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NVvK-Elmex® Scriptieprijs 2019

Iris Boon wint de NVvK- Elmex ©
scriptieprijs!
Het najaarscongres van de
Nederlandse Vereniging voor
Kindertandheelkunde (NVvK) vond dit
jaar plaats op 1 november in het Hilton
Royal Parc Soestduinen en had als
thema ‘Pubers!’.
Op dit najaarscongres is voor de vijfde
keer de NVvK- Elmex® scriptieprijs
voor de beste scriptie op het gebied

Van boven naar onder, van links naar rechts:
C. Timmer (Colgate/Elmex), M.Schorer-Jensma (voorzitter NVvK),
R. Burgersdijk (jurylid), Z. Ariens (2e prijs), I. Boon (1e prijs),
F. v.d. Weijden (3e prijs)

van de kindertandheelkunde
uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks
alternerend uitgereikt aan de beste
Masterscriptie van de opleidingen
tandheelkunde en de beste
Bachelorscriptie van de opleidingen
mondzorgkunde.
Dit jaar was tandheelkunde weer aan

Aansluitend op de prijsuitreiking heeft

de beurt. De prijs bestaat uit een

Iris Boon een korte presentatie over

bedrag van 1000 euro (beschikbaar

haar scriptie verzorgd. De titel van

gesteld door Elmex/Colgate) en een

haar scriptie is ‘Kennis van ouders over

jaar gratis lidmaatschap van de

voeding in relatie tot cariës en erosie’.
De scriptie heeft zich gericht op het

Nederlandse Vereniging voor
Kindertandheelkunde.

ontwikkelen van een vragenlijst
waarmee kennis over cariës en erosie

Er waren veel inzendingen, volgens de

toegespitst op voeding kan worden

jury allen van hoge kwaliteit. Iris Boon

getoetst. Met deze vragenlijst is

(Radboud Universiteit, Nijmegen) heeft
de eerste prijs gewonnen, de tweede

vervolgens onderzocht wat
ouders/verzorgers van kinderen weten

en derde prijs gingen naar

over cariës en erosie in relatie tot

respectievelijk Zoë Ariens (Radboud

voeding. Ook is getoetst of

Universiteit, Nijmegen) en Fawn van

persoonlijke verificatie van kennis en

der Weijden (ACTA, Amsterdam).

begrip door herhaling in eigen woorden
invloed heeft op het kennisniveau op
dit gebied.
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Inzendingen scriptieprijs 2020

Dit studiejaar (2019/2020) kunnen

Met deze prijs willen de NVvK en

scripties van studenten
mondzorgkunde (afgerond na 9 juli

Elmex® onderzoek op het gebied van
de kindertandheelkunde stimuleren en

2018 en voor 10 juli 2020) meedingen

het belang ervan benadrukken.

naar de NVvK Elmex scriptieprijs!
Inschrijving verloopt via de
coördinatoren wetenschap van de
opleidingen.
Najaarscongres 1 november “Pubers!”

Het drukbezochte congres van de NVvK

De verslaving die op de loer ligt bij

met het thema “Pubers!” begon met de
ALV. Tijdens de ALV heeft Janneke

pubers werd besproken door Prof. dr.
Reinout Wierts. Na de lunch werd de

Scheerman een korte interessante

NVvK-Elmex scriptieprijs uitgereikt.

presentatie gegeven over haar
proefschrift The White Teeth App. Haar
onderzoek betrof het gebruik van een
app als hulpmiddel voor
mondgezondheidsgedrag. Janneke
heeft hiervoor een financiële bijdrage
gekregen van de NVvK.
Na de ALV nam moderator Hannah
Pasanea- van der Dries het woord. Dr.
Aletta Smits bracht de deelnemers op
een enthousiaste manier een kijkje in
het puberbrein.
Moderator Hannah Pasanea-van der Dries

Dr. Stanimira Sparreboom-Kalaykove
sprak na de uitreiking over slijtage van
de gebitselementen. Na de theepauze
werd een kijkje gegeven in het
puberbrein van iemand met ASS en/of
ADHD door drs. Anneke Eenhoorn. Dr.
Rianne Reijs sloot de dag af als laatste
spreker over de impact van armoede.
Presentatie dr. Aletta Smits
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Lustrumcongres NVvK/VBTGG

Lustrumcongres

Op 20 en 21 maart 2020 zal het

verenigingen bestaan in 2020 50 jaar!
Thema is “Aap, Noot, Kies, tussen de

aap, noot, kies
Tussen de regels door

regels door lezen”. Het congres zal
plaatsvinden in de Apenheul in
Apeldoorn en op zaterdag in het Bilderberg
hotel. Het wordt weer een interessant en
interactief programma met lezingen en

Meer informatie is te vinden op de website
www.voorjaarscongres.org. Het early bird-tarief
geldt tot 15 januari a.s..

