NVTS Basiscursus MRA
Vrijdag 3 september 2021,
St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Docenten
Links: Aarnoud Hoekema, MKA-chirurg, ACTA, Tjongerschans Ziekenhuis
Rechts: Michiel Doff, MKA-chirurg, Nij Smellinghe Ziekenhuis
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Basiscursus MRA
'Mandibulair Repositie Apparaat'
Vrijdag 3 september 2021, 09.00 – 21.00 uur
St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Inleiding Basiscursus 'Mandibulair Repositie Apparaat'
Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een slaapgerelateerde ademhalingsstoornis niet alleen een vergroot gevaar voor de eigen gezondheid kunnen vormen,
maar ook voor de medemens. Welke bijdrage kunt u als mondzorgverlener leveren
om deze gevaren te verkleinen?
Velen van u hebben gehoord van het Mandibulair Repositie Apparaat (MRA).
Dat het een therapeutisch apparaat is dat wordt ingezet bij slaapgerelateerde
ademhalingsstoornissen, is waarschijnlijk ook wel bekend.

En wat weet u verder ….. ?
Tijdens deze cursus willen wij u op de hoogte brengen van de problematiek, symptomatologie en epidemiologie van de slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen.
Kunt u een patiënt met een Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) herkennen?
Ook zullen de diagnostiek en de diverse behandelmogelijkheden worden besproken.
Voor u als mondzorgverlener is vooral de MRA interessant. Wat doet het en doet
het dat ook goed? En hoe zit het met de neveneffecten en therapietrouw? Op welke
wijze kan ik daarmee in de algemene (of ook gespecialiseerde/gedifferentieerde)
praktijk geconfronteerd worden? En hoe kan ik mijn patiënt helpen?
Tijdens de hands-on workshop zullen de docenten u leren hoe u een consult
met betrekking tot slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen kunt vormgeven.
Vervolgens krijgt u handreikingen hoe u een MRA kunt 'aanmeten' en laten
vervaardigen in een tandtechnisch laboratorium.
Kortom een cursus waarbij u niet in slaap zult vallen en waarna u in staat zult zijn
bovenstaande vragen en meer te beantwoorden.
De cursus zal bovendien als goede basis dienen voor de accreditatie als ‘Erkend
Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS’ (zie www.nvts.nl).

Programma Basiscursus MRA
'Mandibulair Repositie Apparaat'

Basiscursus MRA
2021

08.30 uur

Ontvangst en registratie

09.00 uur

Opening

09.05 uur

Slaap & slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen
Inleiding

09.30 uur

Pathofysiologie & epidemiologie

10.30 uur

Pauze

10.45 uur

Slaap & slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen
Consequenties

11.15 uur

Diagnostiek & therapie
Diagnostiek 1 - anamnese / KNO - onderzoek

11.40 uur

Diagnostiek 2 - slaaponderzoek

12.05 uur

Therapie - conservatief

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

Therapie
Therapie - chirurgie 1

14.00 uur

Therapie - chirurgie 2

14.30 uur

Therapie - CPAP

15.00 uur

Pauze

15.15 uur

MRA therapie
Inleiding

15.45 uur

Werkingsmechanisme & effectiviteit, indicaties &
contra-indicaties

16.45 uur

Neveneffecten & therapietrouw

17.15 uur

Vragen en afsluiting

17.30 uur

Diner

19.30 uur

Workshops
Vervaardiging MRA

20.30 uur

MRA therapie
Richtlijnen & protocollen

21.00 uur

Afsluiting

Informatie Basiscursus MRA
'Mandibulair Repositie Apparaat'
Docenten
Dr. A. Hoekema, MKA-chirurg, ACTA, Tjongerschans Ziekenhuis, Heerenveen
Dr. ing. M.H.J. Doff, MKA-chirurg, Nij Smellinghe Ziekenhuis, Drachten
Doelgroepen
Tandartsen, orthodontisten, kaakchirurgen en AIOS vanuit genoemde vakgebieden.
Accredita&e 6 punten
Door KRT, WaCo en NVMKA zijn aan deze cursus 6 accreditatiepunten toegekend.
Plaats
De cursus vindt plaats in het St. Antonius ziekenhuis, locatie Nieuwegein.
Adres: Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein
Bestuurskamer (route wordt aangegeven)
Parkeren / Openbaar vervoer
U kunt de auto parkeren in de parkeergarage. Na afloop van de cursus krijgt
u een uitrijkaart.
Kosten
Deelname aan deze cursus kost € 575,- per persoon.
Diner
Er zal een lunch en een avondmaaltijd geserveerd worden (wij verzoeken
deelnemers met speciale dieetwensen dit tijdig aan te geven).
Inschrijving
U kunt zich inschrijven via www.nvts.nl. Deelname is aan een maximum aantal
gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Annulering
van uw inschrijving is mogelijk tot 1 augustus 2021. In dat geval worden
administratiekosten (€ 50,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is
geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.

Meer informatie
www.nvts.nl

