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Nieuwe tandarts-pedodontologen
Op 30 juni jl. hebben de tien
tandartsen, die twee weken daarvoor
hun driejarige post-academische
opleiding kindertandheelkunde hadden
afgerond, hun certificaat in ontvangst
mogen nemen op ACTA.

Deze werden uitgereikt door Guus van
Strijp en Martine van Gemert-Schriks.
Bij deze feestelijke uitreiking was er
voor elke kandidaat een persoonlijke
boodschap.

Najaarscongres
Op 4 november a.s. vindt het
najaarscongres van de NVvK plaats in
Amersfoort met als titel: ‘Orthodontie:
Diagnostiek en behandelstrategieën in
de (kinder)tandartspraktijk’.
De flyer wordt als bijlage meegestuurd
met deze nieuwsbrief.
U kunt zich dan ook meteen
inschrijven!

Insturen Bachelor-scripties mondzorgkundigen, deadline
verlengd!
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 NVvKElmex®-Scriptieprijs 2016.
Aanmelden kan via de opleiders/
scriptiebegeleiders van de opleiding

mondzorgkunde. De deadline is
verlengd naar 1 augustus 2016!
Nadere informatie is uiteraard ook via
het secretariaat van de NVvK
verkrijgbaar (secretariaat@nvvk.org).

Richtlijneninstituut voor de mondzorg toch een feit
Begin juni zijn de drie
onderhandelende partijen in de
mondzorg, de Federatie
Tandheelkundige Wetenschappelijke
Verenigingen (FTWV) en de twee
beroepsverenigingen ANT en KNMT tot
een principeakkoord gekomen over de
organisatiestructuur van één landelijke
richtlijnorganisatie in de mondzorg.
Daarmee komt een einde aan de

impasse die er sinds de zomer van
2015 was ontstaan toen de
beroepsverenigingen ANT en KNMT
zich niet meer konden vinden in
de beoogde organisatiestructuur zoals
deze was vastgelegd op basis van het
KiMo-adviesrapport uit 2014.
Het bestuur van de NVvK is verheugd
dat er daadwerkelijk één
richtlijneninstituut komt.

Secretariaat
Na zes jaar veel inzet te hebben
getoond voor onze vereniging zal
Annemieke van Dam van adpro deze
zomer haar functie neerleggen bij het
secretariaat van de NVvK.

Het bestuur zal u zo snel mogelijk
informeren over haar opvolger.
Het e-mailadres secretariaat@nvvk.org
zal gewoon blijven bestaan.

Kindertandheelkunde2017
Op 3 februari a.s. zal Bureau Kalker
het congres Kindertandheelkunde2017
organiseren in de RAI Amsterdam.

Meerdere leden van de NVvK zullen op
dit congres spreken!

Leden van de NVvK krijgen € 35,korting op hun inschrijving.

Meer informatie kunt u vinden op
www.kindertandheelkunde2017.nl
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EAPD
Wist u dat u ook lid kan worden van de
EAPD als u geen tandartspedodontoloog bent? U ontvangt dan
het tijdschrift European Archives of

Paediatric Dentistry en u krijgt
kortingen op de tweejaarlijkse EAPD
congressen. Interesse?
Zie: www.eapd.gr

SAVE THE DATES!
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 op www.hoytemastichting.nl
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.
Zie flyer als bijlage
18 november 2016
Najaarscongres VBTGG
Het najaarscongres van de VBTGG
vindt plaats op vrijdag 18 november.
3 februari 2017
Kindertandheelkunde2017,
Amsterdam
Dit congres zal plaatsvinden in de RAI
Amsterdam, georganiseerd door
Bureau Kalker. Meerdere leden van de
NVvK zullen spreken op dit congres!
Als lid van de NVvK krijgt u € 35,korting op uw inschrijving.

17-18 maart 2017
Voorjaarscongres NVvK/VBTGG,
Arnhem
Op 17 en 18 maart zal ons
voorjaarscongres in samenwerking
met de VBTGG plaatsvinden. De locatie
is wederom Papendal, Arnhem.
20-22 april 2017
10e EAPD interim seminar, Turijn,
Italië
4-7 oktober 2017
26e IAPD-congres, Santiago, Chili
Van 4 tot 7 oktober 2017 vindt in
Santiago, Chili, het IAPD-congres
plaats. Thema: ‘A southern view for
children’s smile’.
20-23 juni 2018
14e EAPD-congres, Lugano,
Zwitserland
3-7 juli 2019
27e IAPD-congres Cancun, Mexico
Van 3-7 juli 2019 zal het IAPD-congres
plaatsvinden in Cancun, Mexico
7-12 juni 2021
28e IAPD-congres, Maastricht
Van 7 tot en met 12 juni 2021
organiseert Nederland het IAPDcongres in het MECC in Maastricht met
als thema ‘Joining Forces’

