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Najaarscongres NVvK
Op 3 november jl. vond het
najaarscongres van de NVvK plaats in
het Kontakt der Kontinenten in
Soesterberg

De dag begon om 9.30u met de ALV.
De samenvatting van de ALV vindt u
verderop in deze nieuwsbrief.
Tandarts-pedodontoloog John Heijdra
nam de deelnemers mee in de
traumata in het melkgebit. Hierna
vertelde tandarts-endodontoloog Jan
Warnsinck over de verschillende
soorten resorptie die bij een
gebitselement kunnen ontstaan na
trauma.

Na de lunchpauze werd de NVvKElmex® Scriptieprijs voor de derde
keer uitgereikt.
Tandheelkundestudent Ellen Geuns
(ACTA) gaf als 1e prijswinnaar hierna
een presentatie over haar onderzoek:
Survival rate of primary molars
treated with Atraumatic Restorative
Treatment and Ultra-Conservative
Treatment; 24 months results of a
randomized clinical trial on Ometepe,
Nicaragua.

Prijswinnaar Ellen Geuns (ACTA) met mevrouw
drs. C.J. (Christien) Timmer, scientific affairs &
prof. networking manager Colgate (Elmex®)

Hierna kwamen tandartsendodontologen Machteld Siers en
Aukje Bouwman enthousiast vertellen
over de verschillende traumata in het
blijvende gebit en de
behandelplanning die daaruit volgt.
Aan het einde van de dag kwamen er
(door de deelnemers zelf ingebrachte)
casussen onder de aandacht waarbij
de sprekers konden uitleggen wat zij
op dat moment zouden doen.
Hierna was er voor alle deelnemers
een borrel georganiseerd en was er
een einde gekomen aan een
interessante dag op een bijzondere
locatie.

nr 14, november 2017

Scriptieprijs 2017

De derde NVvK-Elmex®
Scriptieprijs werd uitgereikt
door voorzitter van de
commissie onderzoekstimulans
dhr. Gert Stel.
Dit jaar voor de beste
Masterscriptie aan
tandheelkundestudent Ellen
Geuns (ACTA).
De NVvK-Elmex® Scriptieprijs bestaat
uit een cheque ter waarde van
€1000,- (beschikbaar gesteld door
Elmex/Colgate) en een jaar gratis
lidmaatschap van de NVvK.
Met deze prijs willen de NVvK en
Elmex® onderzoek op het gebied van
de kindertandheelkunde stimuleren en
het belang ervan benadrukken.

De tweede prijs ging naar Daniella
Pool (ACTA). Haar scriptie had de
titel: Children’s discomfort and
acceptance during treatments of
occluso-proximal caries in primary
molars using Atraumatic Restorative
Treatment and Hall Technique.
De derde prijs was voor Yannick
Pooters (ACTA): Changes in Oral
Health Related Quality of Life of
children after two minimal
intervention treatments for dental
caries.
Eervolle vermeldingen waren er voor
Victorine Brouns (Radboud
Universiteit) met haar scriptie: Oral
Health Related Quality of Life in
children with an orofacial cleft at the
age of 8-18 years en Heleen Groot
(CTM/UMCG) met haar scriptie: Het
gebruik van GC Fuji Triage® bij de
behandeling van carieuze
melkelementen.

In het midden de 3 prijswinnaars met geheel links mevrouw drs. C.J. (Christien) Timmer, scientific
affairs & prof. networking manager Colgate (Elmex®) en geheel rechts mevrouw Hellen BlomReukers, voorzitter van de NVvK.
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Terugblik 58e Algemene
Ledenvergadering

Korte samenvatting van de 58e
Algemene ledenvergadering van de
NVvK
•
•

•

•

•

Nieuwe aanmeldingen voor de
scriptieprijs 2018 (bachelor
mondhygiëne) zijn welkom!
Er is een oproep vanuit de
KNMT voor casussen
kindermishandeling en huiselijk
geweld (zie ook verdere uitleg
in deze nieuwsbrief)
De richtlijn van de NVA
Anesthesie bij kinderen is
rondgestuurd naar de aan de
ontwikkeling deelnemende
wetenschappelijke verenigingen
en ligt ter autorisatie bij de
medische specialistische
verenigingen. Opmerkingen
over de richtlijn kunnen
gestuurd worden aan het
secretariaat van de NVvK.
Peggy van Spreuwel heeft een
korte presentatie gegeven over
het project Gezonde
Peutermonden Het project
wordt ondersteund door: Ivoren
Kruis, KNMT, NVM en NVvK.
KIMO. De richtlijn mondzorg
voor jeugdigen wordt
aangepast naar drie modules.
Als eerste gaat de module
diagnostiek dit najaar van start.
Om een module te ontwikkelen
wordt een richtlijn-ontwikkelcommissie (ROC)

