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Jenay de Clercq wint de NVvK-
Elmex® Scriptieprijs 2020! 
Op 30 oktober organiseerde de 
NVvK het webinar “Vitaal en 
digitaal naar de toekomst”. Tijdens 
dit webinar werd voor de zesde 
keer de NVvK- Elmex® scriptieprijs 
voor de beste scriptie op het 
gebied 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 mondzorgkunde weer aan 
de beurt. 

 

 

 

Christien Timmer (Colgate), Marieke Schorer-
Jensma (NVvK) en winnares Jenay de Clercq 

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. Er waren 
inzendingen van alle opleidingen, 
volgens de jury allen van hoge 
kwaliteit. Jenay de Clercq 
(InHolland, Amsterdam) heeft de 
eerste prijs gewonnen, de tweede  

 

prijs ging naar Pien Landkroon en 
Rosa Kok (gezamenlijke scriptie, 
Hogeschool Utrecht) en er was een 
gedeelde derde prijs voor Mireille 
Bakker (InHolland, Amsterdam) en 
Liz Boeters (InHolland 
Amsterdam). 

Op de pagina ‘Wetenschap en 
Literatuur’ van de website van de 
NVvK is een video te zien waarin 
Jenay de Clercq een korte 
toelichting geeft over haar scriptie 
met de titel “De kennis, 
taakverantwoordelijkheid, 
bekwaamheid, behoefte en 
haalbaarheid van jeugdartsen en 
verpleegkundigen betreffende de 
mondgezondheid bij kinderen van 
0 tot 4 jaar“. Ook is op de pagina 
de volledige scriptie te lezen.  
De scriptie heeft zich gericht op het 
bij jeugdartsen en 
verpleegkundigen in kaart brengen 
van de effectiviteit en wens van 
bijscholing en of er een verschil is 
in meningen omtrent 
taakverantwoordelijkheid, zelf 
ingeschatte kennis en 
bekwaamheid betreffende de 
mondgezondheid bij kinderen van 
nul tot vier jaar. Een belangrijke 
conclusie is dat de participanten na 
het volgen van bijscholing een 
statistisch significant hogere 
totaalscore in kennis hebben 
behaald ten opzichte van de 



 

 

participanten die geen bijscholing 
hebben gevolgd. Na het volgen van 
bijscholing voelen de participanten 
zich meer bekwaam en zijn zij van 
mening dat zij meer kennis 
hebben. 

Algemene Ledenvergadering 
NVvK, 30 oktober 2020 
In het voorjaar is er mede door de 
Covid19 pandemie geen 
voorjaarscongres en ALV van de 
NVvK geweest. Op 30 oktober jl. 
vond de eerste online ALV plaats. 
Dit was een bijzondere manier voor 
het bestuur om een ALV te houden, 
waarbij de fysieke aanwezigheid 
van en de interactie met de leden 
door het bestuur erg werd gemist. 
 
Hierbij volgen een paar punten die 
in de ALV besproken zijn: 
 
-Denise Duijster is herbenoemd als 
bestuurslid. Nynke Blanksma is 
afgetreden als bestuurslid, na vele 
jaren in het bestuur te hebben 
gezeten. Het bestuur is haar erg 
dankbaar voor al haar inzet en 
tomeloze energie. Zij heeft een 
belangrijk aandeel gehad in de 
ontwikkeling van de commissie 
wetenschap, de commissie 
onderzoekstimulans en de NVvK-
Elmex®scriptieprijs. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-In het consilium 
pedodontologicum (CP) is 
voorzitter Karin Weerheijm  
afgetreden. Het bestuur is ook 
Karin Weerheijm zeer erkentelijk  
voor al haar tijd en inzet. De heer 
Peter Lansen zal haar plaats als 
voorzitter overnemen.  
Marlies Elfrink is benoemd als lid 
en Jacqueline Hesselink-
Nieuwenhuizen is herbenoemd als 
lid van het CP. 
 
-Margot de Groot Nievaart zal 
namens de NVvK zitting nemen in 
de stuurgroep voor de Richtlijn: 
White spot Laesies van de 
Nederlandse Vereniging van 
Orthodontisten (NvO). 

