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Stichting KiMo 
 
Het NVvK-bestuur betreurt de recente 
ontwikkelingen en het risico op 
vertraging bij de totstandkoming van 
een onafhankelijk richtlijninstituut. 
Doel van de Stichting KiMo is de 
ontwikkeling van richtlijnen die alle 
mondzorgverleners kunnen 
ondersteunen in het borgen van 
kwaliteit van onze patiëntenzorg.  
 
De NVPM, waarvan de oprichting door 
de KNMT en het ANT in voorbereiding 
is, is een vereniging waar uitsluitend 
tandartsen lid van kunnen worden. Het 
bestuur van de NVvK is van mening 
dat richtlijnen in de mondzorg moeten 
uitgaan van multidisciplinaire zorg. Het 
is daarom noodzakelijk dat alle 
beroepsgroepen in de mondzorg 
betrokken worden bij ontwikkeling van 
richtlijnen.   

Het bestuur van de NVvK adviseert 
haar leden om het gesprek aan te 
gaan met collega’s tijdens de KNMT-
afdelingsvergaderingen. Tijdens deze 
vergaderingen wordt de agenda van de 
ingelaste AV van de KNMT (d.d. 11-12-
2015) besproken, waarop de 
oprichting van de Nederlandse 
vereniging Praktijkstandaarden 
Mondzorg (NVPM) staat.  
 
Voor nadere informatie verwijzen wij u 
naar bijgevoegde notitie “Info 
Kennisinstituut Mondzorg”, alsmede de 
verklaring van Rob Burgersdijk van 17 
november jl. en de motie die Heert 
Zijlstra zal indienen. Vanzelfsprekend 
kunt u voor overleg of informatie 
contact opnemen met het bestuur van 
de NVvK. 

 

Erelidmaatschap NVvK voor Martine van Gemert-Schriks 
 
Op vrijdag 6 november 2015 is 
mevrouw dr. M.C.M. (Martine) van 
Gemert-Schriks, tandarts-
pedodontoloog, benoemd tot Erelid 
van de Nederlandse Vereniging voor 
Kindertandheelkunde (NVvK). Deze 
benoeming heeft plaatsgevonden 
tijdens het negende lustrum van de 
NVvK in de 54e Algemene 
Ledenvergadering in het Corpus 
Congress Centre in Oegstgeest.   
 

Martine van Gemert heeft van 2004 tot 
2013 bijna negen jaar zitting gehad in 
het bestuur van de NVvK. Zij heeft 
hierin onder meer de functie van vice-
voorzitter en secretaris vervuld. 
Namens de NVvK heeft zij in diverse 
commissies zitting genomen en heeft 
zij onder andere op belangrijke wijze 
bijgedragen aan het tot stand komen 
van de Richtlijn Mondzorg voor  

 
 
jeugdigen. In 2008 is zij 
gepromoveerd op het effect van cariës 
op de mondgezondheid en de 
algemene gezondheid bij kinderen. Zij 
is coördinator van de post-initiële 
opleiding kindertandheelkunde aan 
ACTA en nauw betrokken bij de 



 

 

totstandkoming van de post-initiële 
opleiding tandarts bijzondere 
zorggroepen. Daarnaast is zij namens 
de NVvK Councilmember van de 
International Association of Paediatric 
Dentistry (IAPD). 
 
Op het 25e IAPD-congres in juli 2015 is 
- na een jarenlang intensief traject -  
besloten dat het 28e IAPD-congres in 
2021 in Nederland zal plaatsvinden. 
Als voorzitter van het organiserend 
comité heeft Martine van Gemert veel 
tijd, energie en bovenal veel 

enthousiasme gestoken in de bid voor 
dit congres “Joining Forces in 
Paediatric Dentistry”, het bundelen van 
krachten in de mondzorg voor 
jeugdigen.  
 
Martine van Gemert-Schriks is van 
grote betekenis geweest voor de NVvK 
en zij zal dat ook in de toekomst nog 
zeker zijn. 
 
Door de ledenvergadering is deze 
voordracht met grote instemming 
aangenomen.  