•

•

•
•

•

•

samengesteld. Naast de.
NVvK worden betrokken
verenigingen en instellingen
gevraagd collega's te
mandateren voor de ROC.
De begroting 2018 wordt bij
acclamatie aangenomen.
Het voorjaarscongres van de
NVvK/VBTGG zal plaatsvinden
op 16 en 17 maart 2018 in
1931 in Den Bosch. Het
programma zal interactiever
zijn met bijvoorbeeld hands-on
workshops en meerdere
parallelsessies.
Martine van Gemert-Schriks
heeft verteld over IAPD2021.
Het voorstel voor de update
van de statuten en het
huishoudelijk reglement van de
NVvK is aangenomen door de
ALV
Els Hembrecht-v.d. Geer is
afgetreden als bestuurslid.
Hellen Blom-Reukers en Nanda
Greving-Visser zijn herkozen in
hun functie als respectievelijk
voorzitter en secretaris.
Jacqueline HesselinkNieuwenhuizen is herkozen in
haar functie als lid van het
Consilium Pedodontologicum
(CP). Peter Lansen is gekozen
als lid van het CP.
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Oproep tot casus
kindermishandeling en
huiselijk geweld
De wijziging van het besluit ‘verplichte
meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling’ en van het besluit
‘kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen’ is eind juni 2017
gepubliceerd.
Het besluit ‘verplichte meldcode’ regelt
dat in de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling een
afwegingskader moet worden
opgenomen.
Op basis van dit afwegingskader kan
een professional het risico op en de
aard en ernst van het huiselijk geweld
en of kindermishandeling afwegen.
Het afwegingskader stelt de
professionals beter in staat te
beoordelen of sprake is van (een
vermoeden van) dusdanig ernstig
huiselijk geweld en of
kindermishandeling, dat melden bij
veilig thuis aangewezen is.

IAPD2021
Afgelopen oktober is een delegatie
van de organisatie IAPD2021 naar het
2-jaarlijkse IAPD-congres in Santiago
(Chili) geweest om haar progress
report te presenteren aan de board
van de IAPD.
Ook is promotie gemaakt voor
Nederland en Maastricht. Er werden
flyers in de vorm van een ansichtkaart
uitgedeeld als save the date. Net als
de Old Amsterdam werd dit erg
enthousiast ontvangen.

De inwerkingtreding van de wijziging
van het besluit verplichte meldcode
is op 1 januari 2019.
Er is een werkgroep geformeerd
door de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst om dit
afwegingskader te ontwikkelen.
Ook de KNMT is daarin
vertegenwoordigd.
Voor deze werkgroep is men op zoek
naar casussen kindermishandeling en
huiselijk geweld waarbij ook gedacht
aan ouderen en wilsonbekwamen
binnen ons vakgebied de
tandheelkunde.
Zou u indien u een casus heeft deze
willen delen met de werkgroep? Graag
uw reactie aan
c.schenkeveld@knmt.nl
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Gezonde Peutermonden
Al geruime tijd is de slechte
mondgezondheid van jonge kinderen
volop in de media. De meeste
kinderen bezoeken pas na het vierde
levensjaar voor het eerst een
tandarts. Ouders weten vaak niet dat
mondzorg voor kinderen verzekerd is.

Dit programma is gericht op het
verbeteren van de mondgezondheid
bij peuters. Het doel van het
onderzoek is het effect van dit
preventieve mondzorgprogramma in
kaart te brengen.
www.gezondepeutermonden.hu.nl

In het onderzoeksproject Gezonde
Peutermonden wordt een
mondzorgcoach op het
consultatiebureau ingezet voor een
geïndividualiseerd preventief
mondzorgprogramma voor baby’s en
peuters vanaf 6 maanden.

Enquete

voor ouders met
kinderen met autisme en een
verstandelijke beperking
Om meer inzicht in de visie van
ouders op het gebied van een
verstandelijke beperking en autisme
zelf te verkrijgen, hebben studenten
Mondzorgkunde van de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen Safaa
Soultana en Britt Steeghs een
vragenlijst opgesteld met betrekking
tot de tevredenheid over de geleverde
mondzorg.

Lidmaatschap IAPD
Bent u al lid van de IAPD?

Het doel van het onderzoek is om
bevindingen en aanbevelingen te
formuleren zodat de mondzorg voor
kinderen van 0 tot en met 18 jaar met
een autisme en een verstandelijke
beperking verbeterd kan worden.
Hieronder volgt de link naar de
vragenlijst voor de ouders van een
kind met autisme en een
verstandelijke beperking
https://goo.gl/forms/C5htFKO8etof3SNL2
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Top 5 reasons to join IAPD!
1. Subcscription and online
access to the world class
International Journal of
Paediatric Dentristry (IJPD)
2. Free access to a 145+ onlinevideo library
3. Great discounts to all IAPD
scientific events
4. Bursaries and awards
opportunities
5. Eligibility for the IAPD Board
and Association Committees

Save the dates!
24 november 2018
Najaarscongres VBTGG
‘Angst en LVB, puzzelt u mee?’
Hotel Vianen, Vianen
16-17 maart 2018
Voorjaarscongres NVvK-VBTGG
‘It’s all-in the family’
1931, Den Bosch
20-23 juni 2018
14e EAPD-congres, Lugano,
Zwitserland
31 augustus-2 september 2018
24e IADH congres, Dubai, UAE
3-7 juli 2019
27e IAPD-congres Cancun, Mexico
2-4 juli 2020
15e EAPD-congres, Hamburg,
Duitsland
9-12 juni 2021
28e IAPD-congres MECC, Maastricht

