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Najaarscongres NVvK
Op 4 november jl. vond het
najaarscongres van de NVvK plaats in
de Veerensmederij in Amersfoort.
Thema was deze keer Orthodontie:
Diagnostiek en behandelstrategieën in
de (kinder)tandartspraktijk.
De dag begon om 9.30u met de ALV.
De inhoud wordt later in deze
nieuwsbrief beschreven.
Koen van Westing mocht het spits
afbijten. Met humor legde hij de basis
van de orthodontie uit. ‘Je gaat het
pas zien als je het door hebt’.
Binnenkort verschijnt er een app
waarin je zelf kan bepalen wanneer
een patiënt het beste verwezen kan
worden.
Als tweede orthodontist was Esmé
Calis aan de beurt. Zij vertelde
enthousiast over early orthodontics en
wat je eventueel zelf in je eigen
praktijk kan behandelen.

Na de lunch werd voor de tweede keer
de NVvK-Elmex®-scriptieprijs
uitgereikt. De prijs was dit jaar
bedoeld voor de beste bachelorscriptie (studie mondzorgkunde). Dit
jaar werd de prijs uitgereikt door
voorzitter van de jury dr. Gert Stel,
mevr. drs. Christien Timmers namens
Elmex en voorzitter van de NVvK
Hellen Blom-Reukers. Een
uitgebreider verslag leest u verder in
deze nieuwsbrief.
Hierna was Nicoline van der Kaaij aan
het woord. Zij leidde de zaal door de
altijd lastige casussen als ankylose en
impactie.
Krista Janssen sloot de rij met een
interessante lezing over kaasmolaren,
waarbij onder anderen het moment
van extraheren en meerdere casussen
voorbij kwamen.
De moderator van deze congresdag,
Margot de Groot-Nievaart, sloot
hierna het congres af, waarna
iedereen kon napraten tijdens de
borrel.
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Scriptieprijs 2016
Op het najaarscongres werd
voor de tweede keer de NVvKElmex® Scriptieprijs uitgereikt,
ditmaal voor de beste
mondzorgkunde-scriptie op het
gebied van de
kindertandheelkunde.
Winnares is geworden Ester
Arens, recent afgestudeerd aan
de opleiding Mondzorgkunde
van Hogeschool Inholland
Amsterdam.

De tweede en derde prijs gingen
respectievelijk naar Jessica van
Bodegom en Zaher Mierzaie, ook
beide recent afgestudeerd aan de
opleiding Mondzorgkunde van
Hogeschool Inholland Amsterdam.

Aansluitend aan de prijsuitreiking gaf
ze een korte presentatie over haar
winnende Bachelorscriptie, getiteld:
“De herkenning van
kindermishandeling onder
Nederlandse mondhygiënisten
en hun handelswijze”. De scriptie
betreft een onderzoek naar in
hoeverre mondhygiënisten
kindermishandeling herkennen en
welke vervolgacties zij vervolgens
inzetten.

De NVvK-Elmex® Scriptieprijs wordt
jaarlijks alternerend uitgereikt aan de
beste scriptie op het gebied van de
kindertandheelkunde voor de opleiding
Tandheelkunde (Masterscriptie) en de
beste scriptie op het gebied van de
kindertandheelkunde voor de opleiding
Mondzorgkunde (Bachelorscriptie). Met
deze prijs willen de NVvK en Elmex®
onderzoek op het gebied van de
kindertandheelkunde stimuleren en het
belang ervan benadrukken.

De NVvK-Elmex® Scriptieprijs bestaat
uit een cheque ter waarde van €
1000,- (beschikbaar gesteld door
Elmex/Colgate) en een jaar gratis
lidmaatschap van de NVvK.

Tijdens het studiejaar 2016/2017
kunnen scripties van studenten
Tandheelkunde (afgerond in de periode
11 juli 2015 - 10 juli 2017) meedingen
naar de prijs. Informatie hierover is te
krijgen via het secretariaat
secretariaat@nvvk.org.

Vanuit de opleidingen Mondzorgkunde
is een groot aantal inzendingen van
zeer hoog niveau ontvangen, aldus dr.
G. Stel die namens de jury de prijzen
uitreikte.

Ester Arens ontvangt de cheque
uit handen van mevrouw drs.
C.J. (Christien) Timmer, scientific
affairs & prof. networking
manager Colgate (Elmex®).
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Nieuwe gezichten
Graag stelt het bestuur u voor aan
Brenda, Hanny en Quirine die de
NVvK zijn komen versterken.
Tijdens de 56e ALV is Brenda ten
Have-Thiers gekozen als bestuurslid
en is Hanny Alwicher gepresenteerd
als opvolger van amtelijk secretaris
Annemieke van Dam. Quirine van der
Kuip is aangesteld als ambtelijk
secretaris van de visitaties voor
pedodontologen. Zij stellen zich
hierbij aan u voor.

