INLEIDING

VRIJDAG, 23 NOVEMBER 2018
09.00 - 10.00

Algemene ledenvergadering NVvk

10.15 - 10.30

Openingsceremonie
PREVENTIEVE TANDHEELKUNDE & EPIDEMIOLOGIE

Zoals u dat van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) gewend bent, wordt ook dit najaar een interessante nascholingsactiviteit georganiseerd.
Normaalgesproken bieden wij een interessant wetenschappelijk programma aan aansluitend op onze algemene ledenvergadering. Dit jaar hebben wij gekozen voor een
iets uitgebreidere vorm. Met het grote internationale congres in 2021 (IAPD Maastricht) dat de NVvK mede organiseert in het vooruitzicht, leek het gepast om alvast
een voorproefje hierop te geven.
Om gelijk maar invulling te geven aan het thema van IAPD 2021 (“Joining Forces”),
hebben wij besloten om onze krachten te bundelen met de Belgische en Duitse zusterverenigingen voor Kindertandheelkunde (BAPD en de DGKiZ) in het organiseren
van een regionale bijeenkomst. Deze bijeenkomst zal worden gehouden in het sprankelende middelpunt van deze drie landen: Eindhoven! Dit congres zal gehouden
worden op vrijdag 23 en zaterdag 24 november a.s.
Het thema van dit congres is “Exploring Borders; meet your neighbours”. Dit thema illustreert natuurlijk de drie-eenheid van de organiserende verenigingen maar zal
daarnaast in een breed en uitgebreid wetenschappelijk programma uitgemeten worden. Binnen de kindertandheelkunde hebben we dagelijks met grenzen te maken.
Grenzen die gedicteerd worden door mogelijkheden of belastbaarheid van een kind,
hetzij fysiek, hetzij cognitief of gedragsmatig. Grenzen met betrekking tot technische
mogelijkheden, preventie, voorschriften of wetenschappelijk bewijs. Soms moeten we
de grenzen bewaken, soms zullen we ze (moeten) overschrijden. We zullen onze
eigen grenzen moeten kennen en bewaken maar soms ook niet schromen om er
overheen te gaan. We moeten ook durven om over de eigen cultuur-en landgrenzen
te kijken; onze ogen openen voor onze naburige collega’s, ervaringen delen en van
elkaar leren in plaats van het onbekende te beoordelen.
Verschillende onderwerpen worden intensief besproken door spraakmakende en gerenommeerde internationale sprekers. In het verlengde van het thema zullen buren
elkaar op het podium ontmoeten en bepaalde thema’s bespreken vanuit verschillende
perspectieven, verschillende culturele achtergronden en verschillende wetenschappelijke onderbouwingen of klinische ervaring. Er zijn tevens diverse workshops gepland in een parallelle sessie om nieuwe materialen en technieken te oefenen of
dieper in te gaan op het onderwerp van de keynote lecture. Wetenschappers krijgen
een podium aangeboden om hun onderzoek te presenteren en ervaringen en ideeën
te delen. In deze sessie zal er ook een mogelijkheid zijn om klinische casussen met
elkaar te delen.
De voertaal van het hoofdprogramma is Engels maar het is goed om te weten dat
er ook een volwaardig Nederlandstalig parallel programma voorzien is. Zoals bij al
onze congressen is het najaarscongres ook deze keer weer geschikt voor het hele
tandheelkundige team.
Wij hopen u te mogen verwelkomen in Eindhoven!!!
Martine van Gemert-Schriks
Voorzitter Organizing Committee of the Regional IAPD Meeting Eindhoven 2018

10.30 - 11.15

Health economics in Dentistry
Prof. dr. W. Brouwer

Case Reports/
Young Scientists

11.15 - 12.15

Meeting your neighbours in
preventive dentistry
Dr. J. de Carvalho, dr. E. Vermaire
and dr. J. Schmoeckel

Case Reports /
Young Scientists

12.15 - 13.30
13.30 - 14.15

14.15 - 15.15

Lunchpauze
Caries treatment from a global
perspective
Prof. dr. N. Innes

Welke kant gaat het op? Trends in
cariesprevalentie in Nederland*
Dr. A. Schuller

Myofunctional Research Europe Myofunctional appliance treatment;
Sleep Dentistry for the 21st century
N. van der Valk

Exploring borders of caries
management: SdF or restoration?
Prof.dr. N. Krämer and
M. Robertson

Wat doe je eraan?
Cariespreventieve strategieën
en intitiatieven voor de jeugd*
A. Verlinden

Septodont - Tricalcium silicate based
cements in paediatric endodontics
Dr. S. Rajesekharan

15.15 - 15.45

Koffiepauze
ETHIEK & GEDRAGSMANAGEMENT

15.45 - 16.45

16.45 - 17.30

Autism spectrum disorder;
who’s borders are challenged?
Dr. W. Bellis

Autisme in de stoel; grensverleggend*
A. Klein

Ethical borders in paediatric and special
care dentistry
Prof. dr. L. Marks

Ethische grenzen binnen
de kindertandheelkunde*
Dr. W. Brands

Avond

SDI-Germany - Hands on training:
silver diamine fluoride and use of the
Hall technique
Prof. dr. N. Innes and M. Robertson

Aperitief, diner en feest

ZATERDAG, 24 NOVEMBER 2018
08.00 - 09.00

5 KM ochtend run
RADIOLOGIE & LOKALE ANESTHESIE

09.00 - 09.45

3D imaging in dentistry
Prof. dr. J. Aps

Case Reports /
Young Scientists

09.45 - 10.15

Koffiepauze

10.15 - 11.00

Intra-osseous anesthesia
Prof. dr. J. Aps

Grenzen in beeld:
Röntgendiagnostiek bij kinderen*
A. de Grauwe

11.00 - 11.30

Industry Partner
Forum

Koffiepauze
TANDHEELKUNDIGE AFWIJKINGEN

11.30 - 12.15
12.15 - 12.45
12.45 13.30

Molar incisor hypomineralisation;
diagnosis and treatment
Prof.dr. N. Krämer and dr. K. Weerheijm
Managing enamel defects
Prof. dr. B. Drummond

Kaasmolaren in het melkgebit*
Dr. M. Elfrink
Uitreiking NVvK-Elmex® scriptieprijs 2018

Dental HI TEC / Straight Dental Workshop Intra-osseous anesthesia
Prof. dr. J. Aps

Belang van grenzen bij kinderen*

13.30 - 13.45

Afsluitingsceremonie

13.45 - 15.00

Afsluitende lunch
*Nederlands gesproken
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