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Voorjaarsvergadering van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap 

Datum : vrijdag 8 april 2016
Thema : “(Esth)ethiek”
Moderator : Mr. Dr. W.G. Brands
Locatie : Het Trippenhuis in Amsterdam

Aanvang: 10.00 uur, ontvangst vanaf 09:30 uur

AGENDA VOOR DE 295ste HUISHOUDELIJKE LEDENVERGADERING

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. In memoriam Alma Dozic

4. Notulen van de 294-ste ledenvergadering (bijlage I)

5. Voordrachten nieuwe leden (bijlage II)

6. Jaarverslag van het secretariaat over 2015 (bijlage III)

7. Financieel verslag van de penningmeester over 2015 (bijlage IV)

8. Verslag verificatiecommissie, décharge van het bestuur,  
 benoeming nieuwe verificatiecommissie, herverkiezing 2e secretaris

9. Aankondiging najaarsvergadering 2016 

10. Wat verder ter tafel komt

11. Rondvraag

12. Sluiting



13.30-14.00 Maatschappelijke en morele aanvaardbaarheid  
van wensgeneeskunde

 Spreker: Dr A. Struijs 
 
14.00-14.30 Winst of waarde 
 Spreker: Dr J. Kole 
 
14.30-15.00 Theepauze

15.00-15.45 Esthetisch verfraaien.  
Mooi, maar wordt men daar nou ook beter van? 

  Spreker: Prof Dr A. de Jongh 

15.45-16.30 Zelfbeschikking en professionele standaard 
  Spreker: Dr W.G. Brands 

16:30  Discussie 

17.00  Afsluiting en borrel 

Programma Voorjaars vergadering NTG 

Datum: Vrijdag 8 april 2016
Plaats: “Het Trippenhuis”, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam 

“(Esth)ethiek” 

Dagvoorzitter: W.G. Brands

AGENDA

09:30-10:00 Ontvangst met koffie en thee

10:00-10:45 Huishoudelijke vergadering

10:45-11:15 Pauze met koffie en thee

11.00-11.10 Opening door de moderator 

11.10-11.55 MKA chirurgie; omdat het moet of omdat het kan? 
Spreker: Dr Th. Hoppenreijs 

11.55-12.40 Uiterlijke schijn? (Hoe belangrijk is het er goed uit te zien?) 
 Spreker: Dr R.C. Gorter 

12.40-13.30 Lunch

Najaarsvergadering 2016

Datum: 14 oktober 2016
Plaats: De Driehoeck te Utrecht  Thema: Technologische ontwikkelingen



Dr. R.C. Gorter 
Ronald Gorter is psycholoog, gespecialiseerd in sociale 
tandheelkunde. Hij is UHD bij de sectie Sociale Tandheelkunde 
(ACTA), waar onder meer communicatie in de praktijk, 
professionaliteit en werkdruk/burn-outrisico onder tandartsen 
zijn aandachtsgebieden zijn. Op dat laatste onderwerp 
promoveerde hij in 2000. Ronald is betrokken bij onderwijskundige 
vernieuwingen in het tandheelkundecurriculum en is momenteel 
directeur van de bacheloropleiding tandheelkunde bij ACTA. 
Hij publiceerde in diverse Nederlandse en buitenlandse 
wetenschappelijke en professionele tijdschriften en is de auteur 

van een boek over burn-out bij tandartsen. In 2012 ontving hij de “Excellence in Dental 
Education” Award van de Association for Dental Education in Europe (ADEE).

UITERLIJKE SCHIJN? 
(Hoe belangrijk is het om er mooi uit te zien?)

Een belangrijk deel van de tandheelkundige werkzaamheden bestaat niet zozeer uit 
preventie of herstel, maar uit verfraaiing van het voorkomen. Esthetische tandheelkunde is 
een algemeen geaccepteerd onderdeel van de praktijk. Sommige patiënten besparen zich 
kosten noch moeite om er maar mooier uit te zien. Dat roept de vraag op hoe belangrijk 
het eigenlijk is om er mooi uit te zien. Is alle uiterlijkheid maar schijn of weerspiegelt een 
mooie buitenkant een goede binnenkant? In deze bijdrage zal worden ingegaan op de 
psychologische betekenis van aantrekkelijkheid. 

