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Curriculum vitae

Arie Hoeksema 

Arie Hoeksema werd geboren, op zondag 23 juni 1963, in Oude Pekela. Na het 
behalen van zijn VWO diploma is hij tandheelkunde gaan studeren in Groningen 
aan de RUG waar hij in 1991 als tandarts afstudeerde. Na twee jaar waarnemingen 
in een vijftal praktijken van collega’s in de regio’s Groningen, Friesland en Overijssel 
heeft hij zich in 1993 als tandarts algemeen practicus gevestigd in Winschoten. 
Mede onder zijn leiding is de praktijk uitgegroeid tot een groot, modern en veel-
zijdig tandheelkundig centrum (Mondzorgcentrum Winschoten) gebaseerd op het 
tandheelkundig teamconcept onder één dak. 

Naast de algemene praktijk is hij sinds 1991 werkzaam in de tandheelkundige zorg 
aan kwetsbare ouderen in diverse verpleeghuizen. Sinds 1999 werkt hij daarvoor 
samen met dr. Anita Visser (Tandarts-Geriatrie & MFP, UMCG).

In 2012 werd hij als onderzoeker aangesteld aan de afdeling Mondziekten Kaak en 
aangezichtschirurgie van het UMCG en heeft hij promotieonderzoek verricht bin-
nen het thema mondzorg voor ouderen. Samen met dr. A. Visser geeft hij post 
doctorale nascholing voor tandartsen, mondhygiënisten, huisartsen en andere zorg-
verleners in het gebied van de mondzorg voor ouderen vanuit de afdeling MKA 
en Bijzondere Tandheelkunde van het UMCG. Daarnaast is hij als gastdocent en 
scriptie begeleider verbonden aan de RUG en de Hanzehogeschool, daar verzorgt 
hij colleges gerodontologie bij de opleidingen mondzorgkunde en tandheelkunde 
in Groningen. 

Naast de zorg voor kwetsbare ouderen en de algemene praktijk heeft hij zich ook 
bekwaamd in de orale implantologie en slaapgeneeskunde (slaap apneu). Op het 
gebied van de implantologie richt hij zich voornamelijk op de vervaardiging van de 
prothetische voorzieningen op orale implantaten. Hij is daarvoor sinds 1998 geregis-
treerd bij de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie als TSVI-p. In 2014 
werd hij door de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie erkend als Tandarts-
Geriatrie. En tenslotte is hij in 2016 erkend door de Nederlandse Vereniging voor 
Tandheelkundige Slaapgeneeskunde als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige 
NVTS.