Sinds vorig jaar ben ik directeur van
de Jeugdtandverzorging in Utrecht,
maar ik werk ook nog steeds aan de
stoel. Het werken met kinderen is
mijn passie. Bij de NVvK kan ik me
inzetten voor de kindertandheelkunde
in Nederland. Het kindergebit blijft
een punt van zorg.
Goede mondverzorging? Jong
beginnen!
Hanny Alwicher

Brenda ten Have-Thiers

Mijn naam is Hanny Alwicher.

In 2002 ben ik afgestudeerd als
tandarts. Tijdens mijn opleiding aan
het ACTA raakte ik
geïnteresseerd in
kindertandheelkunde. Mijn stage heb
ik in Kenia gelopen, waarbij we op
verschillende scholen een project
hebben opgezet.
Na mijn afstuderen ben ik begonnen
bij de Jeugdtandzorg Den Haag.
Aangezien ik in het
midden van het land woon en er
plannen waren om de
Jeugdtandverzorging in Utrecht weer
op de kaart te zetten, ben ik in
Utrecht gaan werken. Hier ben ik
tevens werkzaam op de dental car die
o.a. het speciaal onderwijs bezoekt.
Daarnaast heb ik een aantal jaar bij
een orthodontist gewerkt.

Ik ben werkzaam in de tandheelkunde
vanaf september 1969.
Eerst als tandartsassistente en daarna
hoofdassistente bij de ATZ.
In 1989 begonnen bij de ACTA als
hoofd patiëntenadministratie en
vervolgens officemanager bij de
dependance van ACTA in Den Haag en
2 jaar bij Orthodontie. Vanaf 2001
ben ik werkzaam bij Sociale
Tandheelkunde.
Nu ga ik het secretariaat van het
bestuur van de NVvK ondersteunen,
een nieuwe uitdaging en ik blijf
verbonden met de tandheelkunde .
Buiten mijn werk zijn er mijn hobby’s:
sieraden maken, tuinieren, op
vakantie gaan en workshops volgen.
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Quirine van der Kuip

Mijn naam is Quirine van der Kuip. Ik
ben gehuwd en moeder van twee
kinderen. Na het afronden van mijn
rechtenstudie heb ik korte tijd als
juridisch medewerker bij
Rijkswaterstaat gewerkt om daarna
een aantal jaren als fulltime moeder
voor mijn kinderen te zorgen. In 2002
ben ik weer aan het werk gegaan.
Eerst voor het Concilium Medico
Microbiologicum. Ik was secretaresse
van het concilium en ambtelijk
secretaris bij de opleidingsvisitaties.
De Nederlandse Vereniging voor

Medisch Microbiologie participeerde in
een trial voor de invoering van een
nieuw visitatieproces voor de
opleidingsvisitaties. Hierdoor ben ik in
contact gekomen met de MSRC. In
2015 ben ik als projectmedewerker
visitaties nieuwe stijl voor de MSRC
gaan werken. Na afronding van het
project (augustus 2006) ben ik bij het
bureau van de Nederlandse
Vereniging voor Obstetrie en
Gynaecologie gaan werken. Daar heb
ik mij bezig gehouden met het NTOG
(Nederlands Tijdschrift voor de
Obstetrie en Gynaecologie) en
vervolgens voor de koepel
opleidingen. In 2011 ben ik voor
mijzelf gaan werken als ambtelijk
secretaris bij opleidingsvisitaties en
kwaliteitsvisitaties. Vanaf 1 augustus
werk ik voor het Consilium
Pedodontologicum.

“Kennisagenda Mondgezondheid vraagt uw input”
Het nemen van beslissingen over
behandelingen is niet altijd even
simpel. Verschillende bronnen geven
verschillende informatie, die dan vaak
ook weer kunnen afwijken van uw
eigen kennis of ervaring. Deze kloof
tussen praktijk en wetenschap lijkt
steeds groter te worden,
terwijl wetenschappelijk onderzoek
wat aansluit op uw kennisbehoefte
zou kunnen zorgen voor een hogere
kwaliteit van mondzorg en meer
maatschappelijke waarde van gedaan
onderzoek.
Belangrijke onderwerpen
De projectgroep Kennisagenda
Mondgezondheid inventariseert, in
samenwerking met de
wetenschappelijke tandheelkundige
verenigingen, waar

mondzorgprofessionals tegenaan
lopen tijdens hun werkzaamheden. De
projectgroep probeert zo een lijst op
te stellen met de verschillende
onderwerpen die het belangrijkst
worden gevonden voor toekomstig
wetenschappelijk onderzoek. Deze
lijst zal de Kennisagenda
Mondgezondheid vormen.
Kennisagenda Mondgezondheid
Het opstellen van een kennisagenda
waarin mondzorgprofessionals zelf
kunnen meedenken over belangrijke
onderwerpen en vraagstukken kan de
kloof tussen praktijk en wetenschap
verkleinen. Meer klinische toepasbaar
wetenschappelijk onderzoek kan het
maken van behandelbeslissingen
vergemakkelijken.
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Maar hiervoor moeten
wetenschappers weten wát er precies
onderzocht moet worden.
Uw bijdrage is dus belangrijk. Deel uw
onderwerpen en vraagstukken waar u
in uw werk tegenaan loopt en help
mee een representatieve
Kennisagenda Mondgezondheid op te
stellen.

