Aan de leden van de NHTV
Alkmaar, 26 januari 2020

Graag nodigen wij u als lid van de NHTV uit voor een lezing op dinsdagavond 25 februari a.s. in
het van der Valk Hotel te Akersloot met als onderwerp:

DENTOGENE VS. NIET – DENTOGENE PIJN m.b.t. TMD
Door: Stephanie Haagedoorn en Cornel Tol
Graag delen zij hun kennis over de ins en outs van niet-dentogene en dentogene pijn om zo
onnodige tandheelkundige ingrepen te voorkomen.
De presentatie zal een uiteenzetting zijn over de diagnostiek m.b.t. TMD en hoe onderscheid te
maken voor wat betreft diverse aandoeningen. Soms is dat namelijk lastig: in de praktijk ziet men
dan gediagnosticeerde problemen die eigenlijk duiden op een ander probleem dan dat het een
dentogene oorzaak heeft. Vaak zijn er dan ook onnodige tandheelkundige ingrepen in het
verleden uitgevoerd bij deze patiënten.
Aan de hand van de anamnese zullen zij een hypothese opstellen en informatie over
prevalentiecijfers geven. Daarnaast worden signalen, symptomen en misdiagnoses behandeld
met daarbij passend wetenschappelijk onderzoek.

Inloop met koffie en thee
19.30 uur: Dentogene vs. niet – dentogene pijn I
20.15 uur: Pauze
20.45 uur: Dentogene vs. niet – dentogene pijn II
21.30 uur: Einde

Stephanie Haagedoorn
Stephanie heeft tandheelkunde aan ACTA gestudeerd Is en heeft
aansluitend veel ervaring opgedaan in diverse praktijken. Zij is
sinds 2012 praktijkeigenaar van Top Dental in Volendam. Doet nu
onderzoek naar de overkappingsprothese op implantaten o.l.v.
collega’s Meijer en Raghoebar van het UMCG.

Cornel Tol
Cornel is fysiotherapeut sinds 2014 en heeft in diverse
werkvelden als fysiotherapeut gewerkt. Hij heeft inmiddels zijn
master Muskuloskeletale revalidatie profiel orofaciale therapie
behaald.
Hij heeft in diverse praktijken als oraal fysiotherapeut gewerkt,
werkt nu in onze regio en werkt tevens bij ACTA als
onderzoeker.

 Datum: dinsdag 25 februari 2020 van 19.30 uur – 21.30 uur
 Locatie: Hotel Akersloot, Geesterweg 1A te Akersloot
 Kosten: € 40,-. Dit bedrag is inclusief cursus, consumpties, presentje en certificaat van
deelname.
 Voor deze avond zijn 2 KRT punten aangevraagd

Voor deze avond kunt u zich aanmelden via onze website www.nhtv.info > aanmelden:
https://nhtv.info/#xl_xr_page_aanmelden
of u kunt een reply op deze mail sturen met uw NAW gegevens, dus in dat geval naar
nhtv@kpnmail.nl

Wij hopen u op dinsdag 25 februari a.s. te mogen ontmoeten bij deze interessante lezing!
Met vriendelijke groet,
Erik van Groen
secretaris / penningmeester NHTV
Postbus 260
1800 AG Alkmaar
06-50290301