Dr Th. Hoppenreijs 
Theo Hoppenreijs is MKA-chirurg in het Rijnstate ziekenhuis 
te Arnhem. Na een studie tandheelkunde en geneeskunde aan 
de KU Nijmegen, opgeleid in de MKA-chirurgie in het Radboud 
UMC Nijmegen. Aandachtgebieden zijn kaak osteotomieen, 
implantologie, botreconstructie, en oncologie. Hij is erkend 
implantoloog-NVOI, oncoloog en volgt thans een masteropleiding 
esthetische aangezichtschirurgie. In 1999 gepromoveerd op de 
orthodontisch-chirurgische behandeling van patiënten met een 
open beet in het front. Hij is als opleider verantwoordelijk voor de 
niet-academische deelopleiding van AIOS uit Nijmegen en Leuven. 

Hij is actief in vele commissies van de NVMKA, NVOI en de KNMT. Zo is hij thans nog 
vicevoorzitter van de NVMKA, voorzitter van het Consilium Implantologicum van de NVOI en 
lid van het tuchtcollege te Zwolle. Hij publiceerde in verschillende nationale en internationale 
tijdschriften en begeleidde 2 promotieonderzoeken.

MKA-chirurgie; omdat het moet of omdat het kan?

In de behandelplanning gaan we meer interdisciplinair te werk. Meerdere zorgverleners uit 
verschillende disciplines dragen bij aan het behandelresultaat. De patiënt staat centraal, 
heeft wensen en verwachtingen, wil behandelvoorstellen horen om uiteindelijk zelf een keuze 
te kunnen maken. Kunnen de patiënt en de zorgverlener deze rol aan? Wat is uiteindelijk 
leidend: het probleem, de outcome van de behandeling of de tevredenheid van de patiënt? 
Behandelplanning is maatwerk geworden en de uitvoering vereist goede onderlinge 
samenwerking binnen het team met duidelijke afspraken. Patiënten met een aangeboren 
aandoening zijn anders dan patiënten na tumorresectie, na tandverlies of vormverlies van 
gebitselementen na verlies door excessief bruxisme. Functie staat in de regel voorop maar 
esthetiek is hier niet meer los van te zien. De zorgverzekeraar speelt in toenemende mate 
een sturende rol. De MKA-chirurgie heeft de esthetische aangezichtschirurgie opgenomen 
en wil dit vermarkten. Een nieuwe speler in een groeiend deel van de zorgvraag. Deze zorg is 
niet opgenomen in de basisverzekering maar kan een oplossing zijn of meerwaarde hebben 
in het behandelresultaat. Het dilemma is welke informatie geef je de patiënt en wie voert de 
behandeling uit. 



Dr J.J. Kole
Jos Kole is universitair docent beroepsethiek in de 
gezondheidszorg bij IQ healthcare van het Radboudumc waar 
hij ethiekonderwijs geeft aan geneeskunde- en tandheelkunde-
studenten. Bij de Academie Gezondheidszorg van de CHE geeft hij 
beroepsethiek aan verpleegkundigen. Als ethicus specialiseerde 
hij zich in onderzoek en onderwijs over beroepsethische 
thema’s, onder andere interprofessionele samenwerking en 
beroepsgeheim. Hij publiceert daar geregeld over. Naast zijn 
werk in onderzoek en onderwijs is Jos Kole lid van de Afdeling 
Advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en 

Jeugdbescherming (RSJ). Zie ook www.joskole.nl

Winst of waarde?
Is degene die je in de tandartsstoel hebt zitten je autonome consument die je tot de 
aanschaf van een mooi product mag verleiden of verleen je een hulp vragende patiënt je 
diensten overeenkomstig de professionele standaard. Focus je op de bedrijfsvoering van je 
praktijk en ga je voor de winst, of ga je voor de waarde van noodzakelijke mondzorg. Over 
de dilemma’s van tandartsen die mooi werk willen leveren, dat misschien niet noodzakelijk 
is, maar wel geld in het laatje brengt, en professionals die verantwoorde mondzorg aan 
hun patiënt bieden en misschien een goedkoper alternatief aanbieden als dat ook werkt en 
de patiënt geld bespaart. Elke tandarts die er naar streeft om een professional te blijven, 
als eigenaar van een praktijk of als werknemer in de praktijk van een ander, kent de lastige 
vragen. Hoeveel mag ‘mooi’ kosten en wanneer wordt dat professioneel onverantwoord? 
Vragen als deze worden vanuit beroepsethisch perspectief behandeld. 