Op www.mondzorg2020.nl vindt u
uitgebreide informatie over het
project.
Klik hier om direct de vragenlijst in te
vullen.

Terugblik 56e Algemene Ledenvergadering
Korte samenvatting van de 56e
Algemene ledenvergadering van de
NVvK.
Na 6 jaar heeft Annemieke van Dam
van ADPRO in goed overleg besloten
haar functie als ambtelijk secretaris
bij de NVvK neer te leggen. Hanny
Alwicher gaat nu het secretariaat van
het bestuur ondersteunen. Daarnaast
gaat Quirine van der Kuip de visitaties
van de tandarts-pedontologen
secretarieel ondersteunen.
Op 3 oktober heeft voorzitter Hellen
Blom-Reukers deelgenomen aan het
rondetafelgesprek mondzorg tot
tandzorg met de vaste kamer
commissie VWS waarvoor de NVvK
was uitgenodigd, de NVvK heeft een
Position Paper geschreven.
Het verslag van de bijeenkomst kunt
u lezen via een link op de website van
de NVvK. Namens de NVvK heeft
Blom-Reukers met name de
kwetsbaarheid van de mondzorg van
kinderen en dan met name die
kinderen die niet regelmatig de
tandarts bezoeken benoemd. Deze
kinderen hebben bij een eerste
tandartsbezoek al een behoorlijke
behandelachterstand.
Een gezond gebit dat begint al bij een
gezond melkgebit. De doelstelling van
de NVvK is gezondheid van kinderen
bevorderen, we moeten als leden

ieder van uit eigen mogelijkheden
steeds weer dat doel voor ogen
houden.
Het bestuur heeft overleg met de
KNMT over de revisie van de
verrichtingenlijst van de NZA.
Nieuwe aanmeldingen voor de
scriptieprijs 2017 (master
tandheelkunde) zijn welkom!
Twee onderzoeksprojecten waaraan
de NVvK een financiële bijdrage heeft
gegeven werden kort gepresenteerd.
Aanvragen voor een financiële
bijdrage aan wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de
kindertandheelkunde kunnen
aangemeld worden bij het bestuur
van de NVvK
Er wordt gewerkt aan een algemene
presentatie over
kindertandheelkunde. Deze is bedoeld
voor tandartsen algemeen practici die
zich graag iets meer willen verdiepen
in de kindertandheelkunde. Idee is dat
het op meerdere locaties in het land
op verschillende avonden wordt
gepresenteerd.
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Casuïstiek NTVT

Er is een samenwerking aangegaan
met het Nederlands Tijdschrift voor
Tandheelkunde.
Er bestaat nu de mogelijkheid om een
casus te publiceren in het NTvT en
deze te presenteren tijdens de
casuïstiek-presentaties van het
voorjaarscongres op de
zaterdagochtend. Dit houdt in dat de
casus in delen wordt gepubliceerd in
het NTvT; allereerst de diagnostiek,
patiëntgegevens en probleemstelling
voorafgaand aan het congres. Dan
wordt tijdens het voorjaarscongres de
casus gepresenteerd en besproken.
Na afloop hiervan kan dan in het NTvT
de conclusie en discussie van de
casusbespreking worden
gepubliceerd.

Prettige feestdagen!

Het einde van het jaar komt alweer
snel in zicht. Het bestuur van de NVvK
wenst u hierbij vast fijne feestdagen
en een gezond en gelukkig 2017!

Een hele interessante en mooie kans!
De deadline voor het eerste deel in
het NTvT is 3 januari 2017, de
presentatie van de casus zal dan
plaatsvinden op zaterdag 18 maart
2017 tijdens het voorjaarscongres van
de NVvK en VBTGG. De casuïstiek is
verdeeld in Kindertandheelkunde,
Angst en Gehandicaptenzorg.
Uiteraard is het ook mogelijk om
alleen een casus tijdens het congres
te presenteren.
Aanmelden van casuïstiek kan via
Marieke Schorer-Jensma
(majensma@hotmail.com).
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Save the dates!

Op 3 februari 2017 wordt in de RAI
Kindertandheelkunde2017
georganiseerd door Bureau Kalker.
Veel sprekers op dit congres zijn lid
van de NVvK.

Wilt u bij dit congres aanwezig zijn
dan krijgt u als NVvK-lid € 35,korting! Nadere informatie over het
congresprogramma is te vinden op:
www.kindertandheelkunde2017.nl

1-3 maart 2017
IAPD regional meeting, Dubai
Bright smiles into the future

4-7 oktober 2017
26e IAPD-congres, Santiago, Chili

17 en 18 maart 2017
NVvK-VBTGG Voorjaarcongres,
Papendal Arnhem
‘Uit de Kunst’
20-22 april 2017
10e EAPD interim seminar, Turijn

20-23 juni 2018
14e EAPD-congres, Lugano
3-7 juli 2019
27e IAPD-congres Cancun, Mexico.
9-12 juni 2021
28e IAPD-congres MECC, Maastricht

