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IAPD 2021 naar Nederland!
Op woensdag 1 juli is er in de
councilmeeting van de IAPD officieel
besloten dat Nederland in 2021 dit
Tweejaarlijkse congres mag gaan

organiseren in Maastricht! Uiteraard
vragen wij enthousiaste inbreng van
onze leden hierbij!

Kersverse tandarts-pedodontoloog Susanne Poots
Op donderdag 9 juli is er weer een
tandarts-pedodontoloog afgestudeerd!
Susanne Poots kreeg haar diploma op
ACTA uit handen van Guus van Strijp.

Zij heeft afgelopen mei in Brussel haar
examen gedaan en in juli tijdens het
25e IAPD-congres heeft zij een lezing
gegeven over haar onderzoek wat zij
heeft uitgevoerd in Brazilië. Wij
wensen Susanne veel geluk in de
toekomst.

Gebitsbeschermer verplicht door hockeybond
De Koninklijke Nederlandse Hockey
Bond (KNHB) heeft besloten dat het
dragen van een mondbeschermer
verplicht wordt gesteld. Dit geldt voor
alle categorieën spelers (junioren/
senioren) tijdens door de bond
georganiseerde wedstrijden. De
nieuwe maatregel wordt per ingang
van het hockeyseizoen 2015-2016 van
kracht. Tevens adviseert de KNHB om
ook bij alle hockeyactiviteiten buiten
georganiseerd wedstrijdverband de
mondbeschermer te dragen. Het
dragen van een individuele door de
tandarts/technicus op maat gemaakte
gebitsbeschermer heeft de voorkeur

boven de boil and bite-variant.

Nadere informatie is te lezen op
www.knhb.nl. De NVvK adviseert haar
leden om patiënten te informeren over
deze nieuwe maatregel.
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Engelse vertaling samenvatting richtlijn
Kindertandheelkunde
De samenvatting van de richtlijn
Kindertandheelkunde is vertaald in het
Engels. Hierdoor is het makkelijker om
deze te vergelijken met de
internationale richtlijnen over

kindertandheelkunde. De Engelse
vertaling is op onze website
(www.nvvk.org) te vinden.

GigaGaaf!
In overleg met de Commissie
Onderzoekstimulans ondersteunt de
NVvK het project “GigaGaaf!” Het doel
van dit onderzoek is het verbeteren
van de mondgezondheid van jonge
kinderen door middel van een
community-based aanpak (GigaGaaf!
interventie). Hiervoor wordt lokaal een
verwijssysteem en samenwerking
opgezet tussen jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen en
assistenten van consultatiebureaus,
verloskundigen en
mondzorgprofessionals. Jeugdartsen
verwijzen ouders van jonge kinderen
(vanaf de leeftijd van zes maanden,
doorbraak eerste tand) naar
mondzorgprofessionals. De
mondzorgprofessionals waarnaar de
ouders met hun kinderen worden

verwezen, werken volgens de Gewoon
Gaaf-methode (ook wel NOCTP- of
Nexø-methode).
Zowel in de provincie Groningen als in
de stad Den Haag zijn interventieen controlegroepen samengesteld. De
interventiegroep krijgt de GigaGaaf!
interventie en de controlegroep krijgt
“care as usual”. Kinderen in de
interventie- en controlegroep worden
van zes maanden tot vijfjarige leeftijd
gevolgd. Op termijn zal mevrouw
Ashley Verlinden (Universitair Medisch
Centrum Groningen, UMCG) op dit
onderzoek promoveren; haar
begeleider is Dr. Annemarie Schuller
(UMCG) en haar promotor is Prof.dr.
Menno Reijneveld (UMCG). Peter
Lansen is lid van de Advisory Board
van dit project.

Congresnieuws
Verslag 25e IAPD congres 1-4 juli
2015 Glasgow
Met meer dan 30 deelnemers was
Nederland vertegenwoordigd op het
25e IAPD congres begin juli in
Glasgow. Het was een interessant
congres met ook vanuit Nederland
inbreng. Collega dr. Jaap Veerkamp
gaf op donderdag een presentatie met
de titel: “A child-centred model to deal
with pain in the dental surgery”.
Verder waren er onder anderen

lezingen over hun onderzoek door
collegae dr. Janneke Krikken, Susanne
Poots, dr. Marlies Elfrink en van het
Pediatric Research Project (PREP).
Mevrouw dr. Karin Weerheijm was
moderator bij het onderdeel over
Amelogenesis Imperfecta.
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Save the dates
Najaarscongres VBTGG/NVAVG,
20 november 2015
Het najaarscongres van de VBTGG
wordt in samenwerking met NVAVG
(Nederlandse Vereniging voor Artsen
Verstandelijke Gehandicapten)
georganiseerd.
Het congresthema: “Samenwerken aan
een gezonde mond”. Interdisciplinaire
samenwerking artsen en tandartsen in
de zorg voor mensen met een
beperking.
Congreslocatie: Hotel Van der Valk,
Vianen

NVvK & VBTGG voorjaarscongres,
18 en 19 maart 2016
Het Voorjaarscongres van de NVvK en
VBTGG zal plaatsvinden op 18 en 19
maart 2016 in Hotel Papendal,
Arnhem.
13e EAPD congres, 2-5 juni 2016,
Belgrado, Servië
Het tweejaarlijkse EAPD-congres zal
van 2 t/m 5 juni 2016 plaatsvinden in
Belgrado, Servië.

Internationaal symposium,
Universiteit van Gent,
21 november 2015
Ter gelegenheid van 30 jaar
kindertandheelkunde aan de
Universiteit van Gent (België) wordt
een internationaal symposium
georganiseerd op zaterdag 21
november 2015. Het congresthema
luidt: “Optimal dental care for all
children”.
Congres Ivoren Kruis, 21
november 2015
Op zaterdag 21 november 2015
organiseert het Ivoren Kruis haar
wetenschappelijk congres en ALV in
De Eenhoorn te Amersfoort. Het
congresthema luidt: “Succesvolle
communicatie met uw patiënt”.

26e IAPD-congres, 4-7 oktober
2017, Santiago, Chili
Van 4 tot 7 oktober 2017 heeft in
Santiago, Chili, het tweejaarlijkse
IAPD-congres plaats
(www.iapd2017.com). Thema: “A
southern view for children’s smile”.