20 & 21

MAART

2020

workshops.
SAVE THE

DATE

APENHEUL APELDOORN

Oproep casuïstiek Voorjaarscongres
NVvK/VBTGG

Tijdens het komende lustrumcongres
van de NVvK en VBTGG is er weer de
mogelijkheid om een interessante

Als u geïnteresseerd bent in het

casus te bespreken met collega’s!

presenteren van een casus op het

De casuïstiek zal onderverdeeld

lustrumcongres of als u daar vragen
over heeft, kunt u een e-mail sturen

worden in drie groepen: Angst,

naar secretariaat@nvvk.org

Gehandicaptenzorg en
Kindertandheelkunde.
Na de presentatie zal er gelegenheid
zijn voor vragen en/of discussie.

www.voorjaarscongres.org

lustrumcongres plaatsvinden van de
NVvK samen met de VBTGG. Beide
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Prof. David J. Manton

David zal het onderzoek & onderwijs
in de kindertandheelkunde en de
cariologie in Groningen een goede
boost kunnen geven, maar zal
daarnaast ook betrokken zijn bij
onderwijs en onderzoek van de andere
opleidingen.
David Manton was tot voor kort
werkzaam bij de Universiteit van
Prof. David J Manton is sinds half

Melbourne als hoogleraar Child Dental

november werkzaam bij de opleiding

Health en hoofd van de sectie Growth
and Development. Het bestuur

tandheelkunde in Groningen, hij zal
worden aangesteld als hoogleraar

feliciteert David Manton met zijn

Kindertandheelkunde met als

aanstaande benoeming en wensen

aandachtsgebied Cariologie.

hem veel succes!

Promotie IAPD2021 Maastricht

Op het 27e IAPD congres in Cancun in

Het bestuur bedankt de inzet van de

Mexico van 3-7 juli 2019 is er promotie

organisatie van de IAPD2021 en de

gemaakt voor het IAPD2021 congres in

enthousiaste Nederlandse deelnemers

Maastricht. Er was o.a. een

aan het congres, die er samen een

Nederlandse stand aanwezig en er is

enthousiaste promotie van hebben

een Hollandse Avond georganiseerd.

gemaakt!
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Een deel van de Nederlandse delegatie in Mexico.

Kennisagenda mondgezondheid

De top drie van meest geprioriteerde

Voor het eerst is er een mondzorg-

onderzoeksonderwerpen in de

brede Kennisagenda samengesteld in

mondzorg zijn:

Nederland. Deze Kennisagenda is de
uitkomst van het project
Mondzorg2020 en geeft een overzicht

1. Hoe kunnen we
gedragsverandering voor een

van onderwerpen waar

gezondere mond

mondzorgprofessionals en patiënten

bewerkstelligen?

gezamenlijk meer aandacht voor
vragen. U vindt hierin de
aanbevelingen die zijn voortgekomen
uit een serie individuele en

2. Wat is de relatie tussen de
mondgezondheid en (medische &
psychische) aandoeningen?
3. Hoe kunnen

gezamenlijke gesprekken met én

mondzorgprofessionals beter

tussen mondzorgprofessionals en

betrokken worden bij andere
zorgverleners?

patiënten.

Het hele rapport kunt u lezen op
www.mondzorg2020.nl
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Oproep EAPD

De EAPD is op zoek naar actieve,

samen te werken met collega’s uit

enthousiaste leden voor de volgende
functies, voor maximaal 6 jaar.

landen van Europa.
Voor meer informatie en bij interesse

-Constitution Committee: 1 position

kan je contact opnemen met de

-Education Committee: 1 position

Nederlandse councilmember van de

-Credentials: 1 position

EAPD, Karin van Nes, via

-Clinical Affairs Committee: 3
positions

secretariaat@nvvk.org

-President Elect

Op de website www.eapd.gr staat

Een leuke kans om je netwerk uit te

informatie over de commissies en

breiden, je stem te laten gelden binnen

bestuursfuncties van de EAPD.

de EAPD, de EAPD te verjongen en

Richtlijn Mondzorg voor jeugdigen

Op 1 november 2019 is de nieuwe

Tandheelkunde. Namens de NVvK was

klinische praktijkrichtlijn ‘Mondzorg

Marlies Elfrink gemandateerd. De

voor Jeugdigen – module Diagnostiek’

richtlijn voldoet aan de eisen van

door het KIMO aangeboden aan het
Zorginstituut. De richtlijn is bedoeld

evidence based richtlijnontwikkeling
(EBRO). Dit betekent dat het onderzoek

voor professionals in de mondzorg,

is uitgevoerd volgens de hoogst

zoals tandartsen, gedifferentieerde

mogelijke wetenschappelijke

tandartsen, tandartsspecialisten en

standaarden. De richtlijn is van

mondhygiënisten. Het onderwerp van
de richtlijn betreft diagnostiek met

commentaar voorzien door de
betrokken wetenschappelijke- en

behulp van röntgenfoto’s bij mondzorg

beroepsverenigingen en door overige

voor jeugdigen tot 18 jaar.

aan de mondzorg voor jeugdigen

Bewustwording van het doelmatig

gelieerde organisaties.

gebruiken van röntgenopnamen bij de
jeugd is de belangrijkste doelstelling

De Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) van

van de richtlijn.

het KIMO heeft de richtlijn
goedgekeurd.

De Richtlijn Ontwikkel Commissie
(ROC) stond onder voorzitterschap van

De richtlijn is te lezen via de website

em. prof. dr. C. van Loveren, bijzonder

van de NVvK.

hoogleraar Preventieve
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Prettige feestdagen!

Het einde van het jaar komt in zicht
Het bestuur van de NVvK wenst u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2020!

Save the dates!

Inschrijven is reeds mogelijk!

20-21 maart 2020

Earlybird tarief geldt tot 15 januari!

Lustrumcongres NVvK-VBTGG

www.voorjaarscongres.org

Apenheul Apeldoorn, Bilderberg Hotel
Apeldoorn
1-4 juli 2020

15e EAPD-congres
Hamburg, Duitsland
9-12 juni 2021

28e IAPD-congres MECC, Maastricht

www.iapd2021.org

