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•

Wiebe Derksen

Wiebe Derksen is in 2010 (Cum Laude) afgestudeerd aan de
Rijksuniversiteit Groningen. In januari 2012 startte hij een promotietraject op
het ACTA naar digitalisering in de implantologie. In dezelfde periode ronde
hij de 3-jarige postgraduate opleiding Orale-Implantologie en Prothetische
Tandheelkunde af. In 2013 ontving hij de ITI-Clinical Research Grant voor
zijn promotie onderzoek, werd in 2015 benoemd tot ITI-Fellow en won in
2015 de eerste prijs bij de “3M European Talent Award”. Daarnaast is hij is
co-auteur van de huidige ITI-consensus review over Computer Guided
Surgery. Zijn huidige expertise en onderzoek richt zich op Guided Surgery,
intraoraal scannen, abutmentkeuzes en CAD/CAM restauraties. Samen met
zijn vader Ben Derksen voert hij een algemene- en verwijspraktijk voor
restauratieve tandheelkunde en implantologie in Arnhem.
•

Derk Jan Jager

In 2005 de studie tandheelkunde in Groningen afgerond. Vanaf 2006 traineeprogramma’s
gebitsslijtage, implantologie, endodontologie, en prothetiek gevolgd binnen het UMC Groningen en
aldaar in 2012 gepromoveerd. In 2014 de opleiding tandarts-prosthodontist/restauratief tandarts van
het UMC Groningen en het Royal College of Surgeons Edinburgh (Mpros RCSed) afgerond onder
supervisie van prof. Marco Cune. Vervolgens de opleiding Maxillofaciale Prothetiek afgerond in 2016
bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde Amsterdam.
2005-2012 UMC Groningen en Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Martiniziekenhuis in Groningen, 2012-heden: assistent professor bij
afdeling MKA-chirurgie VU Medisch Centrum Amsterdam en
tandarts-MFP bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde in
Amsterdam. Hier verzorgt hij ook het “Speekselspreekuur” waar
patiënten met uiteenlopende speeksel gerelateerde klachten gezien
worden. Verder is hij supervisor bij de Master-na-Master
prothetisch/restauratieve tandheelkunde van de KU/UZ Leuven
(België). Zijn huidig onderzoek richt zich op het succes van
tandimplantaten en verlichting van de droge mondklachten bij
patiënten met het syndroom van Sjögren, Value Based Healthcare in
de tandheelkunde en de preventie van mond/keelkanker ten gevolge
van het humaan papillomavirus. Bestuurslid van de NVGPT.
•

Erik Jan Muts

Erik-Jan Muts voltooide in 2013 zijn studie tandheelkunde aan de
Rijksuniversiteit Groningen en is sindsdien werkzaam in de familiepraktijk
MP3 Tandartsen te Apeldoorn. Tevens heeft hij ruim 2 jaar gewerkt bij
Beekmans Tandartsen te Laren. Hij specialiseert zich met name in de
restauratieve en reconstructieve tandheelkunde. In 2013 won hij de 3M
Espertise Talent Awards met het ‘Digitaal Rehabilitatie Concept’ vanuit de
Universiteit van Groningen. Erik-Jan geeft met enige regelmaat lezingen in
binnen- en buitenland. Zijn artikel ‘Tooth Wear: A Systematic Review of
Treatment Options’ ontving in 2015 de Glen P. McGivney Scientific Writing
Award voor beste systematische review in 2014. Erik-Jan is bestuurslid van
de Dutch Academy of Esthetic Dentistry , is actief lid van de Associatie
Nederlandse Tandartsen en oprichter van Dutch Dental Concepts.

•

Paul de Kok

Paul de Kok studeerde tandheelkunde op ACTA en is erkend
restauratief tandarts (NVVRT) op de Kliniek voor Parodontologie
Amsterdam (KvPA), waar hij op verwijzing patiënten met restauratieve
en esthetische problemen behandeld. Daarnaast is Paul als
universitair docent indirecte restauratieve tandheelkunde verbonden
aan de afdeling Orale Functieleer van ACTA en doet hij onderzoek bij
de afdeling Materiaalkunde. Paul heeft vele Nederlandse en
internationale publicaties op zijn naam staan. Paul de Kok is actief lid
van meerdere wetenschappelijke verenigingen, waaronder de NVVRT
(Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde)
en de AAFP (American Academy of Fixed Prosthodontics) en hij geeft
nationaal en internationaal regelmatig lezingen op zijn vakgebied.
•

