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Nieuws uit de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 

2015 
 

Erelidmaatschap Peter Lansen 

Aan het einde van de 53e ALV van 

zaterdag 21 maart 2015 is Peter 

Lansen benoemd tot Erelid van de 

NVvK. Gedurende elf jaar heeft hij een 

functie bekleed binnen het bestuur van 

de NVvK: eerst als lid en vervolgens 

als penningmeester, vice-voorzitter en 

de afgelopen zes jaar als voorzitter 

van de NVvK.  

 

De bestuursfuncties heeft Peter Lansen 

op een zeer gepassioneerde en 

enthousiaste wijze vervuld en derhalve 

heeft hij een significante bijdrage 

geleverd aan de verdere 

professionalisering van de NVvK. Hij is 

daarmee van grote betekenis geweest 

voor de vereniging. Door de 

ledenvergadering is deze benoeming 

met grote instemming aangenomen. 

Een erepenning en een certificaat 

horen bij dit erelidmaatschap.   

 

 
 

Peter Lansen krijgt uit handen van de 

nieuwe voorzitter Hellen Blom-Reukers 

het certificaat uitgereikt. 

 

Nieuwe voorzitter 

Mevrouw Hellen Blom-Reukers heeft 

Peter Lansen als voorzitter van de 

NVvK opgevolgd. Tijdens de ALV 

hebben alle aanwezigen ingestemd 

met deze nieuwe voorzitter. Hellen 

Blom heeft de aanwezigen bedankt 

voor het gestelde vertrouwen. Zij 

zegt uit te zien naar een goede, 

inhoudelijke invulling van het 

voorzitterschap.  

 

Beleidsadviescommissie (BAC) 

Prof. R.C.W. (Rob) Burgersdijk en dr. 

W.J.H. (Willem) Berendsen hebben te 

kennen gegeven uit te willen treden uit 

de Beleidsadviescommissie. 

Incidenteel blijven zij bereid het 

bestuur van advies te voorzien. Het 

bestuur is beide heren zeer erkentelijk 

voor hun inzet.  

 

Financiën  

Presentatie van de jaarcijfers 2014 op 

de recente ALV toont dat de vereniging 

in een financieel gezonde positie 

verkeert. Het afsluiten van een 

meerjarig contract met hoofdsponsor 

Colgate-Palmolive biedt de 

mogelijkheid om een toekomstgericht 

beleid te realiseren. Daarnaast 

beschikt zij over voldoende reserves 

om eerder ontwikkelde doelstellingen 

uit te voeren. Wanneer de organisatie 

van het IAPD congres in 2021 definitief 

aan NVvK wordt toegewezen, geeft de 

huidige stabiele financiële situatie de 

mogelijkheid dat congres ook in 

financieel opzicht tot een succes te 

maken. 

 

 

 

 



 

Nieuwe website gelanceerd
 

De nieuwe website is gereed! De 

websitecommissie – bestaande uit Els 

Hembrecht, Niels Naaraat, Thalita 

Brethouwer, Krista Winkler en Rory 

Ubbink – heeft er veel tijd in gestoken 

en het resultaat is er dan ook naar. 

Vanuit de ledenadministratie is een e-

mailbericht aan alle leden gestuurd 

met daarin de persoonlijke 

gebruikersnaam en wachtwoord.  

Neemt u ook een kijkje op de nieuwe 

site? 

 

Nieuwe webmaster  

 

 

Jarenlang heeft collega Theo Merkus 

de functie van webmaster op zich 

genomen. Door de lancering van de  

 

 

nieuwe website is deze tijdrovende 

taak overgenomen door Rory Ubbink. 

Hij wordt hierbij gesteund door de 

websitecommissie.  

 

 

Commissie Onderzoekstimulans / NVvK-Elmex® 

Scriptieprijs 
 

De laatste tijd heeft de Commissie 

Onderzoekstimulans zich met name 

beziggehouden met de NVvK-Elmex® 

Scriptieprijs, die tijdens het NVvK-

Najaarscongres van 6 november 2015 

voor het eerst zal worden uitgereikt 

aan de beste Masterscriptie op het 

gebied van de kindertandheelkunde. 

Jaarlijks zal de NVvK-Elmex® 

Scriptieprijs worden uitgereikt, 

alternerend aan de opleiding 

Tandheelkunde (Masterscriptie) en aan 

de opleiding Mondzorgkunde 

(Bachelorscriptie). 

 

De prijs bestaat uit een geldbedrag 

van € 1000,- en een jaar lidmaatschap 

NVvK.  

 

 

 

 

Met deze prijs willen de NVvK en 

Elmex® onderzoek op het gebied van 

de kindertandheelkunde stimuleren en 

het belang ervan benadrukken. 
 

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 

wetenschappelijke scholing van de 

universiteit. Nadere informatie is ook 

via het secretariaat van de NVvK 

verkrijgbaar.  

 

 

 

 

 



 

KiMo - Gezamenlijke richtlijnen in de mondzorg 
 

Op 18 mei 2015 hebben alle partijen in 

de mondzorg besloten een 

kennisinstituut op te richten voor de  

gezamenlijke ontwikkeling van 

richtlijnen in de mondzorg. Binnen dit 

kennisinstituut Mondzorg (KiMo) 

worden praktische en compacte 

richtlijnen ontwikkeld. Richtlijnen 

ondersteunen de zorgverlener bij het 

maken van afwegingen en bij de keuze 

voor de beste behandeling voor de 

patiënt. Bovendien kunnen richtlijnen 

een rol vervullen bij het informeren 

van patiënten over nut en noodzaak 

van een behandeling. 