Klaske Rademaker wint NVvK-Elmex® Scriptieprijs 2015 
 

 
 
Tijdens het lustrumcongres van de 
Nederlandse Vereniging voor 
Kindertandheelkunde (NVvK) dat 
vrijdag 6 november 2015 plaatsvond, 
is de NVvK-Elmex® Scriptieprijs voor 
de eerste keer uitgereikt aan Klaske 
Rademaker, student Tandheelkunde 
aan de Rijksuniversiteit Groningen.  
 
Aansluitend gaf Klaske Rademaker een 
korte presentatie over haar winnende 
Masterscriptie, getiteld: “Voorkomen is 
beter dan genezen; helemaal als 
genezing onmogelijk is”. De scriptie 
betreft een onderzoek naar het effect 
van herhaalde voorlichting over 
erosieve slijtage op de basisschool op 
de kennis, de attitude en het  
 

 
drinkgedrag van kinderen ten aanzien 
van erosieve gebitsslijtage.  
 
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. De tweede 
en derde prijs gingen respectievelijk 
naar Natascha Molenaar, student 
Tandheelkunde aan de 
Radbouduniversiteit Nijmegen en 
Maxime van Hunnik, student 
Tandheelkunde aan het ACTA 
Amsterdam.  
 
Vanuit alle drie de opleidingen 
Tandheelkunde is een groot aantal  
inzendingen van ongekend hoog 



 

 

niveau ontvangen, aldus prof.dr. 
R.C.W. Burgersdijk die namens de jury 
de prijzen uitreikte.  
 
Vanaf dit jaar zal de NVvK-Elmex® 
Scriptieprijs jaarlijks alternerend 
worden uitgereikt aan de beste scriptie 
op het gebied van de 
kindertandheelkunde voor de opleiding 
Tandheelkunde (Masterscriptie) en de 
beste scriptie op het gebied van de 
kindertandheelkunde voor de opleiding 

Mondzorgkunde (Bachelorscriptie). Met 
deze prijs willen de NVvK en Elmex® 
onderzoek op het gebied van de 
kindertandheelkunde stimuleren en het 
belang ervan benadrukken.  
 
Tijdens het studiejaar 2015/2016 
kunnen scripties van studenten 
Mondzorgkunde (afgerond in de 
periode 10 juli 2014 - 8 juli 2016) 
meedingen naar de prijs.  

 
Terugblik 54e Algemene Ledenvergadering 
 
Tijdens de 54e ALV die plaatsvond vóór 
aanvang van het NVvK-Najaarscongres 
“Voeding en Voorlichting, een hele 
mond vol” werd een verschillend 
aantal onderwerpen besproken. Een 
paar worden hieronder kort 
samengevat: 
 
• Stichting KiMo (nb: de actuele stand 
van zaken staat als 1e bericht in 
deze nieuwsbrief; lees ook de 
bijlagen).  

• De begroting 2016 is goedgekeurd 
door de ALV.  

• De Zorgstandaard Craniofaciale 
Aandoeningen is door de ALV 
geautoriseerd. 

• Margot de Groot-Nievaart 
(voorzitter) en Nynke Blanksma 
(lid) maken deel uit van een 
werkgroep die zich bezighoudt met 
de herziening van de KNMT-
meldcode Kindermishandeling, 
partnergeweld en 
ouderenmishandeling; deze dateert 
uit 2012. De leden hebben deze 
meldcode toegestuurd gekregen 
met het verzoek hun suggesties en 
opmerkingen door te geven aan de 
KNMT of het bestuur NVvK.  

 
 

• Het 28e IAPD-congres  2021 is 
afgelopen juni definitief toegewezen 
aan Nederland. Martine van 
Gemert-Schriks is voorzitter van het 
stichtingsbestuur IAPD 2021, dat 
verder zal bestaan uit: Peter Lansen 
(penningmeester), Nanda Greving-
Visser (secretaris), Bernadet Spaan 
(lid) en Erik Vermaire (lid). Leden 
van de NVvK worden opgeroepen 
mee te denken en zitting te nemen 
in de nog te vormen commissies.  

• De Commissie Wetenschap roept 
leden op hun posters en/of 
abstracts die zijn gepresenteerd op 
(inter)nationale congressen te 
sturen naar de NVvK, zodat deze 
gepubliceerd kunnen worden op de 
website.  