-Janneke Krikken zal namens de 
NVvK zitting nemen in de 
klankbordgroep voor de richtlijn 
Antibiotica gebruik in de 
mondzorgpraktijk van het KIMO 

-Ronde Tafel Mondzorg Jeugd 
N.a.v. de vorige Ronde 
Tafelbijeenkomst van 5 februari jl. 
zijn er drie stuurgroepen gestart. 
 
 
 
 



 

 

Te weten:  

1. Onderzoek 

2. Specifieke aanpak hoog risico 
groepen 
3. Zelfzorg en universele preventie  
 
Deze stuurgroepen zijn aan de slag 
gegaan om de plannen 
voortkomend uit de startnotitie 
‘Nederland naar een mondgezonde 
generatie’ per onderwerp verder uit 
te werken. 
 
Denise Duijster neemt zitting 
namens de NVvK in de stuurgroep: 
Zelfzorg en universele preventie 
Hellen Blom-Reukers neemt zitting 
namens de NVvK in de stuurgroep 
Specifieke aanpak hoog risico 
groepen. 
 
Afstuderen nieuwe tandarts-
pedodontologen 
Op 17 september hebben Monique 
Kooter, Siham Feriani en Laura 
Schipper hun uitreiking gehad van 
de Postgraduate Master in Oral 
Health Science - paediatric 
dentistry.  
 
Het bestuur van de NVvK feliciteert 
hen van harte en heet hen welkom 
als tandarts-pedodontoloog. 
   
 
 
 

-Het bestuur van de FTWV is 
gewijzigd en namens de NVvK zijn 
we blij te kunnen mededelen dat 
Sonja Kalf van de VBTGG de 
nieuwe voorzitter is. Wij wensen 
haar veel succes! 

-Het bestuur is voornemens in het 
voorjaar van 2021 een hopelijk 
fysieke ALV te organiseren. De 
datum is nog niet vastgesteld.  
 
-Graag wil het bestuur haar 
missie/visie/strategie van de NVvK 
live presenteren aan haar leden 
tijdens een volgende ALV.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van links naar rechts: Laura Schipper, Siham 
Feriani & Monique Kooter 
 



 

 

 

Donatie NVvK en Elmex aan 
voedselbank 
Afgelopen maart hebben Marieke 
Schorer-Jensma namens de NVvK 
en Christien Timmer namens 
Colgate/Elmex 2000 poets-
pakketten gedoneerd aan de 
voedselbanken van Oost-Groningen 
en Rotterdam 
 
 
 
Webinar ‘Preventie op maat’ 
Afgelopen mei is er een eerste 
webinar van de NVvK verschenen 
met de titel ‘Preventie op maat’.  

 
Er waren interessante lezingen te 
beluisteren. Denise Duijster 
modereerde de webinar. David 
Manton begon met zijn lezing: Oral 
Health – The Right of a Child? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierna kwam Alice Grasveld met 
haar lezing over ‘Actieonderzoek 
naar mondgezondheid bij kinderen 
in Afrika’.  
 
Als derde volgden Astrid Vos en 
Wieke van Boxtel, beiden 
mondhygiënist met een zeer 
praktisch verhaal over ‘Mondzorg 
bij kinderen met Diabetes Type I, 
de mondzorgprofessional kan het 
niet alleen’.  
 

 
 
 
 



 

 

 
 

Interesse in een functie bij de 
NVvK? 
De NVvK is altijd op zoek naar 
actieve leden die willen deelnemen 
aan een commissie of in het 
bestuur plaats willen nemen. Heb 
je interesse of wil je hier meer 
informatie over?  
Neem contact op met een 
bestuurslid of stuur een mailtje 
naar secretariaat@nvvk.org 
 
 
Webinar ‘Vitaal en digitaal naar 
de toekomst’ 
Op vrijdag 30 oktober jl. heeft het 
webinar ‘Vitaal en digitaal naar de 
toekomst’ plaatsgevonden na de 
ALV van de NVvK, deze werd met 
veel enthousiasme gemodereerd 
door Karin van Gent-de Jong.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er waren drie sprekers tijdens dit 
webinar. Er werd gestart met een 
up-to-date lezing van Pieter Fraaij 
(infectioloog, kinderarts en 
immunoloog) over Covid-19 bij 
kinderen, deze lezing gaf duidelijk 
de laatste wetenschappelijke 
inzichten over Covid-19 bij 
kinderen weer.  
 