 

De richtlijnontwikkeling wordt 

gefinancierd door de beroepsorgani-

saties van tandartsen (KNMT en ANT), 

mondhygiënisten (NVM) en de 

tandprothetici (ONT).  

De wetenschappelijke verenigingen en 

de opleidingen in de mondzorg 

(universiteiten en hogescholen) stellen 

expertise  beschikbaar voor de 

richtlijnontwikkeling binnen KiMo. Met 

het ministerie van VWS wordt  

 

 

gesproken over het verstrekken van 

een startsubsidie voor de komende 

drie jaar.  

 

Sinds begin 2013 werkten 

beroepsverenigingen, 

wetenschappelijke verenigingen en 

opleidingen in de mondzorg aan de 

voorbereidingen van het instituut. 

Onder leiding van kwartiermaker Peter 

Holland werd gewerkt aan een advies 

over een onafhankelijke structuur voor 

en inhoud van de richtlijnontwikkeling. 

Uitgangspunt daarbij is dat de inbreng 

en expertise van de professional bij 

richtlijnontwikkeling altijd optimaal 

gewaarborgd moet zijn. 

 

Op dit moment werkt een 

benoemingscommissie aan het 

inrichten van een Raad van Toezicht 

voor KiMo. Die gaat het onafhankelijke 

instituut vervolgens daadwerkelijk 

oprichten. 

 

Meer informatie en achtergronden: 

www.kennisinstituutmondzorg.nl 

 

 
Congresnieuws 

 
 

 

EAPD-congres, 8 en 9 mei 2015; 

een kort verslag 

Op 8 en 9 mei jl. is het EAPD-congres 

in Brussel (België) georganiseerd. 

Thema was: “Management of early 

caries lesions in the primary and 

young permanent dentition”.  Bekende 

namen als Prof. Kim Ekstrand, Dr. 

Svante Twetman en Prof. Cor van 

Loveren hielden lezingen over het 

opsporen en monitoren van cariës, 

cariësrisico assessment en non 

invasieve methoden van behandelen. 

Ook waren er workshops over deze  

onderwerpen om te kijken of het 

mogelijk is tot een Europese  

richtlijn te komen. Dit blijkt nog 

erg ingewikkeld te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NVvK & VBTGG Voorjaarscongres 

2015; een kort verslag 

Het Voorjaarscongres van de NVvK & 

VBTGG dat op 20 en 21 maart 2015 

plaats heeft gevonden in Hotel 

Papendal te Arnhem telde bijna 300 

deelnemers.  

Het thema “Ontwikkeling, van alle 

kanten belicht” werd op meerdere 

manieren ingevuld. Van ontwikkeling 

in moderne beeldtechnieken tot de 

ontwikkeling in psychosociaal opzicht 

van kinderen. In de middag konden de 

deelnemers uit twee parallelle 

programma’s kiezen met onder 

anderen onderwerpen als de 

ontwikkeling in de flashforwards, 

mishandeling en amelogenesis 

imperfecta. Op de zaterdag begonnen 

traditiegetrouw na de ALV’s van beide 

verenigingen de presentaties van 

verschillende casussen van collegae.   
 

 

Save the dates! 
 

Hieronder vindt u een lijst met 

congressen en symposia die u alvast in 

u agenda kan zetten.  

 
IAPD-congres, 1-4 juli 2015, 

Glasgow, Schotland 

Van 1 tot en met 4 juli 2015 wordt het 

25e IAPD-congres gehouden in 

Glasgow. Dit congres over 

kindertandheelkunde draagt de titel 

“The Voice of the Child”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

62nd ORCA Congress, 1-4 juli 2015, 

Brussel, België 

Het 62e congres van de “European 

Organization for Caries (ORCA)” heeft 

plaats in Brussel van 1 t/m 4 juli 2015. 

Op zaterdagmiddag 4 juli wordt een 

symposium georganiseerd over 

“Occlusal caries: biological approach 

for its diagnosis and management". 

 

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”. Dit congres krijgt een 

feestelijk tintje vanwege de viering 

van het 45-jarig bestaan van de NVvK. 

Wij houden u op de hoogte. 

 

NVM-congres, 13 november 2015 

Op vrijdag 13 november 2015 

organiseert de NVM haar jaarlijkse 

najaarscongres met dit jaar als thema: 

“De jeugd niet vergeten”. Dit 

najaarscongres zal plaatsvinden in 

Theater De Flint in Amersfoort. 

 

 

 



 

Najaarscongres VBTGG/NVAVG,  

20 november 2015 

Het najaarscongres van de VBTGG 

wordt in samenwerking met NVAVG 

(Nederlandse Vereniging voor Artsen 

Verstandelijke Gehandicapten) 

georganiseerd Het congresthema: 

“Samenwerken aan een gezonde 

mond”. Interdisciplinaire 

samenwerking artsen en tandartsen in 

de zorg voor mensen met een 

beperking.  

Congreslocatie: Hotel Van der Valk, 

Vianen  

 

Internationaal symposium, 

Universiteit van Gent,  

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 te 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