Danielle Boonzaaijer

Daniëlle Boonzaaijer (1976) is in 2001 afgestudeerd aan het ACTA als
tandarts, waarna zij in verschillende algemene praktijken heeft gewerkt,
alsmede als tandarts in een instelling voor lichamelijk en geestelijk beperkten.
In 2003 werd zij mede-eigenaar van een groepspraktijk in Almere, nu Dental
Clinics Almere. In 2007 werd zij aangenomen voor de postdoctorale opleiding
endodontie in Amsterdam. Deze heeft zij in 2010 afgerond, waarna zij is blijven
werken als tandarts-endodontoloog in Almere bij EndoClinics. Sinds 2011 is zij
lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie, eerst
als algemeen bestuurslid en sinds 2014 als voorzitter. Sinds 2016 is zij
bestuurslid van de vereniging KiMo.
•

Erwin Berkhout

Erwin Berkhout behaalde zijn tandartsdiploma in 1998,
promoveerde in de Tandheelkundige Radiologie in 2007 en
voltooide in 2009 de opleiding tot stralingsdeskundige niveau 3
(coördinerend stralingsdeskundige). Hij is hoofd van de sectie
Orale Radiologie van ACTA en houdt zich daar bezig met
onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Tevens is hij voorzitter
van de Nederlandse Vereniging van DentoMaxilloFaciale
Radiologie (ww.nvdmfr.nl) en voorzitter van de ‘’Radiation
Protection committee’’ van de EADMFR (Europese Vereniging
voor DentoMaxilloFaciale Radiologie). Erwin geeft nationaal en
internationaal lezingen en cursussen op het gebied van
radiologie en stralingsbescherming. Tevens is hij in Loosdrecht
werkzaam in de algemene tandartspraktijk.
•

Jos Kole

Jos Kole studeerde theologie en filosofie en promoveerde
in 2002 in de ethiek (cum laude). Daarna specialiseerde
hij zich in onderwijs in en onderzoek naar beroepsethiek.
Hij is universitair docent 'beroepsethiek in de
gezondheidszorg' bij het Radboudumc. Daar geeft hij
onder meer onderwijs (beroeps)ethiek en filosofie aan
tandheelkunde studenten in alle fasen van de studie.
Bovendien verzorgt hij geregeld bij- en nascholing in het
land. Kole publiceerde verscheidene boeken en artikelen
over beroepsethiek. Het meest recente boek dat hij met
een collega redigeerde is Karakter.
Deugden voor professionals (Leusden: ISVW, 2018).

•

Wolter Brands

Mr dr Wolter Brands werkt als tandarts (maat) in een groepspraktijk en is
plaatsvervangend rechter aan de rechtbank in Midden Nederland.
Daarnaast is hij actief in het (PAO) onderwijs. Brands is gepromoveerd in
het gezondheidsrecht en heeft talrijke, nationale- en internationale lezingen
en publicaties over het raakvlak van het gezondheidsrecht en de dagelijkse
tandheelkundige praktijk op zijn naam. Brands is betrokken (geweest) bij
kwaliteitsinstrumenten en richtlijnen van de KNMT, de FDI en van het
programma Zichtbare Zorg van VWS. Brands was als hoofddocent principal
lecturer aan het UMC st Radboud en hoofdredacteur van het NTVT.
Momenteel is hij voorzitter van de KNMT. Brands is een van de auteurs van
het Dental Ethics Manual van de FDI wat dit najaar gepresenteerd wordt in
Buenos Aires
•

Sjoerd Smeekens

Na de basisopleiding (Nijmegen) en 10 postdoctorale universiteitsjaren in
Basel (CH) en Freiburg (D), werd de Zwitserse specialisatie in de
reconstructieve tandheelkunde (SSRD), de Duitse specialisatie in
prothetische tandheelkunde en materiaalkunde (DGPro) en zijn promotie in
Freiburg behaald. Sjoerd is erkend tot Europees specialist in prosthodontics
(EPA) en bestuurslid van de NVVRT. Na externe docentschappen aan de
universiteiten van Nijmegen en Pennsylvania (USA), heeft hij zich toegelegd
op de kliniek en academie voor reconstructieve tandheelkunde (Beuningen)
waar hij met veel enthousiasme behandelt en doceert.

