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Inschrijving
najaarscongres geopend!

Op 23 en 24 november a.s. vindt het
najaarscongres van de NVvK plaats in
het Evoluon in Eindhoven. Dit jaar is
het tevens een regional meeting van
de International Association of
Paediatric Dentistry (IAPD) in
samenwerking met onze Duitse en
Belgische zusterverenigingen DGKiZ
en BAPD.
Hierdoor staat er een interessant
internationaal programma klaar. Er is
een Engelstalig en een
Nederlandstalig programma waardoor
er voor iedereen van uw team
interessante lezingen te vinden zijn.
Het is wederom mogelijk een eigen
casus te presenteren.
Tandartsen krijgen als deelnemer van
het congres een 2-jarig lidmaatschap
van de IAPD. Dit geeft o.a. voordelen
bij IAPD congressen en je ontvangt
het tijdschrift International Journal of
Paediatric Dentistry.
Meer informatie of meteen
inschrijven? Kijk snel op de website:
www.nvvk.org/iapd-regional2018

Voorjaarscongres
NVvK-VBTGG

Afgelopen 16 en 17 maart was het
jaarlijkse voorjaarscongres van de
NVvK en VBTGG. Het congres vond
plaats in congrescentrum 1931. De
opzet was dit jaar interactiever van
opzet.
Vrijdagochtend werd de ochtend
geopend door moderator Ted
Zuidgeest. Professor Pijnenborg
loodste ons door de wereld van
schizofrenie. Hierna volgde dr. Van
Hagen met een interessant verhaal
over klinische genetica. Prof. Vieira uit
Pittsburgh sloot de ochtend af met
een lezing over cariës en erfelijkheid.

De middag was interactiever door een
ronde (gesponsorde) hands-on
workshops en daarna een reeks
workshops waar iedereen zijn eigen
interesses kon volgen. Workshops
kindermishandeling,
gespreksmethodiek met ouders,
EMDR bij verstandelijk beperkten,
gespreksvaardigheden bij mensen
met een psychotische stoornis en
herstel van onveilige gehechtheid
waren mogelijke keuzes.
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Op de zaterdag begon de ochtend met
de ALV van de NVvK en
daaropvolgend de ALV van de VBTGG.
Hierna volgde kaakchirurg Visscher
met een interessante lezing over
röntgenfoto’s, waarna er weer een
workshop gekozen kon worden.
Na een heerlijke lunch was dit
succesvolle voorjaarscongres ten
einde.

Afscheid Cor van Loveren
op ACTA

Deuren open voor de allerjongste
jeugd! Donderdag 31 mei en vrijdag 1
juni waren er twee symposia op ACTA
georganiseerd door KNMT en ACTA ter
gelegenheid van het afscheid van
bijzonder hoogleraar preventieve
tandheelkunde Cor van Loveren. Bij
beide symposia stond de vraag
centraal hoe we er voor kunnen
zorgen dat de mondgezondheid van
alle (jonge) kinderen, ook die uit de
lage SES groepen, wordt verbeterd.
Prof. Lorna Macpherson en prof David
Conway waren uit Glasgow
overgekomen om het project
Childsmile toe te lichten, een
succesvol preventieproject in
Schotland waarbij onder meer scholen
en gemeentes zijn betrokken, en
waaruit duidelijk werd dat
samenwerking met andere instanties
nuttig en nodig lijkt te zijn om de
ongelijkheid in de mondgezondheid op
te heffen. In Nederland is een
voorbeeld van een dergelijke
samenwerking opgezet in Amsterdam
om de overgewicht- en obesitas
problematiek van kinderen in
Amsterdam aan te pakken
(Amsterdamse Aanpak Gezond
Gewicht). Uit de toelichting van
projectmanager drs. Karen den
Hartog kwam duidelijk naar voren dat

Het voorjaarscongres
NVvK/VBTGG, zal op 15
en 16 maart 2019
plaatsvinden in Hotel
Papendal in Arnhem!