Na de eerste spreker was er de 
uitreiking van de NVvK-
Elmex®scriptieprijs.  
 
Als tweede spreker volgde Marit 
Verschuuren-Kuijer 
(mondhygiëniste) die uitleg gaf hoe 
bij haar in de praktijk preventie 
online werd uitgevoerd bij kinderen 
tijdens de eerste intelligente 
lockdown afgelopen voorjaar door 
de lezing ‘Cariës voorkomen 
middels beeldbellen, 
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preventieve mondzorg voor 
kinderen in coronatijd’.  
 

 
 
 
Lustrumcongres NVvK/VBTGG 
Het lustrumcongres van de NVvK 
en VBTGG dat in 2020 
georganiseerd zou worden is 
verplaatst naar 12 en 13 november 
2021! Het zou fijn zijn wanneer we 
dan met u als lid kunnen proosten 
op het 50-jarig bestaan van de 
NVvK en VBTGG. 
Het thema is “Aap, Noot, Kies, 
tussen de 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 workshops. 
Meer informatie is te vinden op de 
website 
www.voorjaarscongres.org.  
 
 
 
 

De laatste sprekers was tandarts-
endodontoloog Machteld Siers over 
de ‘Open apex….’, hoe te handelen 
bij een vitaal element met een 
trauma, parodontitis apicalis of 
open apex’. Een mooie afsluiter 
van dit webinar!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ashley Verlinden wint Nathan 
Cochrane Junior Scientist Award 
Promovendus Ashley Verlinden van 
het Universitair Medisch Centrum 
Groningen heeft tijdens het 
Europese ORCA (Organization for 
Caries Research) congres van 9-11 
juli de ORCA Nathan Cochrane 
Junior Scientist Award gewonnen 
met haar posterpresentatie. 
Vanwege COVID-19 was dit 
congres dit jaar online in plaats 
van in Cagliari, Italië. Het betreft 
een presentatie over haar 
onderzoek naar de effectiviteit van 
het vroeg doorverwijzen door de 
consultatiebureaus naar de 
mondzorgprofessionals in het kader 
van het GigaGaaf-onderzoek.  

 
 
IAPD2021 Maastricht verplaatst 
naar 2023! 
Vanwege de Covid-19 pandemie en 
de grote invloed wereldwijd, zal het 
IAPD congres wat zou plaatsvinden 
in juni 2021 in Maastricht 
verplaatst worden naar 14-17 juni 
2023. Hopelijk is het dan voor alle 
deelnemers wereldwijd mogelijk 
om naar Nederland te reizen en is 
het ook voor alle internationale 
sprekers mogelijk vanuit de 
verschillende landen richting 
Nederland te komen.  
 

Haar onderzoek laat zien dat de 
kinderen die met de leeftijd van 6 
maanden worden doorverwezen 
door de jeugdartsen of 
verpleegkundigen 16 keer vaker 
voor hun eerste verjaardag bij de 
mondzorgprofessional zijn geweest 
dan kinderen in de controlegroep. 
53 Procent van de kinderen in de 
interventiegroep hadden een eerste 
bezoek aan de 
mondzorgprofessional in hun 
eerste jaar tegenover 7% van de 
kinderen in de controlegroep. 
Vroeg starten met een bezoek aan 
de mondzorgprofessional is 
belangrijk om ouders vanaf het 
eerste tandje van hun kind te 
kunnen begeleiden bij de juiste 
verzorging van het kindergebit. 

 
 
 
Het is fijn dat de NVvK samen met 
de IAPD een mooi congres kan 
neerzetten in juni 2023 met een 
interessant wetenschappelijk 
programma en daarbij een 
sprankelend sociaal programma 
zoals de organisatie dit voor ogen 
heeft! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Prettige feestdagen! 
Het einde van het roerige jaar 2020 komt in zicht. Het bestuur van de NVvK 
wenst u fijne feestdagen en vooral een gezond en gelukkig 2021!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Save the dates! 
12-13 november 2021 
Lustrumcongres NVvK-VBTGG 
Apenheul Apeldoorn, Bilderberg 
Hotel Apeldoorn 
 
14-17 juni 2023 
29e IAPD-congres 
MECC, Maastricht 
 
 


