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Voorjaarscongres
NVvK-VBTGG
Op 17 en 18 maart jl. vond het
jaarlijkse voorjaarscongres plaats in
samenwerking met de VBTGG. Thema
van het congres was ‘Uit de Kunst’
Vrijdagochtend
werd
de
spits
afgebeten door prof. dr. Fred Rozema.
Hij vertelde de zaal over de invloed
van medicamenteuze therapie op de
gebitsontwikkeling
en
de
mondgezondheid
en
over
de
ontwikkeling van medicatietools in het
EPD.
Hierna kwam Remco Koffijberg samen
met een acteur zeer interactief het
motivational interviewing uitleggen
door middel van rollenspel.
Na de koffiepauze nam dr. ir. WillemPaul Brinkman ons mee in de wereld
van de virtual reality.

Inge Beetsma geeft een lezing over
Kinderangst of meer dan dat?

In de middag namen beide voorzitters
van de verenigingen het woord.
Allereerst werd de congrescommissie
bedankt voor de wederom goede
organisatie van een mooi congres.
Daarna werd de mening van de
deelnemers in de zaal gevraagd door
iedereen met behulp van Mentimeter
op vragen en stellingen te laten
reageren.
In de twee parallel programma’s kon
worden
gekozen
uit
meerdere
interessante lezingen op het gebied
van implanteren, autotransplanteren,
ART, dwangstoornissen, kinderangst
en verstandelijk beperkte ouders.
Na de borrel en het diner was er
wederom een pubquiz en een dj.
Op de zaterdag begon de ochtend met
de
ALV
van
de
NVvK
en
daaropvolgend de ALV van de VBTGG.
De casuïstiek was interessant en het
werd erg gewaardeerd om een casus
met collegae te kunnen bespreken.

Hans
Strooker
geeft
een
lezing
over
Implanteren tussen de contra-indicaties; over
implanteren
bij
patiënten
met
epilepsie
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Terugblik 57e Algemene
Ledenvergadering
Hieronder
volgt
een
korte
samenvatting van de 56e Algemene
ledenvergadering van de NVvK:
•

Denise Duijster is gekozen als
bestuurslid.

•

Het KiMo zal de richtlijn
Mondzorg bij Jeugdigen gaan
herzien. Hierbij is de opzet om
de
richtlijn
in
compacte
onderdelen op te knippen. Om
te
bekijken
waar
de
knelpunten en verbeterpunten
liggen is besloten om een
expertgroep
van
10-15
mensen bijeen te roepen die
gedurende een sessie van 4
uur hun mening geven aan de
hand van een aantal vragen.
Graag wil het KiMo in contact
komen
met
ongeveer
3
tandartsen met affiniteit voor
kindertandheelkunde. Het gaat
bijvoorbeeld
om
algemeen
practici.
Wanneer
u
geïnteresseerd bent, kunt u
zich melden bij het bestuur
(secretariaat@nvvk.org)

Logo IAPD2021
Tijdens
de
ALV
is
het
logo
gepresenteerd van het 28e IAPD
congres in 2021 dat in Maastricht zal
gaan plaatsvinden. Het logo zal vanaf
nu uiteraard steeds vaker te zien zijn.

•

Het Ivoren Kruis, de KNMT en
de NVvK gaan met elkaar in
overleg hoe het beste het
aandachtspunt
van
de
mondgezondheid van kinderen
van 0-4 jaar op de kaart gezet
kan worden

•

Er zal een delegatie naar het
2-jaarlijkse IAPD congres gaan
in oktober 2017. Dit jaar is het
congres in Santiago, Chili.
Over 2 jaar in 2019 is het
congres in Mexico en dan zal
er veel promotie gemaakt
worden
voor
Nederland,
aangezien het congres daarna
in 2021 in Maastricht gaat
plaatsvinden. Komt allen naar
Mexico!

•

De NVvK-Elmex®scriptieprijs
2017 zal op het najaarscongres
van de NVvK op vrijdag 3
november
a.s.
worden
uitgereikt
aan
de
beste
master-scriptie tandheelkunde
op
het
gebied
van
kindertandheelkunde.
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Nieuw gezicht
Het
nieuwe
bestuurslid
Denise
Duijster stelt zich graag aan u voor:

Begin 2015 ben ik gepromoveerd aan
de UvA op de rol van het gezin in de
preventie en ontwikkeling van cariës
bij kinderen. Na mijn promotieonderzoek heb ik een jaar in de
Filipijnen gewerkt waar ik het ‘Fit for
School’ gezondheidsprogramma in
Zuidoost Azië evalueerde.
Mijn huidige onderzoek op ACTA
vooral gericht op preventie
bevordering van mondgezondheid
bevolkingsniveau, met name bij
jeugd.