Dr. A. Struijs 
Alies Struijs is werkzaam bij de Raad voor Volksgezondheid 
en Samenleving (RVS) en Centrum voor Ethiek en Gezondheid 
(CEG). Na haar studie theologie specialiseerde zij zich in de 
wijsgerige ethiek en promoveerde in 1998 op het proefschrift: 
Minderhedenbeleid en moraal. Vanaf 1986 werkte zij in 
de jeugdzorg op het gebied van multiculturele en ethische 
vraagstukken. Vanaf 1999 werkt zij bij de Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg (RVZ, diens opvolger de RVS) en 
het CEG. Haar expertise ligt op het brede terrein van ethische 
vraagstukken in zorg en welzijn. Meer specifiek ethische vragen 

in relatie tot (culturele) diversiteit, informele zorg, jeugdzorg, e-Health en betaalbaarheid 
van zorg. Samen met dr. Eva Asscher schreef zij het signalement Wensgeneeskunde (CEG 
2015).

Maatschappelijke en morele aanvaardbaarheid van wensgeneeskunde
Wensgeneeskunde is een verzamelbegrip voor medische behandelingen die zonder directe 
medische noodzaak worden verricht. Wensgeneeskunde komt overal in de gezondheidszorg 
voor: in de basiszorg, in de medisch specialistische zorg en bij commerciële aanbieders. 
Harde cijfers zijn er niet, maar wensgeneeskunde lijkt in omvang toe te nemen: het komt 
in elk geval voor in meer delen van de zorg en er is technologisch steeds meer mogelijk. 
Wensgeneeskunde kan te maken hebben met de wensen van de cliënt: ‘U vraagt, wij 
draaien’. Maar ook zorgverleners willen hun professionele vaardigheden inzetten en tonen. 
Daarnaast zijn er commerciële aanbieders die hun ‘waar’ willen verkopen. De oplopende 
collectieve zorgkosten roepen beleidsrelevante vragen op over de maatschappelijke en 
morele aanvaardbaarheid van wensgeneeskunde. Welke wensgeneeskundige ingrepen 
mogen worden vergoed uit collectieve middelen? Het vraagstuk van de rechtvaardige 
verdeling van schaarse collectieve middelen speelt ook bij de capaciteit en inzet van 
medische kunde. De reguliere geneeskundige zorg kan worden verdrongen als (zelf betaalde) 
wensgeneeskundige ingrepen voorgaan of wanneer er door complicatie nazorg nodig is. 



Prof dr A. de Jongh 
Ad de Jongh is tandarts en GZ-psycholoog en is als bijzonder 
hoogleraar angst- en gedragsstoornissen verbonden aan SBT 
en ACTA. Daarnaast is hij sinds 2011 honorary professor aan 
de School of Health Sciences van Salford University, Manchester 
(UK). Hij heeft een praktijk voor psychotrauma en houdt zich 
onder meer bezig met onderzoek naar de mogelijkheid van 
evidence based behandelingen van de gevolgen van traumatische 
gebeurtenissen bij diverse groepen patiënten, waaronder die met 
ernstige psychiatrische aandoeningen.

Esthetisch verfraaien. Mooi, maar wordt men daar nou ook beter van?

Plastische chirurgie en verfraaiingen van het uiterlijk zijn tegenwoordig helemaal ‘in’. Maar 
cosmetisch ingrijpen is niet zonder gevaar. Mensen die zich wenden tot een tandarts of 
kaakchirurg voor het ondergaan van een cosmetische behandeling blijken opvallend vaak last 
hebben van een psychisch ziektebeeld, zoals body dysmorfic disorder (BDD). Hoe kunnen we 
onnodige behandelingen met ellendige gevolgen voorkomen? 

Mr dr W.G. Brands
Wolter Brands werkt als maat in een grote tandartspraktijk. 
Hij was hoofddocent sociale tandheelkunde in Nijmegen. Op 
dit moment is hij onder meer rechter plaatsvervanger aan de 
rechtbank Midden Nederland, hoofdredacteur van het Nederlands 
Tijdschrift voor Tandheelkunde, lid van de working group Dental 
Ethics van de FDI en president van de International Dental Ethics 
and Law Society. Hij is betrokken (geweest) bij het opstellen van 
verschillende richtlijnen en kwaliteitsinstrumenten van de KNMT, 
lid van de commissie opleidingen van de KNMT en lid van de 
cobex van een theologische universiteit. Brands is daarnaast als 

gastdocent betrokken bij het (PAO) onderwijs aan de 3 opleidingen Tandheelkunde.



Secretariaat:

Da Costastraat 14 • 8023 AZ Zwolle
tel. 06-21 141 812 • e-mail: joerdent@yahoo.com


