 

A better world for Pets & vets
Tijdens de plenaire sessies wordt u letterlijk en figuurlijk wakker geschud. Bedrijfsoefentherapeut Amber Denekamp is gespecialiseerd in tandheelkundige ergonomie en zal u 
in beweging zetten met het oefenen van diverse houdingstechnieken. Hoe vaak gebeurt het niet dat het huisdier prinsheerlijk ligt te slapen terwijl u zich in allerlei ergonomisch 
onverantwoorde bochten moet wringen om die ene kies in de diepte te behandelen? Met de tips van Amber bent u ook verantwoord voor uzelf bezig. Tot slot zal dr. Phil McGenity 
aan de hand van een robotmodel uitleggen hoe de effectiviteit van mondverzorgingsproducten, welke tandplak en opbouw van tandsteen verminderen, aangetoond kan worden. 
Hiermee wordt de ontwikkeling van effectievere mondverzorgingsproducten vergemakkelijkt met als doel “A better world for Pets”.

THEMADAG CONTROVERSE in de tandheelkunde

MONDHOLTEPATHOLOGIE



14e WVT Symposium
Practical Veterinary Dentistry 

De Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde (WVT) vindt zijn oorsprong in het jaar 2001, toen een groep enthousiaste dierenartsen met een 
tandheelkundige passie, onder de bezielende leiding van Andries van Foreest, besloot om hun kennis te bundelen, uit te wisselen en te 
verfijnen. Middels vele nascholingen in het binnen- en buitenland wordt het niveau binnen de WVT hoog gehouden en blijft de kennis actueel. 
 
De WVT organiseert het tandheelkundige symposium, net als voorgaande jaren, in samenwerking met Virbac. Het WVT-symposium wordt 
gekenmerkt door een hoog gehalte aan praktische en actuele lezingen met voldoende diepgang en heldere uitleg. Alles heeft tot doel om 
Veterinair Nederland steeds meer ‘dental minded’ te krijgen. Deze kennis zal het huisdier ten goede komen op het gebied van gezondheid en 
het welzijn. Wij zijn zeer verheugd dat wij dit jaar over zeer gerenommeerde (inter)nationale sprekers beschikken.

SOPHIE DORING

is geboren en getogen in 
München, Duitsland. Ze studeerde 
diergeneeskunde aan de Szent 
Istvan-universiteit in Boedapest, 
Hongarije, gevolgd door een 
roterende chirurgische internship 
bij de gezelschapsdierenkliniek van 
de universiteit Ludwig-Maximilian in 
München. 

Daarna is ze begonnen in de 
gezelschapsdierenkliniek Oberhaching 

met de focus op veterinaire tandheelkunde. Van december 2013 tot 
juli 2017 volgde ze een Residency in Small Animal Dentistry & Oral 
Surgery aan de UC Davis in Californië, VS. Ze keerde vervolgens 
terug naar de gezelschapsdierenkliniek Oberhaching, waar ze nu de 
afdeling veterinaire tandheelkunde versterkt.

is oefen- 
therapeut 
Cesar met een 
specialisatie in 
ergonomie. 

Sinds 2008 
is ze als 
zelfstandige 
actief als 
ergonomisch 
adviseur en 

trainer in het bedrijfsleven. Amber is lid en 
mede-auteur van het KEM, Kennisplatform 
Ergonomie voor de Mondzorg. 

Ze is auteur van diverse artikelen in VVT 
magazine, Dentista, Standby Magazine, 
Tijdschrift voor Dierengeneeskunde, 
dentalinfo.nl, docent bij de KNMT Academy 
en gastdocent bij diverse opleiders in de 
mondzorg. 

Op dit moment is Amber bezig met een MSc 
Ergonomie aan de University of Derby, met 
afstudeerrichting Design. 

is in 1997 als dierenarts afgestudeerd 
aan de Universiteit van Utrecht. 

Sindsdien is hij werkzaam in 
dierenkliniek Korte Akkeren te Gouda.  
In 20 jaar tijd ontwikkelde deze praktijk 
zich tot een tweedelijnskliniek.  
 
Arno heeft zich vooral toegelegd op 
Oncologie en heeft in de afgelopen 
jaren zijn bestralingsdeskundigheid 
niveau 3 gehaald en tevens een 

humane mastertitel in de klinische oncologie. 

