
*Het genoemde bedrag is exclusief BTW en exclusief korting.
Het bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst van de 
factuur. 

Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder 
enige vorm van sponsoring of
subsidie. 

Autismevriendelijke mondzorg
Bejegening en begeleiding van uw patiënt

Datum
Dinsdag 21 mei 2019

Locatie
Carlton President, Utrecht

Prijs
Dagprogramma       
9.30 - 16.15 uur € 395,-*   

Accreditatie aangevraagd
   •   Mondhygiënisten - KRM
   •   Tandartsen - KRT
   •   Orthopedagogen en jeugdpsychologen 
        - NIP K&J/NVO

Onderstaand aanbod is wellicht 
ook interessant voor u: 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Psychiatrie in de zorg 
voor mensen met een 
verstandelijke beperking
Woensdag 5 juni 2019

Cursus | Omgaan met 
emotie en agressie in de 
zorg
Vrijdag 27 september en 
1 november 2019

www.medilex.nl/vbpsychiatrie

www.medilex.nl/agressie 

www.medilex.nl/mondzorgautisme 
Neem een optie voor 2 weken of reserveer 

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/mondzorgautisme 

www.medilex.nl/mondzorgautisme

Autismevriendelijke mondzorg 
Bejegening en begeleiding van uw patiënt 

Dinsdag 21 mei 2019

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

Meer informatie?
Lisanne Noorlander, 

Congresontwikkelaar en 

-coördinator

l.noorlander@medilex.nl

030-6933887



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Arie Riem, Tandarts-pedodontoloog bij kinderkliniek TandInZicht en lid 
Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg

Autismespectrumstoornis (ASS): van diversiteit tot bejegening
Richard Vuijk, klinisch psycholoog Sarr Expertisecentrum Autisme en eigen praktijk AutismeSpectrumNederland
   •   Wat is een autismespectrumstoornis (ASS)?
   •   Welke beeld hebben we van autisme in de maatschappij?
   •   Wat is een adequaat bejegeningsperspectief?
   •   Op welke manier kunt u bijdragen aan een geslaagde interactie tussen u en uw patiënt met   
       autisme?

Koffie- en theepauze

Autismespectrumstoornissen (ASS) en angst
Bonny van Steensel, universitair docent en GZ-psycholoog
   •   Hoe vaak komt angst bij patiënten met een ASS voor?
   •   Welke verschillende soorten angsten zijn er?
   •   Wat zijn triggers voor angst bij patiënten met een ASS?
   •   Hoe pakt u angst bij patiënten met een ASS aan?

Wat als mondzorg niet lukt? Een brede aanpak!
Jan Elhorst, niet praktiserend Tandarts Gehandicaptenzorg en lid Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg
Caroline van Houtem, tandarts-angstbegeleiding Noord West Ziekenhuisgroep (NWZ) en lid Werkgroep 
Autismevriendelijke Mondzorg
   •   Diagnostic overshadowing: Hoe kunt u het foutief interpreteren van non-coöperatief (angst)  
       gedrag tegengaan?
   •   Hoe gaat u om met onzekerheid en handelingsverlegenheid bij patiënten met een ASS?
   •   Wat is de noodzaak van multidisciplinaire (angst)diagnostiek in de autismevriendelijke mondzorg?
   •   Hoe maakt u gebruik van (meet)instrumenten voor adequate diagnostiek en behandeling?

Afsluiting door de dagvoorzitter met aansluitend een verzorgde lunch

Verdiepingssessie ronde 1
U kunt een keuze maken uit één van de verdiepingssessies

Koffie- en theepauze

Verdiepingssessie ronde 2
U kunt een keuze maken uit één van de verdiepingssessies

Einde programma

Verdiepingssessies

A - Een dubbele beperking: Autismespectrumstoornis (ASS) en verstandelijke beperking
Yvette Dijkxhoorn, orthopedagoog-generalist en klinisch neuropsycholoog
Prikkelverwerking, sociaal-communicatieve problemen en weerstand tegen veranderingen. Dit zijn 
voorbeelden van specifieke problemen die mensen met een ASS hebben en die het bezoek aan de 
tandarts lastig maken. Daarnaast komt ook veel comorbide problematiek voor die speciale aandacht 
vraagt. Wat als een patiënt naast een ASS ook een verstandelijke beperking heeft? Hoe kunt u deze 
patiënten het beste benaderen? En op welke manieren kunt u de angst bij deze patiënten laten afnemen? 
In deze workshop wordt een kader geboden met aanpassingen die mensen met een ASS en een 
verstandelijke beperking kunnen ondersteunen voor een bezoek aan de tandarts. Daarnaast worden er 
ook handvatten geboden voor meer complexere situaties waar het contact maar moeilijk lukt.

B - Autismevriendelijke mondzorg rond de tandartsstoel
Henk Algra, orthopedagoog Stichting Bijzondere Tandheelkunde Amsterdam
Anja Klein, preventie-assistente en autismecoach Centrum Bijzondere Tandheelkunde Julianadorp
Voor jonge kinderen is zowel de ervaring van het tandenpoetsen als het eerste bezoek aan de tandarts 
vaak spannend. Kinderen met ASS ervaren dit nog extremer en hebben vaak moeite om zich een beeld 
te vormen van wat er in de behandelkamer gaat gebeuren. Bovendien betekent het bezoek aan de 
tandarts altijd een onderbreking van de dagelijkse routine. In deze workshop wordt u gecoacht in het  
begeleiden van de dagelijkse mondzorg van ASS patiënten en de intake bij de tandarts. Daarnaast 
ontvangt u handvatten ‘rond de tandartsstoel’ die kunnen helpen bij het vormgeven van een autisme-
vriendelijke vorm van mondzorg.

C - Motiveren en belonen 
Mensen met een ASS zijn soms moeilijk te motiveren voor bepaalde activiteiten. Wat voor mensen
zonder ASS vanzelfsprekende manieren zijn om gewenst gedrag te realiseren, heeft voor mensen met 
ASS vaak weinig of zelfs een tegengesteld effect. Welke oorzaken liggen aan dit verschil ten grondslag 
en belangrijker nog: hoe kan het gewenste gedrag wél gerealiseerd worden? Wat zijn de 
do’s en don’ts bij het vergroten van motivatie bij mensen met ASS bij de tandarts? En wat is de zin en 
onzin van het inzetten van beloningen? Tijdens deze verdiepingssessie krijgt u een duidelijk beeld van 
de mogelijkheden en gevaren van motiveren en beloningen in de praktijk.

D - De toekomst van autismevriendelijke mondzorg
Jan Elhorst, niet praktiserend Tandarts Gehandicaptenzorg en lid Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg
In de praktijk blijkt dat er bij mondzorgverleners tal van goede ideeën bestaan rond autismevriendelijke 
mondzorg. Echter is het moeilijk om de kennis te borgen binnen de organisaties. De werkgroep 
autismevriendelijke mondzorg heeft daarom een (concept) werkdocument samengesteld voor de 
mondzorgbehandeling van patiënten met een ASS. Vindt u het lastig hoe u autismevriendelijk te werk 
kunt gaan en heeft u behoefte aan meer houvast? Tijdens deze interactieve verdiepingssessie krijgt u 
handvatten voor de behandeling van patiënten met een ASS aan de hand van het samengestelde 
werkdocument. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om, door middel van een beraad, mee te denken 
over de invulling van een behandelprotocol voor de autismevriendelijke mondzorg.
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