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Commentaarronde
conceptrichtlijn Mondzorg voor
Jeugdigen
Het KIMO heeft de klinische
praktijkrichtlijn Mondzorg voor
jeugdigen (module diagnostiek en
aanvullend onderzoek)
opengesteld. Tot donderdag 25
april was het mogelijk om uw
reactie te geven op de richtlijn
waarin aanbevelingen worden
gedaan voor de mondzorg voor
kinderen tot 18 jaar. U vindt de
concept-richtlijn op onze website.
De reacties van de leden van de
NVvK zijn door het bestuur
doorgegeven aan het KIMO. Het
bestuur dankt de leden die hebben
gereageerd!
Voorjaarscongres NVvK-VBTGG
Op 15 en 16 maart jl. vond het
voorjaarscongres van de NVvK en
VBTGG plaats in hotel Papendal in
Arnhem. Thema was dit jaar:
Artsen aan het woord. Dit leverde
een interessant programma op.
In de ochtend begon Dr. Lonneke
Staals (kinderanesthesioloog) haar
lezing over pijn bij kinderen. Joke
van Nieuw-Amerongen vertelde
daarna over ‘de religiosity gap’.
Dr. Christine van Gogh (KNO-arts)
nam ons daarna mee in de wereld
van de KNO en het kind met
schisis. Christien Sleeboom
(kinderchirurg) legde daarna met
veel mooie foto’s de differentiaal
diagnose van een zwelling in de
hals uit.
Na de lunch was Mario Braakman
(psychiater) aan de beurt met een
presentatie over communicatie
met niet-westerse patiënten.

Na deze interessante lezing was
het tijd voor de workshops.
Moeilijk om hier een keuze in te
maken. Suzy Matthijssen (klinisch
psycholoog) had een levendige
workshop: Hoe krijg ik dat trauma
mijn kamer uit? GC had een
Hands-on Workshop georganiseerd
over het behandelen van Molar
Incisor Hypomineralisation (MIH).
Lea Kragt en Agatha van Lunteren
namen de zaal mee in de voeding
en mondgezondheid. Antina de
Jong legde uit hoe om te gaan met
meerderjarige wilsonbekwamen.
Tandarts-pedodontoloog Lina
Jasulaityte liet in mooie casussen
zien hoe Zilverdiamine fluoride
werkt en uiteraard was er ook de
terugkerende casuïstiek waarbij
collegae casussen presenteerden
en er daarna interactie plaatsvond
tussen de spreker en het publiek.
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Dr. Menno Braakman

Op zaterdag was Saskia Strijbos
(MKA-chirurg) na de 2 ALV’s van
de beide verenigingen een goede
quizmaster om onze kennis van de
mondpathologie te testen. Hierna
kwam Sandra te Winkel-Witlox
aan het woord. Zij is
revalidatiearts en nam ons mee
naar de kinderen met niet
aangeboren hersenletsel. Mark
Droogers (bedrijfsarts) liet ons
zien hoe je je eigen
werkvermogen kan vergroten en
plezier kan houden in je werk je
hele leven lang.
NVvK-Elmex® Scriptieprijs
2019
De NVvK- Elmex® scriptieprijs
gaat voor de 5e keer uitgereikt
worden op het najaarscongres van
de NVvK op 1 november voor de
beste scriptie op het gebied van
de kindertandheelkunde. Dit jaar
zijn de tandheelkundestudenten
weer aan de beurt!

Dr. Christine van Gogh

Graag zien we u op ons
najaarscongres
op 1 november in
Soestduinen!

De prijs bestaat uit een bedrag
van 1000 euro (beschikbaar
gesteld door Elmex/Colgate) en
een jaar gratis lidmaatschap van
de Nederlandse Vereniging voor
Kindertandheelkunde
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Terugblik 60e Algemene
Ledenvergadering
Korte samenvatting van de 60e
Algemene ledenvergadering van
de NVvK van 23 november 2018.
• Niels Naaraat is herkozen
als penningmeester.
• Nieuwe aanmeldingen voor
de scriptieprijs 2019
(master tandheelkunde) zijn
welkom!
• De richtlijn mondzorg voor
jeugdigen wordt herzien.
Het eerste deel ‘de
diagnostiek’ is in de
afrondende fase. De
richtlijnontwikkelcommissie
(ROC) van de delen
‘preventie’ en ‘behandeling’
wordt nu ingesteld. Namens
de NVvK is Puck van Meurs
hiervoor gemandateerd.
Najaarscongres NVvK
Op 1 november 2019 zal het
najaarscongres plaatsvinden in het
Hilton Royal Parc in Soestduinen.
Het thema zal zijn: Pubers!
Iedereen zal herkennen dat pubers
een grote uitdaging kunnen zijn.
Waarom zijn pubers soms zo lastig
te begrijpen? Hoe werken die
hersenen van pubers eigenlijk?

•

Maddelon de Jong-Lenters
heeft een korte uitleg
gegeven over haar
Uitblinkers-project waarvoor
de NVvK een financiële
vergoeding heeft gegeven.
Aanvragen voor financiering
van onderzoek blijven
welkom.
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NVvK 50 jaar in 2020!
In 2020 bestaat de NVvK 50 jaar!
Ook zustervereniging VBTGG
bestaat dan 50 jaar. De
congrescommissie is al druk bezig
om het lustrumcongres te
organiseren.

Save the date!
Lustrumcongres
NVvK/VBTGG
20 + 21 maart 2020
Apenheul Apeldoorn

Promotie IAPD2021 Maastricht
Op het 27e IAPD congres in
Cancun in Mexico van 3-7 juli
2019 zal Nederland haar 28e IAPD
congres in 2021 in Maastricht flink
gaan promoten.
Bent u van plan naar het congres
in Mexico te gaan? Laat het weten!
Wij kunnen u hulp goed gebruiken.
Save the dates!

3-7 juli 2019
27e IAPD-congres Cancun, Mexico

20+21 maart 2020
Lustrumcongres NVvK/VBTGG
Apenheul, Apeldoorn
1-4 juli 2020
15e EAPD-congres
Hamburg, Duitsland
9-12 juni 2021
28e IAPD-congres MECC, Maastricht

1 november 2019
NVvK najaarscongres Pubers!
Hilton Royal Parc, Soestduinen