Op dit moment is Arno bezig met zijn promotieonderzoek aan de 
(humane) Erasmus Universiteit in Rotterdam.

AMBER DENEKAMP

..
ARNO ROOS



8.30 - 9.15u: Registratie & ontvangst met koffie en thee

9.15 - 9:30u: 
Welkomstwoord en introductie gastsprekers 

9.30 - 10:15u:
Dental X-rays and CT-scan in brachycephalic dogs: an eye-opener! 
Sophie Döring  
Brachycephale honden worden vertegenwoordigd door meer dan 25 rassen, 
die allemaal gepredisponeerd zijn voor ontwikkelingsstoornissen van orofaciale 
structuren en meerdere tandheelkundige aandoeningen. Hoewel het maken 
van tandheelkundige röntgenfoto’s momenteel de gouden standaard is in de 
veterinaire praktijk voor het diagnosticeren van tandheelkundige ziekten bij 
honden, zou deze techniek beperkte waarde kunnen hebben bij brachycefale 
rassen. Wat kan Cone-beam computer tomografie doen om ons te helpen de 
tekortkomingen te overstijgen? Een ‘moet je weten’ lezing!

10:15 - 11.00u:
Prognose infaust bij mondholtetumoren kat? - Arno Roos
Wat zijn de meest voorkomende tumoren bij de kat? Zijn ze op het oog te 
herkennen of is het nog steeds noodzakelijk om bij iedere ‘bult’ een biopt te 
nemen en histologisch te laten onderzoeken? Zijn er überhaupt tumoren bij de kat 
met een goede prognose of is er bijna altijd sprake van ‘prognose infaust’? Na 
deze lezing bent u weer volledig op de hoogte, ook van de trial die loopt voor de 
behandeling van plaveiselcelcarcinoom bij de kat. 

11:00 - 11.20u:  Koffie / thee pauze

11:20 - 12:05u: (plenaire sessie theaterzaal)
Houdt u aan het einde van uw energie nog een stuk werkdag over? 
Amber Denekamp
Als zorgverlener denkt u vaak aan de ander, of dit nu mens of dier is. Het welzijn 
en comfort van de patiënt en een effectieve behandeling gaan vaak voor úw 
welzijn. Dat betekent dat u zich soms in allerlei bochten moet wringen om tot 
een succesvolle behandeling te komen. Maar dat kan ook anders. In deze lezing 
wordt u zich op een ludieke manier bewust van uw eigen werkhouding en - 
techniek. Vervolgens krijgt u concrete adviezen. Tijdens deze lezing zit u niet stil, 
maar wordt u uitgedaagd naar uzelf te kijken, en wordt er geoefend met diverse 
technieken. 

12.05 - 13.00u: Lunch & informatiemarkt 

13.00 - 13.45u:
Mondholtetumoren hond: update en veelbelovende ontwikkelingen! 
Arno Roos
Wat zijn de meest voorkomende tumoren bij de hond? Zijn behandeling en 
prognose van een plaveiselcelcarcinoom bij de hond hetzelfde als bij de kat? 
Wat zijn de consequenties van de verschillende tumorbehandelingen bij de 
hond en hoe kun je als dierenarts daar een adviserende rol in spelen. Ligt er een 
controverse tussen wat mogelijk is en wat wenselijk is? Roos zal tevens ingaan op 
de nieuwste ontwikkelingen: een trial met een polypeptide melanoom vaccin.

13:45 - 14.30u:
Dental disorders in brachycephalic dogs: let’s start to work!
Sophie Döring
Brachycephale honden hebben verkorte maxillaire en mandibulaire botten, maar 
wel hetzelfde aantal gebitselementen als mesaticephale en dolichocephale 
honden. De anatomische kenmerken van brachycephale rassen leiden tot 
meerdere ontwikkelingsstoornissen van orofaciale structuren en een aantal 
specifieke gebitsproblemen zoals persisterende melktanden, verplaatste tanden, 
gedeeltelijk doorgebroken of geheel niet doorgebroken gebitselementen, 
odontogene cysten, crowding, rotatie van elementen en ernstige parodontale 
aandoeningen. Tijdens de lezing wordt besproken hoe de gepresenteerde 
patiënten worden gediagnosticeerd en behandeld om daarmee hun kwaliteit van 
leven te verbeteren.

