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Kennisinstituut Mondzorg – KiMo 
 

Het bestuur van de NVvK wil u graag 
informeren over de recente 
ontwikkelingen betreffende de 
oprichting van het Kennisinstituut 
Mondzorg (KiMo).                            
De wetenschappelijke verenigingen en 
opleidingen binnen de mondzorg 
richten met elkaar het onafhankelijke 
instituut KiMo op met als doel het 
ontwikkelen van wetenschappelijk en 
klinisch onderbouwde 
praktijkrichtlijnen. Tandartsen en 
mondhygiënisten, en ook 
kaakchirurgen en orthodontisten zullen 
daarvoor binnen het KiMo gaan 
samenwerken. Richtlijnen worden door 
de beroepsgroep getoetst op 
bruikbaarheid. Met klinische 
praktijkrichtlijnen profileert de 

tandheelkundige professie zich als 

academische beroepsgroep, die de 

kwaliteit van hun zorg zo 

transparant mogelijk wil maken. 

Voor patiënten wordt met de invoering 
van deze klinische richtlijnen 
inzichtelijk en controleerbaar waarom 
een behandeling wordt toegepast en 
wat de behandeling inhoudt. Naar 
verwachting zal de komende decennia 
het grootste deel van de reguliere 

mondzorg in richtlijnen vervat worden.  
Directe aanleiding voor de oprichting 
van het KiMo is het rapport ‘De 
mondzorg van Morgen’ uit 2012. De 
Gezondheidsraad constateert in dit 
rapport dat de mondzorg o.a. met het 
ontwikkelen van richtlijnen achterloopt 
bij de geneeskunde en bestempelde dit 
als een speerpunt voor een landelijk 
kwaliteitsbeleid. Eén van de conclusies 
uit het rapport is “dat de 
tandheelkunde wordt gekarakteriseerd 
door een brede ongefundeerde variatie 
van behandelingen voor eenzelfde 
afwijking”. 
 
Met de oprichting van het KiMo geeft 
het beroepenveld in de volle breedte 
invulling aan de belangrijkste adviezen 
uit het rapport van de 
Gezondheidsraad. 
 
Nadere informatie over het feit dat er 

geen alternatief voor KiMo is, het 

belang van richtlijnen en een overzicht 

van de oprichting van KiMo in 

chronologische volgorde kunt u 

binnenkort vinden op onze website 

www.nvvk.org. 

 

Najaarscongres NVvK, 6 november 2015 
 
Op vrijdag 6 november 2015 
organiseert de NVvK haar jaarlijkse 
Najaarscongres in het Corpus Congress 
Centre in Oegstgeest (bij Leiden). Dit 
jaar bestaat de NVvK 45 jaar!  
 
Het thema van dit jubileumcongres is: 
“Voeding en Voorlichting; een hele 
mond vol”. Het congresprogramma zal 
worden geleid door Eveline Brandt, 
journalist en professioneel 
gespreksleider.  

Professor Jaap Seidell opent het 
congres met een lezing over 
gezondheid, verborgen suikers en 
effecten van marketing. Professor Cor 
van Loveren zet de achtergronden van 
voeding uiteen om te komen tot 
adviezen voor een effectieve 
voorlichting aan ouders door 
tandartsen.  Dr. Mary Nicolaou spreekt 
over voedingsvoorkeuren van groepen 
met culturele en sociaal-economische 
verschillen. 



 

Dr. Denise Duijster en drs. Maddelon 
de Jong-Lenters zullen een relatie 
leggen tussen het gezin cq de 
opvoeding en mogelijke 
voorlichtingsvormen. Na dit 
sprekersgedeelte zal in een panel van 
professionals uit verschillende 
werkvelden gedebatteerd worden over 
de verschillen, overeenkomsten en 
samenwerkingsvormen voor adequate 
voorlichting over voeding. Het panel 
bestaat uit een huisarts, een 
kinderdiëtist, een jeugdarts en een 
tandarts-pedodontoloog. 

Na het congresprogramma wordt u van 
harte uitgenodigd voor een feestelijke 
jubileumborrel met een muzikale 
omlijsting ter gelegenheid van het 45-
jarig jubileum van de NVvK. Er is dan 
ook gelegenheid om een ‘Reis door de 
Mens’ te maken in het Corpus. De 
online inschrijving voor de rondleiding 
kan bij de inschrijving voor het 
congres worden gedaan. 
Het programma is geschikt voor het 
gehele tandheelkundige team, en ook 
voor andere zorgverleners die met 
voeding en voorlichting te maken 
hebben.    

