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Succesvol Voorjaarscongres NVvK en VBTGG in Papendal 
 

Op 18 en 19 maart jl. vond in hotel 
Papendal het congres ‘Slikken of Stikken’ 
plaats. Een wederom goed bezocht 
congres met een mooi breed 
wetenschappelijk programma en meer 
dan 260 deelnemers.  
In de ochtend bestond het programma 
uit drie sprekers. Moderator Caroline 
Pieterse opende de dag. Logopedist 
Peter Helderop nam de deelnemers mee 
in de wereld van de oromyofunctionele 
therapie (OMFT), gevolgd door theoloog 
en ethicus Marije Stegenga die een 
boeiende, interactieve lezing gaf over 
medische ethiek en moreel beraad. Zij 
werd enthousiast ontvangen, zeker 
gezien het feit dat zij pas twee dagen 
van te voren gevraagd was, aangezien 
professor Reinders door persoonlijke 
omstandigheden niet aanwezig kon zijn. 
Psycholoog Chiquit van Linden van den 
Heuvell sloot de ochtend af met haar 
lezing over kokhals-problematiek.  
 

Tijdens het woord van de voorzitters 
dankte voorzitter Hellen Blom-Reukers 
de congrescommissie en gaf Martine van 
Gemert-Schriks kort een presentatie 
over de bid van de IAPD 2021. Daarna 
vond de uitreiking van de Peter Makkes-
prijs aan Ad de Jongh plaats. 
Deelnemers konden in de middag uit 
twee parallel-programma’s kiezen. 
Onderwerpen als onder anderen 
‘problematiek in de sensorische 
informatieverwerking’, 
‘aspiratiepneumonie’, ‘emetofobie’ en 
‘slaapapneu’ kwamen hier aan de orde. 
 
Na het diner en de feestavond met een 
pubquiz en DJ op vrijdagavond vonden 
op zaterdag de twee algemene 
ledenvergaderingen plaats van beide 
verenigingen met daarna de 
verschillende casusbesprekingen. 
Collegae discussieerden hier over de 
mogelijke behandelplannen bij de 
verschillende patiënten.  

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Terugblik 55e Algemene Ledenvergadering 
 
Korte samenvatting van de 55e 
Algemene Ledenvergadering van de 
NVvK.  
• In het kader van het verkrijgen van 

financiering ten behoeve van de 
differentiatieopleidingen zal op 
verzoek van Cobijt binnenkort aan 
alle tandarts-pedodontologen (en 
degenen in opleiding) een 
capaciteitsonderzoek worden 
verstuurd door het NVvK-
secretariaat.  

• De Vereniging Samenwerkende 
Ouder- en Patiëntenorganisaties 
(VSOP) en patiëntenorganisatie 
Laposa richten een expertisenetwerk 
op voor craniofaciale aandoeningen. 
Leden die zich bezighouden met 
complexe craniofaciale aandoeningen 
kunnen zich daarvoor aanmelden. 

• Voor de opleiding Tandarts 
Bijzondere Zorggroepen wordt een 
businesscase geschreven. De NVvK 
hamert op voortgang in dit 
tijdrovende proces. Er wordt 
gestreefd naar de start van een 
nieuwe opleiding tot tandarts-
pedodontoloog in september 2016.  

• Tijdens de ALV in november 2015 is 
gesproken over het document 
lachgassedatie en de autorisatie 
ervan tijdens de ALV in maart 2016. 
Echter, op het huidige  document zijn 
er nog veel amendementen. Vandaar 
dat het bestuur besloten heeft het 
document lachgassedatie pas aan de 
leden voor te leggen als de inhoud 
breed gedragen wordt.  Via de 
nieuwsbrief en website worden de 
leden op de hoogte gehouden.  

• Het bestuur is bezig met een 
vernieuwing van de statuten en het 
huishoudelijk reglement. Op de 
volgende ALV in november 2016 zal 
hierop teruggekomen worden 

• Het bestuur heeft na advies van de 
Commissie Onderzoekstimulans 
besloten dat er een financiële 
bijdrage zal gaan naar: 
 

1. Onderzoek Roos Kooijman (ervaren 
barrières van mondzorgverleners 
in de mondverzorging bij kinderen met 
een Autisme Spectrum Stoornis) 
2. Project GigaGaaf (project gericht op 
bevordering van de mondgezondheid 
van jonge kinderen, waarbij kinderen 
door het consultatiebureau op een 
leeftijd van 6 mnd worden doorgestuurd 
naar een mondzorgverlener).  Dit 
project wordt op de ALV op 4 november 
2016 nader toegelicht. 
3. Preventiemethode “Gewoon Gaaf” 
van het Ivoren Kruis. 
4. De Nederlandse versie van het 
onderzoeksproject “CHU-9D” van Erik 
Vermaire. Tijdens de ALV gaf Erik 
Vermaire een korte toelichting op zijn 
onderzoek. 
  
Achtergrond 

Om in de toekomst interventies in de 
(kinder-) tandheelkunde te kunnen 
evalueren op hun effectiviteit is het 
goed om deze ook te kunnen evalueren 
op andere uitkomstmaten dan het 
aantal behandelde en onbehandelde 
caviteiten (DMF-S / dmf-s) alleen.  
 
Om dit mogelijk te maken, zijn door de 
Universiteit van Sheffield in 
samenwerking met TNO-Child Health 
enkele vragenlijsten ontwikkeld. Een 
ervan is ziekte-specifiek en meet de 
impact van het hebben van cariës op de 
mondgezondheid-gerelateerde kwaliteit 
van leven bij kinderen (Caries-QC); een 
andere lijst is generiek en meet de 
invloed van het hebben van cariës op 
algemene gezondheid-gerelateerde 
kwaliteit van leven (CHU-9D). 