14:30 - 14:50u: Koffie / thee pauze

14:50 - 15.00u: 
Plenaire sessie theaterzaal

15.00 - 15.45u: (plenaire sessie)
Robots and Fluorescence: How modern science is helping to make better 
dental products for pets - Phil McGenity 
Al meer dan 30 jaar is het “schone tandmodel” de gouden standaard voor het 
beoordelen van de effectiviteit van producten voor de mondverzorging van 
huisdieren. Dr. Phil McGenity legt de werking van het model uit en hoe het 
gebruikt is om de effectiviteit van mondverzorgingsproducten, welke tandplak 
en opbouw van tandsteen verminderen, aan te tonen. Met behulp van een 
robotachtige kaak, waarmee de werking van mondverzorgingsproducten op 
tandplak kan worden gevisualiseerd, wordt een recent ontwikkelde methode 
uitgelegd, die bekend staat als “kwantitatieve licht-geïnduceerde fluorescentie”. 
Hiermee kunnen de niveaus van tandplak die zich op de tanden van honden 
hebben opgehoopt worden gemeten.
Zo wordt de ontwikkeling van effectievere mondverzorgingsproducten 
vergemakkelijkt met als doel “A better world for Pets”.

15.45 - 16:00u: Evaluatie & afsluiting

De zaal, die tevens te 
gebruiken is als filmzaal, 
heeft zijn naam te danken 

aan de Amsterdamse 
journaalbioscoop Cineac 
die in 1934 is gebouwd 

door architect Jan Duiker. 
Datzelfde jaar ontwierp 
Duiker ook Gooiland. 

De Cineac is de grootste 
subzaal van Gooiland.  

De ruimte met grote ramen 
en prachtige houten vloer 
heeft een prettige sfeer; 
uitermate geschikt dus 
voor deze nascholing.

CINEAC

Veterinair





Het woord controverse kan gebruikt worden als het gaat om een tegenstelling. Zo ziet de veterinair binnen de orale oncologie 
tegenstellingen tussen honden en katten als het gaat om de behandeling van bepaalde tumoren. Dat is goed om te weten als practicus, 
want wij zouden anders snel tot verkeerde conclusies kunnen komen en de eigenaar verkeerd inlichten over de mogelijkheden of 
onmogelijkheden in de behandeling van hun huisdier. En daar waar we vroeger bij bepaalde tumoren al snel zouden spreken over 
‘prognose infaust’, blijken er toch weer veelbelovende nieuwe behandelmethodes in onderzoek te zijn. Arno Roos zal de meest actuele 
ontwikkelingen met ons bespreken. 

In tegenstelling tot ons idee dat we met de dentale röntgenfoto iedere tandheelkundige afwijking bij de brachycephale hond duidelijk in 
beeld kunnen brengen, zal Sophie Döring ons laten zien dat dit in sommige gevallen niet zo zwart-wit is. Het is wat dat betreft goed om te 
weten waar de grenzen liggen en wat de nieuwe ontwikkelingen op de markt ons te bieden hebben qua diagnostiek. Ook arbo-technisch 
zijn er tegenstellingen. Hoe vaak is het niet zo dat de patiënt prinsheerlijk op een zacht kussen ligt met extra ondersteuning ter hoogte van 
de nek, terwijl de practicus zich in allerlei lichamelijke bochten moet wringen om zicht te hebben op het te behandelen gebied. Hoog tijd 
dat wij allen eens goed wakker geschud worden door oefentherapeut Amber Denekamp!

Ook voor de paraveterinair zijn er de nodige controverses te bespreken. Marnix Lamberts en Frans Knaake zullen een controversiële quiz 
doen  ‘Met het mes tussen de tanden’. Laat je vooral niet op het verkeerde been zetten door deze heren! Daarna neemt Henriëtte Booij - 
Vrieling het stokje over met een aantal pittige controversiële casuïstieken. Deze zullen je aan het denken zetten en uitnodigen om stelling 
te nemen. Iaira Boissevain zet iedereen met beide benen op de grond. Als paraveterinair kan je het gevoel hebben dat je het ‘manusje-
van-alles’ bent en zal je steeds weer de helpende hand bieden tijdens de hectische dagen in de praktijk. Deze helpende hand kan ervoor 
zorgen dat de scheidslijn tussen wat wel en wat niet mag, zomaar overschreden wordt. En wat nu? In hoeverre kunnen goedbedoelde 
acties jou achtervolgen? 