 

Uitreiking NVvK-Elmex® Scriptieprijs 
 
Tijdens het NVvK-Najaarscongres dat 
op vrijdag 6 november aanstaande 
wordt gehouden zal de eerste NVvK-
Elmex® Scriptieprijs 2015 worden 
uitgereikt!  
 
De winnaar ontvangt € 1000,- euro en 
een jaar lang lidmaatschap van de 
NVvK cadeau. De prijswinnaar zal 
tijdens het congres een korte 
presentatie verzorgen over zijn/haar  
 

scriptie-onderwerp. 
Er zijn twaalf inzendingen ontvangen 
en de jury (Commissie Onderzoek-
stimulans) was zeer tevreden over het 
hoge niveau van de scripties.  
 
De NVvK waardeert het zeer dat er  
bij alle opleidingen zoveel aandacht is 
voor onderzoek in de kindertand-
heelkunde.   
 

 

Voorjaarscongres NVvK en VBTGG 2016 
 
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart 
2015 zal het Voorjaarscongres van de 
NVvK en VBTGG worden gehouden in 
congrescentrum Papendal in Arnhem.  
Tijdens de 2e congresdag (zaterdag 19 
maart 2016) wordt de mogelijkheid 
geboden om een patiëntencasus te 
presenteren. Dit is een unieke kans om 
een interessante casus te bespreken 
met collega’s.  
De casuïstiek zal onderverdeeld 
worden in drie groepen: angst,  

 
gehandicaptenzorg en 
kindertandheelkunde.  
Na de presentaties zal er gelegenheid 
zijn voor vragen en/of discussie. 
 
Als u geïnteresseerd bent in het 
presenteren van een casus of als u 
daar vragen over hebt, kunt u een e-
mail versturen aan de 
Congrescommissie NVvK/VBTGG, t.a.v. 
Marieke Schorer-Jensma, e-mailadres: 
majensma@hotmail.com

 



 

Save the dates 
 

Tandletsel 

30 oktober 2015 

Op vrijdag 30 oktober 2015 wordt het 
congres “Tandletsel – Van trauma tot 
duurzaam functieherstel” 
georganiseerd in congresgebouw 
Spant! in Bussum. 
 

NVvK najaarscongres 

6 november 2015 

Het najaarscongres van de NVvK zal 
plaatsvinden op vrijdag 6 november 
2015 in het Corpus Congress Centre in 
Oegstgeest (bij Leiden). Het thema is 
“Voeding en Voorlichting; een hele 
mond vol”. Het complete programma 
staat op de NVvK-website. Tot en met 
2 oktober 2015  kunt u zich tegen het 
Early Bird-tarief inschrijven.   
 

NVM-najaarscongres 

13 november 2015 

Op vrijdag 13 november vindt het 
NVM-najaarscongres plaats in De Flint 
te Amersfoort. Thema van het congres 
is “De jeugd niet vergeten - mondzorg 
bij de jeugd”. Het congresprogramma 
biedt een afwisselende mix van 
wetenschappelijke informatie, 
praktische toepassing en casuïstiek. 
Meer informatie en inschrijving kunt u 
vinden op de website 
mondhygienisten.nl. 
 

Najaarscongres VBTGG/NVAVG 

20 november 2015 

Het najaarscongres van de VBTGG 
wordt in samenwerking met de NVAVG 
(Nederlandse Vereniging voor Artsen 
Verstandelijke Gehandicapten) 
georganiseerd. Het congresthema: 
“Samenwerken aan een gezonde 
mond”. Congreslocatie: Hotel Van der 
Valk, Vianen. 
 
 

 

 
 

 

Internationaal symposium, 

Universiteit van Gent, België, 

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”.  
 

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.  
 

26e IAPD-congres 

4-7 oktober 2017, Santiago, Chili 

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

27e IAPD-congres 

3-7 juli 2019, Cancun, Mexico 
 

28e IAPD-congres 

2-6 juni 2021, Maastricht 

Van 2 tot 6 juni 2021 organiseert de 
NVvK het tweejaarlijkse IAPD-congres  
in  Maastricht. 