• De Commissie Onderzoeksstimulans 
heeft de ingestuurde scripties voor 
de eerste NVvK-Elmex ® 
Scriptieprijs gejureerd. Uit die 
inzendingen zijn drie prijswinnaars 
gekozen (nb: zie het bericht 
hierboven). Verder houdt de 
commissie zich bezig met het 
beoordelen van onderzoeks-
aanvragen. Op de ALV in maart 
2016 zal u hierover verder 
geinformeerd worden.  



 

 

• Nanda Greving-Visser (secretaris) 
en Els Hembrecht-van der Geer 
(bestuurslid) zijn herkozen.  

• Karin Weerheijm (voorzitter) en 
John Heijdra (lid) zijn herkozen in 
het Consilium Pedodontologicum.  

 

Oproep medewerking onderzoek 
 
Voor haar masterscriptie doet Eline 
Barendrecht, student Tandheelkunde, 
Radboud Universiteit Nijmegen, 
onderzoek naar het voorschrijven van 
antibiotica en NSAID's aan kinderen in 
de tandartspraktijk. Een enquête is 
opgesteld met daarin een aantal 
casussen met de vraag of u in dat 
geval een antibioticum dan wel NSAID 
zou voorschrijven en op welke basis u 
deze keuze maakt.  

 
Verder komt er een aantal factoren 
aan bod die mogelijk van invloed zijn 
op het voorschrijven van genoemde 
medicatie. Eline Barendrecht verzoekt 
u deze enquête in te vullen. Dit kan 
digitaal via de link: 
http://www.thesistools.com/web/?id=
478582.  
 
De enquête sluit op 11 december; het 
invullen ervan duurt 5-8 minuten.   

 
Voorjaarscongres NVvK en VBTGG 2016 
 
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart 
2016 zal het Voorjaarscongres van de 
NVvK en VBTGG worden gehouden in 
congrescentrum Papendal in Arnhem. 
Tijdens de 2e congresdag (zaterdag 19 
maart 2016) wordt de mogelijkheid 
geboden om een patiëntencasus te 
bespreken met collega’s.  
De casuïstiek zal onderverdeeld 
worden in drie groepen: angst, 
gehandicaptenzorg en 

kindertandheelkunde. Na de 
presentaties 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 hebt, kunt u een 
bericht sturen aan de 
Congrescommissie NVvK/VBTGG, t.a.v. 
Marieke Schorer-Jensma, e-mailadres: 
majensma@hotmail.com. 

 

Vacature NVvK-bestuur 
 
Het bestuur is op zoek naar 
uitbreiding. Komend voorjaar zal Rob 
Meijs het bestuur verlaten. Iedereen 
met interesse wordt vriendelijk 
gevraagd te reageren. Vanwege de 

samenstelling van het bestuur, gaat de 
voorkeur uit naar een man. Contact 
opnemen kan via e-mailadres: 
secretariaat@nvvk.org of natuurlijk 
persoonlijk via een bestuurslid. 

 
Save the dates 
 
Najaarscongres VBTGG/NVAVG 

20 november 2015 

Het najaarscongres van de VBTGG 
wordt in samenwerking met de NVAVG 
(Nederlandse Vereniging voor Artsen 

Verstandelijke Gehandicapten) 
georganiseerd. Het congresthema: 
“Samenwerken aan een gezonde 
mond”. Congreslocatie: Hotel Van der 
Valk, Vianen. 



 

 

Internationaal symposium, 

Universiteit van Gent, België, 

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, 
Arnhem. Congresthema: “Slikken of 
Stikken”.  
 

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.  
 

26e IAPD-congres 

4-7 oktober 2017, Santiago, Chili 

Van 4 tot 7 oktober 2017 vindt in 
Santiago, Chili, het tweejaarlijkse 
IAPD-congres plaats. Thema: “A 
southern view for children’s smile”.  
 

27e IAPD-congres 

3-7 juli 2019, Cancun, Mexico 
 

28e IAPD-congres 

2-6 juni 2021, Maastricht 

Van 2 tot 6 juni 2021 organiseert de 
NVvK het tweejaarlijkse IAPD-congres  
in  Maastricht. 

 

 

 