Vervolgens zal de controverse binnen de oncologie besproken worden. Er is steeds meer mogelijk binnen de oncologie. Ingrijpende 
operaties, chemokuren en gerichte bestralingen. Naast het belang van de gezondheid van de patiënt, is het soms de vraag of dit niet ten 
koste gaat van diens welzijn. Zijn we vooral bezig voor de eigenaar? Wat houden de verschillende behandelmethodes eigenlijk in en wat 
is de impact ervan op het dier? Een verhelderende lezing van Arno Roos waar in de praktijk de helpende hand mee geboden kan worden. 

Tot slot zal dr. Phil McGfenity aan de hand van een robotmodel uitleggen hoe de effectiviteit van mondverzorgingsproducten, welke 
tandplak en opbouw van tandsteen verminderen, aangetoond kunnen worden. Hiermee wordt de ontwikkeling van effectievere 
mondverzorgingsproducten vergemakkelijkt met als doel “A better world for Pets”.

CONTROVERSE IN DE TANDHEELKUNDE

Het Tandheelkundig 
Symposium 2019 zal 
gebruik maken van 
de innovatieve event 
app YELLENGE. 
Deze werkt als 
smeerolie voor de 
interactie gedurende 
het symposium. 
Zo zal er tijdens de 

presentaties de mogeljikheid zijn om real-time 
feedback te geven of vragen te stellen aan de 
spreker.  
 

YELLENGE werkt als een digitale gids. 
Informatie, programma-updates, nieuws-
berichten, netwerken, foto’s delen… Er 
ontstaat interactie doordat iedere deelnemer 
actief betrokken wordt bij het onderwerp 
van de spreker. Het stellen van vragen, het 
beantwoorden van een stelling of het bijdragen 
aan een poll: 

YELLENGE zorgt ervoor dat iedere 
symposiumbezoeker een deelnemer wordt!

YELLENGE

HOLLANDS GENIETEN 

Ook de inwendige mens zal het aan niets ontbreken. Nuttig je hier iets, dan is het lokaal, puur, eerlijk, biologisch en ambachtelijk. Brood komt van Bakkerij Kruijmer uit Huizen, 
rundvlees uit Wijdemeren en kaas komt van Thamars kaas, bekend van de markt in Blaricum en Laren. En uiteraard zijn de presentatie plastics vervangen door materialen zoals 
palmblad, bamboe en hout. Daarnaast voorkomt Gooiland het liefst voedseloverschot door met de opdrachtgever goed af te stemmen hoeveel gasten er verwacht worden. 
Mocht het zo zijn dat er een voedseloverschot ontstaat dan wordt dit over het algemeen geschonken aan het Leger des Heils.



Als paraveterinair heb je een belangrijke rol binnen de 
dierenkliniek, niet alleen voor het dier, maar ook voor hun 
baasjes. Je bent vaak het eerste aanspreekpunt en mensen 
komen met veel vragen of zorgen over het welzijn van 

hun huisdier bij jou terecht. Een belangrijk onderwerp bij de gezondheid van het huisdier is 
gebitsverzorging. Helaas behoren gebitsproblemen nog steeds tot de meest voorkomende 
aandoeningen bij honden en katten. 

Tijdens de Maand van de Gebitsverzorging kan jij, als paraveterinair, ook bijdragen aan een 
goede informatievoorziening over gebitsproblemen. Zo zorgen we samen voor een gezonde 
mondholte en daarmee een gezond lichaam! Tijdens dit symposium voor paraveterinairen zullen 
vele dimensies van het vakgebied tandheelkunde aan bod komen. 

Gedurende de symposiumdag zal een mooie variatie aan tandheelkundige onderwerpen de revue 
passeren die mooi aansluiten op de ‘Maand van de Gebitsverzorging’.