ook hierbij de
onderwaterproblematiek erg groot is.
Net als dat cariëslaesies vaak het
topje van de ijsberg van problemen
zijn, is overgewicht/obesitas dat ook.
Een gezamenlijke aanpak lijkt daarom
de aangewezen manier. Gezonde
scholen, jong geleerd is oud gedaan
en een betrokken community zijn
belangrijke factoren hierbij. In
Nederland zijn er twee grote,
systematische preventieprojecten
voor de jongste jeugd uitgezet:
“gezonde peutermonden”
(mondzorgcoach aanwezig op
consultatiebureau) en Giga Gaaf”
(verwijzing vanuit consultatiebureau
naar Gewoon Gaaf praktijk), beide
met als doel om deze kinderen tijdig
naar de mondzorgpraktijk te krijgen.
Ook andere initiatieven in Nederland
werden benoemd, veel zijn succesvol
maar worden niet geëvalueerd en zijn
m.b.t. de continuïteit vaak afhankelijk
van enthousiaste personen.
Naast samenwerking met het
consultatiebureau, lijkt het
samenwerken met onder meer
gemeentes, organisaties voor zorg en
welzijn en scholen in brede
gezondheidsprojecten een grote kans
te zijn om de juiste doelgroep te
bereiken. Mondzorgverleners moeten
de deuren open zetten voor goede
zorg aan de allerjongsten, maar
moeten ook naar buiten gaan en
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samenwerking zoeken om de
boodschap uit te dragen.
Cor van Loveren heeft onlangs, samen
met 7 andere emeritus hoogleraren,
in een open brief, naast het belang
van het bereiken van de jongste
jeugd via consultatie bureaus, een
oproep gedaan om te experimenteren
met bekostiging van de
tandheelkundige zorg voor kinderen
op basis van uitkomsten.
Hierdoor ontstaat ruimte voor
tandartspraktijken om zich,
gemakkelijker dan nu het geval is, om

te vormen tot preventiegerichte
praktijken.
De toetsing zou daarbij
gericht moeten zijn op het behalen
van de uitkomstmaten en daarmee de
kwaliteitsverbetering van de
zorgverlening en dus op de
kwaliteitsverbetering van de
tandartspraktijken.

In memoriam Bart
Fledderus
(door Nynke Blanksma)

Voor ons allemaal was het
onverwachte overlijden van Bart
Fledderus (10 januari 1949 – 29 juni
2018) een grote schok; onze altijd
hartelijke, kundige, geliefde collega
die we nu moeten gaan missen.
Bart is een zeer gewaardeerd
bestuurslid geweest van de NVvK,
VBTGG en het Ivoren Kruis, hij is vele
jaren lid geweest van het
adviescollege van het Ivoren kruis en
lid van de werkgroep
autismevriendelijke tandheelkunde.
Bart was jarenlang als docent
verbonden aan de opleiding
Tandheelkunde in Groningen, zowel
voor de sluiting als enkele jaren nadat
de opleiding weer van start was
gegaan, daarnaast heeft hij altijd
gewerkt op het CBT van het UMCG en
in zijn eigen praktijk in Winsum, die
hij enkele jaren geleden heeft
overgedragen.

Uit deze onvolledige opsomming blijkt
zijn grote betrokkenheid bij de
tandheelkunde, Bart heeft met zijn
kennis, enthousiasme en liefde voor
het vak veel voor de tandheelkunde
betekend. We verliezen in hem een
toegewijde collega en zullen zijn
aanwezigheid bij vergaderingen,
congressen en andere bijeenkomsten
missen.
Wat is het fijn dat we hem gekend
hebben, maar we hadden hem graag
nog jarenlang in ons midden gehad.

nr 16, zomer 2018

Nieuwe councilmember
EAPD

Karin van Nes is vanaf heden de
nieuwe councilmember van de EAPD
voor Nederland. Zij volgt hiermee
Peter Lansen op. Peter Lansen heeft
de afgelopen 6 jaar Nederland bij de
EAPD vertegenwoordigd. Het bestuur
is hem erg dankbaar voor zijn inzet

EAPD congres Lugano

Van 20 tot en met 23 juni jl. vond het
14e EAPD congres plaats in Lugano,
Zwitserland. Thema was dit keer:
Children deserve vital teeth. Er
werden lezingen gegeven over o.a.
trauma in het gebit, orale pathologie,
caries-management en behavioral
management. Een grote delegatie
Nederlanders was bij dit congres
aanwezig.

Accreditatie door EAPD

De opleiding tot tandartspedodontoloog op ACTA is door de
EAPD geaccrediteerd voor de
komende 6 jaar. Een prachtige
prestatie door oud-opleider Martine
van Gemert-Schriks en de afdeling
kindertandheelkunde.
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Save the dates:
23-24 november 2018
Najaarscongres NVvK / Regional meeting IAPD
Evoluon, Eindhoven
www.nvvk.org/iapd-regional2018

15-16 maart 2019
Voorjaarscongres NVvK-VBTGG
Hotel Papendal, Arnhem
3-7 juli 2019
27e IAPD-congres Cancun, Mexico.
9-12 juni 2021
28e IAPD-congres MECC, Maastricht

Maastricht, The Netherlands
June 9-12, 2021

