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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.
Inschrijven kan meteen!
De flyer (met de link om in te schrijven)
is als bijlage meegestuurd met deze
nieuwsbrief.

Van onze sponsor Colgate
Colgate Talks
Op zaterdag 22 oktober 2016 vindt
het online congres van het Colgate Oral
Health Network plaats. Met o.a.
webminairs over de nieuwste trends
van patiënt gerichte zorg op op het
gebied van parodontologie, cariës en
dentine
overgevoeligheid.
De
Nederlandse Catherine Volgenant zal
hierbij ook een online lezing gaan
geven. Naast het wetenschappelijke
Colgate Oral Health Network:
Klinische avonden
Wij verwelkomen u graag op 14
(Eindhoven) 15 (Amsterdam) of 21
(Zwolle) november 2016 bij de
Colgate Oral Health Network klinische
avonden. Het onderwerp van de avond
is: “Een pijnloze avond die niet op uw
zenuwen werkt: Kiespijn en gevoelige
tandhalzen”.
Hierbij
zijn
de

programma, kunt u een virtuele
wandeling in de conferentieruimte
maken, live chatten op de virtuele
markt en ontmoet u collega's vanuit
heel Europa in netwerk lounges.
Deelname is geheel gratis. Kijk voor
meer informatie en aanmelding op
www.colgatetalks.com.

gehonoreerde gastsprekers Michiel de
Cleen,
tandarts-endodontoloog
en
Frisdus van der Weijden, parodontoloog
NVvp, implantoloog NVOI. Indien u zich
vóór 1 oktober 2016 inschrijft, ontvangt
u
een
vroegboekkorting!
Tevens
ontvangt u bij deelname 2 KRT- of KRMpunten.
Heeft u interesse? Ga dan naar
www.colgate-cohn.nl voor meer
informatie en schrijf u snel in!

Secretariaat NVvK
Vanaf dit najaar zal Hanny Alwicher het
secretariaat van het bestuur komen
versterken. De visitaties zullen worden

ondersteund door Quirine van der Kuip.
Zij zullen zich in een volgende
nieuwsbrief aan u voorstellen.

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

Casuspresentatie Voorjaarscongres NVvK/VBTGG
Op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart
2017 zal het Voorjaarscongres van de
NVvK en VBTGG gehouden worden in
congrescentrum Papendal in Arnhem.
Op zaterdag 18 maart wordt de
mogelijkheid
geboden
om
een patiëntencasus te presenteren. Dit
is een unieke kans om een interessante
casus te bespreken met collega's! Ter
compensatie bieden de NVvK en VBTGG
dit jaar iedereen die een casus
presenteert een gratis dinerbuffet en
feestavond aan op vrijdag 17 maart!

De casuïstiek zal onderverdeeld worden
in
drie
groepen:
Angst,
Gehandicaptenzorg
en
Kindertandheelkunde.
Na de presentatie 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 heeft, kunt u een e-mail
sturen naar Marieke Schorer-Jensma
(majensma@hotmail.com)
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SAVE THE DATES!
14 september 2016
Promotie
Maddelon
de
JongLenters, UvA Amsterdam
De verdediging van haar proefschrift
vindt plaats om 11.00 uur in de Oude
Lutherse Kerk op de hoek Spui/Singel in
Amsterdam. Aansluitend vindt een
receptie plaats, waarvoor u eveneens
uitgenodigd bent.
21 september 2016
Masterclass
‘Slachtoffers
seksueel
trauma
in
tandheelkundige praktijk’,
Amsterdam
Meer informatie: zie bijlage.

van
de
ACTA

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
22 oktober 2016
Colgate talks
Meer
informatie
vindt
www.colgatetalks.com

u

op:

4 november 2016
Najaarscongres NVvK, Amersfoort
Het najaarscongres van de NVvK met
als thema ‘Orthodontie; Diagnostiek en
behandel
strategieen
in
de
(kinder)tandartspraktijk’
zal plaatsvinden in de Veerensmederij in
Amersfoort op vrijdag 4 november. Zie
flyer als bijlage
14,15 en 21 november 2016
Klinische avond Colgate
www.colgate-cohn.nl

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.
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”.
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’