HENRIETTE 
BOOIJ-VRIELING

Henriëtte rondde 
haar studie 
tandheelkunde in 
1998 af en werkt 
sindsdien als 
(humaan) tandarts. 
In 2004 rondde 
Henriëtte de studie 
diergeneeskunde 
af, waarna ze 
een promotie- en 
specialisatie 

traject volgde aan de faculteit diergeneeskunde 
in Utrecht, dit gecombineerd met klinische 
werkzaamheden aan de universiteitskliniek. In 
2010 werd het promotietraject afgesloten met het 
proefschrift “Tandresorptie bij katten, bijdrage van 
vitamine D en ontsteking”.  
In 2018 behaalde ze haar Europese specialisatie 
veterinaire tandheelkunde en werd daarmee de 
eerste Nederlandse Europees erkende specialist 
op veterinair tandheelkundig gebied. 
Henriëtte heeft sinds 2016 zitting in het bestuur 
van de European Veterinary Dental Society (EVDS), 
waarvan ze op dit moment voorzitter is.

Iaira is 
gespecialiseerd 
in veterinair en 
praktisch dierenrecht. 
Voordat ze advocate 
werd (2013), 
heeft zij jarenlang 
juridisch advies 
gegeven vanuit haar 
eigen juridische 
advieskantoor. 

Zij geeft ook regelmatig lezingen en doceert op deze 
rechtsgebieden. 

Iaira werkt met praktische problemen, zoals koop en 
verkoop, aansprakelijkheid of eigendomsgeschillen, 
algemene voorwaarden voor een dierenbedrijf, maar 
ook om beleid en overheid of zelfs strafrecht. Het gaat 
hier niet om de filosofie over rechten van het dier, maar 
om het juridische mijnenveld rond het houden van 
dieren waar dierenarts, ondernemer en dierenhouder 
mee te maken krijgen.

IAIRA BOISSEVAIN

Dr. Phil McGenity 
behaalde een 
graad in Natuur-
wetenschappen 
en een doctoraat 
in Chemical 
Engineering aan 
de Universiteit van 
Cambridge, Verenigd 
Koninkrijk. 
 

Hij werkt al meer dan 20 jaar bij Mars Petcare en heeft 
een groot deel van die tijd gewerkt aan de ontwikkeling 
en het testen van dieetproducten voor mondverzorging 
voor honden en katten.

In zijn huidige functie als Global Oral Care 
Technical Leader van het Global Petcare R&D 
team is Phil verantwoordelijk voor de verdere 
ontwikkeling van de huidige technologieën in 
gebitsverzorgende producten.

PHIL MCGENITY

CONTROVERSE

..



PARAVETERINAIR

8.30 - 9.15u: Registratie & ontvangst met koffie en thee

9.15 - 9:30u: 
Welkomstwoord en introductie gastsprekers 

9.30 - 10:15u:
Kennis Quiz ‘Met het mes tussen de tanden 
Frans Knaake en Marnix Lamberts
Aan de hand van vele tandheelkundige foto’s van patiënten 
uit hun praktijk, zullen Frans en Marnix een aantal situaties 
aan jullie voorleggen. Geef realtime aan wat jouw mening 
is. Vorig jaar werd deze quizz als zeer goed beoordeeld. 
Dit jaar zijn de vragen een tandje moeilijker gemaakt. Ga 
de strijd aan voor de hoogste score tijdens de lezing van 
Frans en Marnix.

10:15 - 11.00u:
Zo zuster, wat is uw diagnose? Casuïstieken voor de 
paraveterinair - Henriëtte Booij-Vrieling
Henriëtte zal tijdens de lezing een aantal casussen uit 
de praktijk aan de zaal voorleggen. Jij kan (anoniem) je 
mening geven, waarna Henriëtte de casus met jullie gaat 
bespreken. Een zeer leerzame en interessante lezing die 
je aan het denken zet en die direct toepasbaar is in de 
praktijk!

11:00 - 11.20u:  Koffie / thee pauze

11:20 - 12:05u: (plenaire sessie)
Hou jij aan het einde van je energie nog een stuk 
werkdag over? - Amber Denekamp
Als zorgverlener denk je vaak aan de ander, of dit nu mens 
of dier is. Het welzijn en comfort van de patiënt en een 
effectieve behandeling gaan vaak voor joúw welzijn. Dat 
betekent dat je je soms letterlijk in allerlei bochten moet 
wringen. Maar dat kan ook anders. In deze lezing word je 
op een ludieke manier bewust van jouw eigen werkhouding 
en -techniek. Vervolgens krijg je concrete adviezen. 
Tijdens deze lezing zit je zeker niet stil, maar word je 
uitgedaagd om naar jezelf te kijken, en wordt er geoefend 
met diverse technieken. 

