
Nieuwsbrief 

Voorjaarscongres NVvK & VBTGG, 20 & 21 maart 2015
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart a.s. vindt het 
jaarlijkse Voorjaarscongres van de NVvK en VBTGG 
wederom plaats in Hotel Papendal in Arnhem. Op onze 
website www.nvvk.org kunt u het volledige programma 
inzien en staat de link om u in te kunnen schrijven. 

De Algemene Ledenvergadering van de NVvK zal plaats-
vinden op zaterdag 21 maart van 9.30 - 10.30 uur in 
hotel Papendal. De agenda en vergaderstukken worden 
binnenkort aan de leden gemaild. 

NVvK-Elmex Scriptieprijs
Tijdens het Najaarscongres van 6 november 2015 zal de 
eerste NVvK-Elmex Scriptieprijs worden uitgereikt! De 
prijs zal jaarlijks worden uitgereikt en alternerend gaan 
naar de beste Masterscriptie (opleiding tandheelkunde) 
of de beste Bachelorscriptie (opleiding mondzorgkun-
de) op het gebied van de kindertandheelkunde. De eer-
ste keer wordt de prijs uitgereikt aan de beste Master-
scriptie. De prijs bestaat uit een jaar lidmaatschap van 
de NVvK en een bedrag van € 1.000,-.

Oproep en aanmelding
Kent u een student die de afgelopen twee jaar in zijn of 
haar master een waardevolle toevoeging heeft gedaan 
op het gebied van kindertandheelkunde of preventieve 
tandheelkunde? Stimuleer deze student dan om zich 
kandidaat te stellen voor de NVvK-Elmex-scriptieprijs 
2015! 
Aanmelden kan via de coördinator/examinator weten-
schappelijke scholing van de universiteit (of ingeval van 
Bachelor scriptieprijs van de hogeschool). 

Code M05
Het afgelopen jaar is gebleken, dat verschillende zorg-
verzekeraars de code M05 “het beslijpen of fluorideren 
van melkelementen” niet meer vanuit de basisver-
zekering vergoeden. De NVvK vindt dit een slechte 
ontwikkeling omdat deze code aan de basis ligt van 
de Non-Operative Caries Treatment and Prevention 

(NOCTP)-methode. Innovatieve behandelstrategieën 
krijgen op deze wijze geen mogelijkheid om zich verder 
te ontwikkelen; dit heeft eveneens zijn weerslag op 
andere innovaties. De NVvK is met de KNMT in overleg 
over vergoeding van de code door de zorgverzekeraars.

KiMo
Het NVvK-bestuur is blij met de oprichting van het Ken-
nisinstituut Mondzorg (KiMo). Het KiMo gaat richtlijnen 
ontwikkelen of zal reeds bestaande richtlijnen volgens 
geldende normen aanpassen. Het KiMo is ontstaan 
door samenwerking tussen de vier beroepsorganisaties, 

de wetenschappelijke verenigingen en de opleidingen 
binnen de mondzorg. Als wetenschappelijke vereniging 
zal de NVvK haar bijdrage leveren aan de werkzaamhe-
den van het KiMo.
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Congresnieuws
EAPD-congres: 8 en 9 mei 2015, Brussel België
Thema: “Management of early caries lesions in the 
primary and young permanent dentition”

IAPD-congres, 1-4 juli 2015, Glasgow, Schotland
Van 1 tot en met 4 juli 2015 wordt het 25e IAPD-congres 
gehouden in Glasgow, Verenigd Koninkrijk. Dit wereld-
congres over kindertandheelkunde draagt de titel ‘The 
Voice of the Child’, en is zeker de moeite waard om te 
bezoeken! 
Indien u zich aanmeldt 
vóór 31 maart 2015 
wordt het “early 
bird-tarief” doorbe-
rekend. Voor nadere 
informatie: raadpleeg 
de website! 

Gewoon Gaaf
Tijdens een bestuurlijk overleg met een delegatie van 
het Ivoren Kruis is gezamenlijk afgesproken dat de 
NVvK het project “Gewoon Gaaf” gaat ondersteunen 
als wetenschappelijke vereniging. De vorm en inhoud 
van de samenwerking zal in de komende tijd worden 
vastgesteld.

Individuele cariëspreventie
Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor ieder 
individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzor-
gers. De tandarts of mondhygiënist geeft de ouder en 
het kind advies dat is afgestemd op het gebit van het 
kind. Hij begeleidt het kind een gaaf gebit te hebben 
en te houden. Op basis van risico-inschatting bepaalt 
de tandarts of  mondhygiënist het moment waarop hij 
de (ouder van) het kind weer in de mondzorgpraktijk 
wil terugzien. Soms zal hij de kiezen extra bescher-
men (sealen) of een fluoridebehandeling geven. Maar 
meestal zijn die behandelingen niet nodig. De invulling 
en uitvoering van de preventiemethode kan dus binnen 
een gezin verschillen. Gewoon Gaaf kijkt naar ieder 
individu. Een gezonde mond begint met het op de juiste 

manier zorgvuldig poetsen van de tanden en kiezen 
met fluoridetandpasta. Gewoon Gaaf-mondzorgverle-
ners coachen hun patiënten daarbij en stimuleren de 
zelfzorg bij hun patiënten. Meestal willen kinderen al 
op zeer jonge leeftijd zelf hun tanden poetsen. Dat is 
prima. Stimuleer dat vooral. Maar kinderen poetsen 
nog niet overal even goed. Daarom is hulp nodig! De 
Gewoon Gaaf-methode helpt kinderen hun gebit gaaf te 
houden. Onder begeleiding van de mondzorgverlener 
kunnen ouders, samen met hun kind het gebit gaaf en 
zijn mond gezond houden. Gewoon Gaaf! Doe je mee? 
Kijk voor meer informatie op www.gewoon-gaaf.nl.

 Save the dates!
 

 vrijdag 6 november 2015  NVvK-Najaarscongres  
 
 zaterdag 21 november 2015 Congres Ivoren Kruis 