Ik ben werkzaam als onderzoekster
bij de afdeling Sociale Tandheelkunde
op het ACTA. Na het behalen van mijn
Bachelor in de Tandheelkunde heb ik
de Masteropleiding ‘Dental Public
Health’ gevolgd aan University College
London (UCL).

Als bestuurslid van het NVvK hoop ik
bij te kunnen dragen aan het
onderdeel
‘wetenschap’
van
de
vereniging, en ik vind het erg leuk en
belangrijk om op deze manier het
contact te houden met de mensen die
werkzaam zijn in het veld van de
kindertandheelkunde. Ik heb er veel
zin in!

Najaarscongres NVvK
Op vrijdag 3 november zal het
najaarscongres
van
de
NVvK
plaatsvinden in Soesterberg.
Thema is dit jaar Traumatologie;
Trauma, en nu?
Op deze dag wordt u o.a. bijgepraat
over de eerste hulp bij trauma en de
planning op langere termijn. Uiteraard
zal die dag ook de ALV van de NVvK
plaatsvinden.
De inschrijving opent binnenkort op
onze website.

is
en
op
de

TRAUMATOLOGIE
Trauma, en nu?

3 november 2017

Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

Sprekers
Drs. Aukje Bouwman,
tandarts-endodontoloog
Drs. John Heijdra,
tandarts-pedodontoloog
Drs. Machteld Siers,
tandarts-endodontoloog
Congressecretariaat
Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com

Drs. Jan Warnsinck,
tandarts-gnatholoog,
tandarts-endodontoloog

www.nvvk.org
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Commissie
onderzoekstimulans
Aanmeldingen voor de NVvK-Elmex®scriptieprijs kunnen gestuurd worden
naar secretariaat@nvvk.org.
De scripties dienen te zijn afgerond in
de periode 11 juli 2015 - 10 juli 2017.
Meer informatie is te verkrijgen via
bovenstaand e-mailadres.
De NVvK en Elmex® willen onderzoek
op het gebied van de
kindertandheelkunde stimuleren en het
belang ervan benadrukken. De jury
bestaat uit de leden van de commissie
Onderzoekstimulans van de NVvK en
een vertegenwoordiger van Elmex®.
De NVvK-Elmex®-scriptieprijs bestaat
uit een cheque ter waarde van €1000,en een jaar lidmaatschap van de
NVvK. De winnaar van de scriptieprijs
houdt een korte presentatie over
zijn/haar winnende scriptie.

Nieuwe website
Kennisinstituut Mondzorg
(KiMo) online
Sinds kort is de nieuwe website van
KiMo online. Het Kennisinstituut
Mondzorg is een jonge, flexibele
vereniging die een bijdrage levert aan
een hogere kwaliteit van de
beroepsuitoefening. Onder meer door
het ontwikkelen van klinische
praktijkrichtlijnen.
(www.hetkimo.nl)

Wist u dat u ook een financiële
bijdrage voor uw proefschrift kunt
krijgen wanneer dat toegespitst is op
de kindertandheelkunde?
De commissie vraagt de leden van de
NVvK ook specifieke
(onderzoeks)vragen uit de praktijk
voor te leggen; waarbij de commissie
dan probeert om dit bij een onderwijsof onderzoeksinstelling onder te
brengen c.q. te koppelen aan een
(student)onderzoeker en waar
mogelijk een geldelijke bijdrage te
leveren.
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Save the dates:
3 november 2017
Najaarscongres NVvK
Traumatologie; Trauma, en nu?

20-22 april 2017
10e EAPD interim seminar, Turijn
Local
anaesthesia
in
paediatric
dentistry
24 november 2017
Najaarscongres VBTGG
‘Angst en LVB, puzzelt u mee?’

TRAUMATOLOGIE
Trauma, en nu?

4-7 oktober 2017
26e IAPD-congres, Santiago, Chili

3 november 2017

Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

20-23 juni 2018
14e EAPD-congres, Lugano
3-7 juli 2019
27e IAPD-congres Cancun, Mexico.

Sprekers

9-12 juni 2021
28e IAPD-congres MECC, Maastricht

Drs. Aukje Bouwman,
tandarts-endodontoloog
Drs. John Heijdra,
tandarts-pedodontoloog
Drs. Machteld Siers,
tandarts-endodontoloog
Congressecretariaat
Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com

Drs. Jan Warnsinck,
tandarts-gnatholoog,
tandarts-endodontoloog

www.nvvk.org

Maastricht, The Netherlands
June 9-12, 2021