12.05 - 13.00u: Lunch & informatiemarkt
 
13.00 - 13.45u:
Wie trekt er aan het kortste eind? - Iaira Boissevain
Ofwel: wat mag je als paraveterinair wel en niet en wat 
zijn de gevolgen als je deze regels aan je laars lapt? Een 
miljoentje kwijt aan aansprakelijkheid? Strafblad? Tralies? 
Uit je vak worden gezet? Iaira Boissevain legt uit wat de 
gevolgen kunnen zijn van het overschrijden van juridische 
grenzen. Let op: voor eventuele gevolgen van de lezing 

wordt geen aansprakelijkheid aanvaard! 

13:45 - 14.30u:
Mondholte tumoren: is beter maken ook  
een beter leven?´- Arno Roos
Behandeling van tumoren bij huisdieren: bij iedereen die 
het hoort komt een serieuze blik op het gezicht. Wat is  
de kwaliteit van leven na de behandeling? Arno Roos zal 
de verschillende behandelmogelijkheden uit de doeken 
doen. Kan een oraal melanoom bestraald worden? Hoe 
gaat dat in zijn werk en hoe ziet het resultaat eruit? Ook 
chemotherapie komt aan de orde aan de hand van de 
behandeling van het plaveiselcelcarcinoom bij de hond. 
Wordt de hond ook kaal en voelt hij zich net zo beroerd 
als je soms hoort uit verhalen bij de mens? Maar er 
is meer mogelijk: immunotherapie! Wat is dat en wat 
houdt dat in? Last but not least: wat is de impact van het 
deels verwijderen van de onderkaak? Hoe ziet het eruit 
(cosmetisch effect), hoe redt de hond zich (functioneel 
effect)? Na afloop van deze lezing weet jij het antwoord op 
al deze vragen en kan jij huisdierbezitters goed informeren 
als zij voor de emotionele keuze staan om wel of niet te 
behandelen.   

14:30 - 14:50u: Koffie / thee pauze

14:50 - 15.00u: 
Plenaire sessie theaterzaal

15.00 - 15.45u: (plenaire sessie)
Robots en Fluorescentie: hoe moderne wetenschap 
helpt bij het maken van betere tandheelkundige 
producten voor huisdieren - Phil McGenity
Al meer dan 30 jaar is het “schone tandmodel” de 
gouden standaard voor het beoordelen van de 
effectiviteit van producten voor de mondverzorging van 
huisdieren. Dr. Phil McGenity legt de werking van het 
model uit en hoe het gebruikt is om de effectiviteit van 
mondverzorgingsproducten, welke tandplak en opbouw 
van tandsteen verminderen, aan te tonen. Met behulp 
van een robotachtige kaak, waarmee de werking van 
mondverzorgingsproducten op tandplak kan worden 
gevisualiseerd, wordt een recent ontwikkelde methode 
uitgelegd, die bekend staat als “kwantitatieve licht-
geïnduceerde fluorescentie”. Hiermee kunnen de niveaus 
van tandplak die zich op de tanden van honden hebben 
opgehoopt worden gemeten. Zo wordt de ontwikkeling van 
effectievere mondverzorgingsproducten vergemakkelijkt 
met als doel “A better world for Pets”.

15.45 - 16:00u: Evaluatie & afsluiting

Het theater van Gooiland 
is een van de meest 
authentieke theaters 
van Nederland. De 

handtekening van architect 
Jan Duiker is goed terug te 
zien. Zo zijn de stoelen nog 
origineel én monumentaal. 
Theater Gooiland is dan 
ook één van de meest 

intieme van Nederland en 
heeft een originele nog 

werkende handbediende 
trekkenwand.  

Het theater heeft 750 
comfortable zitplaatsen, 

verdeeld over de begane 
grond en het balkon. De 

ruimte is van oudsher 
geliefd bij artiesten.

THEATER





Het is belangrijk om uit te dragen dat het voorkomen van gebitsproblemen bij 
gezelschapsdieren een hoge prioriteit heeft. Wij roepen alle baasjes in de maand februari 
en september daarom op om het gebit van hun huisdier te laten controleren bij één van de 
deelnemende klinieken. 