  
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
De Engelse versies van deze lijsten zijn 
inmiddels gevalideerd en nu zoeken we 
een groot aantal kinderen in de leeftijd 
van 5-17 jaar om ook de Nederlandse 
versies van de vragenlijsten te valideren. 
Hierbij is uw hulp meer dan gewenst. 
 
Onderzoeksopzet 

T=0: Bij het eerste bezoek van kinderen 
tussen 5 en 17 jaar, waarbij blijkt dat zij 
meer dan 4 caviteiten tot in het dentine 
hebben, vragen of zij de vragenlijst 
willen invullen (vanaf 8 jaar kunnen zij 
dit helemaal zelf, tot die leeftijd is hulp 
bij het invullen gewenst). 
 
T=1: Na het afronden van de 
behandeling vragen of zij opnieuw de 
vragenlijsten willen invullen. Het maakt 
hierbij niet uit of gekozen wordt voor een 
restauratief of niet-restauratief 
behandelconcept, ook niet of de 
behandeling wordt uitgevoerd met  

motivational interviewing, behavioural 
management, met farmacologische  
ondersteuning of een combinatie 
daarvan. De gemaakte keuzes kunnen 
worden aangeven op het 
registratieformulier. 
 
T=2: Na een jaar zullen we de kinderen 
nogmaals benaderen of zij de 
vragenlijsten nogmaals willen invullen. 
 
Wilt u meer informatie of wilt u direct 
helpen met het uitzetten en innemen van 
de vragenlijsten bij u in de praktijk? 
Maak dit dan s.v.p. kenbaar door een 
email te sturen naar 
erik.vermaire@tno.nl. Hij neemt dan 
z.s.m. contact met u op. 
 

De overige drie onderzoeksprojecten 
worden tijdens de volgende ALV op 4 
november 2016 toegelicht.  

Vacature bestuur 
Het bestuur is op zoek naar een nieuw 
bestuurslid! Indien u interesse heeft of 
meer informatie wilt, kunt u zich richten 

tot de leden van het bestuur of een e-
mail sturen naar secretariaat@nvvk.org 

 

Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen  
Voor de laatste update van de Federatie 
Tandheelkundig Wetenschappelijke 
Verenigingen (FTWV), waar de NVvK ook 

deel van uitmaakt, wordt graag 
verwezen naar de meegestuurde bijlage.  

Werkgroep Autisme Vriendelijke Tandheelkunde 
De werkgroep Autisme Vriendelijke 
Tandheelkunde ontwikkelt initiatieven op 
het gebied van tandheelkunde bij 

kinderen met ASS. U kunt in de 
meegestuurde bijlage meer informatie 
hierover vinden.  

 

Oproep tot insturen Bachelor-scripties mondzorgkundigen 
Op vrijdag 4 november 2016 tijdens het 
najaarscongres van de NVvK zal de 
NVvK-Elmex® –scriptieprijs worden 
uitgereikt aan de beste bachelor-scriptie 
van de studie mondzorgkunde.  
 
Kent u een student mondzorgkunde die 
de afgelopen twee jaar in zijn of haar 
bachelor een waardevolle toevoeging 
heeft gedaan op het gebied van 

kindertandheelkunde of preventieve 
tandheelkunde? Stimuleer deze student 
dan om zich kandidaat te stellen voor de 
NVvK-Elmex®-Scriptieprijs 2016.   
 
Aanmelden kan via de scriptie-coördi-
nator/examinator van de opleiding 
mondzorgkunde. Nadere informatie is 
uiteraard ook via het secretariaat van de 
NVvK verkrijgbaar, secretariaat@nvvk.org. 



 

 

 

 

 

 

 

Save the dates!  
 

13e  EAPD congress 2-5 juni 2016 

Belgrado, Servië 

Het tweejaarlijkse EAPD-congres zal van 
2 t/m 5 juni 2016 plaatsvinden in 
Belgrado, Servië.  
 
30 september en 1 oktober 2016 

Cobijt, Apeldoorn 

De 26e BNS-dagen ‘Change’ vinden op 
30 september en 1 oktober 2016 plaats 
in Apeldoorn, meer informatie vindt u 
binnenkort via de website van Cobijt. 
 
4 november 2016 Najaarscongres 

NVvK, Amersfoort 

Het najaarscongres van de NVvK met als 
thema ‘Orthodontie; Diagnostiek en 
behandelstrategieën in de (kinder) 
tandartspraktijk’  zal plaatsvinden in de 
Veerensmederij in Amersfoort op vrijdag 
4 november 2016. 
 
11 november 2016 Najaarscongres 

NVM, Apeldoorn 

Het najaarscongres van de NVM zal 
plaatsvinden in Apeldoorn. Meer 
informatie is binnenkort te vinden op de 
website van de NVM.  

18 november 2016 Najaarscongres 

VBTGG 

Het najaarscongres van de VBTGG vindt 
plaats op vrijdag 18 november.  
 
19 november 2016 Ivoren Kruis 

Op zaterdag 19 november vindt het 
congres van het Ivoren Kruis plaats.  
 
 26e  IAPD-congres 4-7 oktober 

2017, Santiago, Chili 

Van 4 tot 7 oktober 2017 vindt in 
Santiago, Chili, het IAPD-congres plaats. 
Thema: “A southern view for children’s 
smile”. 
 
27e  IAPD-congres 3-7 juli 2019, 

Cancun, Mexico 

Van 3-7 juli 2019 zal het IAPD-congres 
plaatsvinden in Cancun, Mexico  
 
28e  IAPD-congres 9-12 juni 2021, 

Maastricht 

Van 9 tot en met 12 juni 2021 
organiseert Nederland het IAPD-congres 
in het MECC in Maastricht met als thema 
‘Joining Forces’ 

 