Als kliniek kunt u zelf bepalen hoe u invulling geeft aan de ‘Maand van de Gebitsverzorging’ 
acties, bijvoorbeeld door (gratis) gebitscontroles, poetsinstructies, informatievoorziening of 
andere initiatieven. 

Waarom zou u zich aanmelden?
Recent gaven deelnemende praktijken in een enquête aan dat zij naar aanleiding van de 
‘Maand van de Gebitsverzorging’ meer gebitsreinigende afspraken voor hond en kat hebben 
gerealiseerd*. 

De initiatiefnemers, PEDIGREE® & WHISKAS®, starten ook dit jaar een grootschalige televisie- 
en internetcampagne. Ter ondersteuning van uw kliniek zult u bij deelname ook een uitgebreid 
pakket (zolang de voorraad strekt) met informatie en folders over gebitsverzorging bij honden 
en katten ontvangen voor  
uw cliënten. 

Dit pakket is samengesteld door alle deelnemende partners van de ‘Maand van de 
Gebitsverzorging’. Ga naar de website www.maandvandegebitsverzorging.nl om uw kliniek in 
te schrijven voor de 12e editie van de ‘Maand van de Gebitsverzorging’.

*bron: enquête Maand van de Gebitsverzorging 2014, 77% meer afspraken hond, 58% meer afspraken kat.

SCHRIJF NU IN!
VOOR DE 12E EDITIE 
VAN DE MAAND 
VAN DE GEBITSVERZORGING

Schrijf nu in voor deelname aan het paraveterinair programma en/
of veterinair programma van het Tandheelkundig Symposium 2019 
‘Controverse in de tandheelkunde’ dat 
plaatsvindt op zaterdag 26 januari 2019 in Gooiland te Hilversum. 
Registreer via www.virbac.nl/inschrijven!

EARLY BIRD REGISTRATION! 
Als u zich vóór 22 december 2018 inschrijft voor het symposium dan 
betaalt u voor het paraveterinair programma slechts € 29,95 i.p.v. € 55,- 
per persoon  incl. btw en voor het veterinair programma slechts € 215,- 
i.p.v. € 235,- per persoon incl. btw! 
 
Na deze datum bedragen de inschrijfkosten voor voor het 
paraveterinaire programma € 55,- p.p. incl. btw en voor het veterinaire 
programma € 235,- p.p. incl. btw. 
U ontvangt de factuur na de bevestiging van inschrijving. 

ACCREDITATIE
Het PE-Veterinair vraagt dierenartsen om het UDN in te vullen en het 
CPD vraagt u om uw CIBG nummer in te vullen zodat de persoonlijke 
accreditatiepunten toegekend kunnen worden. 
U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste toekenning.
U vindt uw UDN op www.knmvd.nl en uw CIBG nummer op 
www.diergeneeskunderegister.nl.

INSCHRIJVEN



Uitstekend bereikbaar met OV
Ook met het openbaar vervoer is Gooiland gemakkelijk te bereiken. De congreslocatie ligt op 600 
meter vanaf station Hilversum. U kunt dan het beste uitstappen op station Hilversum Centraal. 

Auto & Parkeren
Theater Gooiland ligt op 10 minuten rijden vanaf de afrit A27 en A1. Uw auto kunt u gemakkelijk kwijt 
in de nabij gelegen parkeergarage Gooiland. Deze bevindt zich op 100 meter lopen vanaf de locatie.
Er zijn laadpalen aanwezig voor electrische auto’s. Deze parkeergarage is voorzien van een lift 
geschikt voor minderevalide gasten en rolstoelgebruikers. De garage is zeven dagen per week en 
vierenentwintig uur per dag geopend. 

Voor het navigatiesysteem:
Kies voor uw navigatiesysteem het adres van de parkeergarage Gooiland.  
 
Parkeergarage Gooiland
Koningshof 1, 1211 MH Hilversum 
360 plaatsen

Op de dag van het symposium zullen wij u naar de juiste ingang van het congrescentrum wijzen. 
Alle informatie en de route zijn terug te vinden in de YELLENGE app.

MONDHOLTEPATHOLOGIE


