
 

 

nr 21, Juni 2021 

Algemene Ledenvergadering 

NVvK, 27 mei 2021 

Door de nog steeds lopende Covid-

19 pandemie is besloten de ALV 

van de NVvK dit voorjaar wederom 

online te houden. Op 27 mei jl. 

vond de online ALV plaats. Dit keer 

was gekozen voor een Zoom 

meeting, waarbij meer interactie 

kon plaats vinden met de leden.  

 

Hierbij volgen een paar punten die 

in de ALV besproken zijn: 
 

-Veranderingen binnen het 

bestuur: 

 Kim Braamhaar en Karen 

Elsenberg zijn toegetreden 

als lid van het bestuur. 

Verderop in deze nieuwsbrief 

stellen zij zich even kort 

voor. Wij heten Kim en 

Karen van harte welkom 

binnen het bestuur. 

 Nanda Greving-Visser is 

aftredend secretaris conform 

regelement. Als bestuur zijn 

wij Nanda zeer erkentelijk 

voor al het werk wat zij 

binnen de NVvK heeft 

verricht als secretaris. Heel 

erg bedankt voor al je 

tomeloze inzet binnen het 

bestuur! Mariette Schorfhaar 

heeft zich verkiesbaar 

gesteld als secretaris en zal 

vanaf heden deze taak van 

Nanda Greving-Visser 

overnemen.  

 Hellen Blom-Reukers is 

aftredend bestuurslid 

conform regelement. Hellen 

is binnen het bestuur 

voorzitter en lid geweest. 

Heel veel dank namens het 

bestuur voor jou jarenlange 

inzet binnen de NVvK. 
 

-In het consilium 

pedodontologicum (CP) is de heer 

Peter Lansen herkozen als lid van 

het CP. 

 

-Ilona Engels-Meijers zal namens 

de NVvK zitting nemen in de 

klankbordgroep kinderen van de 

richtlijnherziening procedurele 

sedatie en/of analgesie. 

 

-Ronde Tafel Mondzorg Jeugd zijn 

inmiddels met 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. 

Op 10 november 2021 zijn deze 3 

stuurgroepen bij elkaar geweest en 

die hebben door middel van een 

survey de zes belangrijkste acties 

uitgelicht.  

Hellen Blom-Reukers en Kim 

Braamhaar zullen namens de NVvK 

aansluiten bij actiepunt 2 “Richtlijn 

mondzorg voor jeugdigen 

eenduidig en integraal 

implementeren” en Denise Duijster 

zal namens de NVvK aansluiten bij 

actiepunt 3 “Bestaande preventie 

mondzorg interventies (0-18-

jarigen) integreren in lopende 

publieke 

gezondheidszorgprojecten”. 

 

-Prestatiecode C28. De NVvK heeft 

samen met de KNMT bezwaar 

gemaakt en een brief gestuurd aan 

het Zorginstituut Nederland tegen 

het besluit dat prestatiecode C28 

per 1 januari 2021 niet meer 

vergoed wordt uit de 

basisverzekering. 

 

-Addendum commissie reglement 

Tandarts Pedodontologen 

Het CP en het NVvK bestuur 

hebben gezamenlijk besloten om 

een werkgroep te formeren die 

advies gaat uitbrengen over 

mogelijke knelpunten in de 

normering zoals die door een TP, 

werkzaam in het onderwijs en op 

Centra voor Bijzondere 

Tandheelkunde, gesignaleerd 

wordt. 

-Club Collect: Het innen van de 

contributie van het lidmaatschap 

van de vereniging en de facturen 

voor visitaties van de tandarts-

pedodontologen verloopt goed via 

Club Collect. Het voordeel van dit 

platform is tijdbesparing, daarbij 

kunnen de leden zelf hun gegevens 

aanpassen via dit systeem. 

 

-Het bestuur is voornemens in het 

voorjaar van 2022 een hopelijk 

fysiek congres en ALV te 

organiseren samen met de VMBZ. 

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.  

-Tijdschrift SDU: Mevrouw de Jong- 

Lenters zet zich in om regelmatig 

in het tijdschrift SDU een artikel 

namens de NVvK te laten plaatsen. 

Dit jaar zal er een reeks van vier 

artikelen in het SDU verschijnen. 

Deze gaan over de nieuwe 

Klinische praktijkrichtlijn 

“Mondzorg voor jeugdigen”. Het 

eerste artikel is geschreven door 

Maddelon de Jong-Lenters. Het 

tweede artikel door Freya Duvekot. 

Er zullen nog twee artikelen 

verschijnen en die zullen over de 

behandeling van blijvende 



 

 

elementen en over 

gedragsverandering gaan. Mocht 

iemand een stukje willen schrijven 

over de richtlijn dan kan je  contact 

opnemen met het secretariaat of 

met Maddelon de Jong-Lenters. 

Voorstellen Kim Braamhaar en 

Karen Elsbenberg: 

 

Kim Braamhaar 

Ik ben Kim Braamhaar. Sinds 2000 

tandarts (ACTA) en sinds 2016 
tandarts-pedodontoloog. 
Ik ben werkzaam in het Centrum 

voor Bijzondere Tandheelkunde in 
Enschede. Daarnaast werk ik in 

een algemene praktijk. 
In het kader van horizonverbreding 
wil ik graag de functie van 

bestuurslid van de NVvK vervullen. 
 

  
     Kim Braamhaar  

 

Karen Elsenberg 

Mijn naam is Karen Elsenberg. Ik 
ben mondhygiënist en klinisch 
epidemioloog en werk sinds 2009 

in de kindertandheelkunde. 
Ik werk als docent en coördinator 

kindertandheelkunde bij de 
opleiding mondzorgkunde in 

Amsterdam.  
Tevens begeleid ik studenten met 
hun afstudeeronderzoek met 

onderwerpen gerelateerd aan de 

kindertandheelkunde.  
Naast mijn werkzaamheden bij de 

opleiding mondzorgkunde werk ik 

als docent bij de preventie 

academie van het Ivoren kruis én 

zit ik sinds vorig jaar in de 

commissie wetenschap van de 

NVVK. 

 

 
Karen Elsenberg  

 

Webinar ‘Zintuigen en de mond’ 

Na de ALV heeft het webinar 

“Zintuigen en de mond” plaats 

gevonden. Dr. Gerry Jager van de 

Universiteit Wageningen heeft ons 

meegenomen in de geur- en 

smaakbeleving van kinderen. Het 

was een interessante lezing.   
 

Denise Duijster modereerde het 

webinar. 

 

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  
 

 

 
                                                                                       

 
 

 

 

Lustrumcongres NVvK/VMBZ 

Het lustrumcongres van de NVvK 

en VMBZ 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 VMBZ. 

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. Het laatste nieuws 

hierover is te vinden op de website 

www.voorjaarscongres.org 

Inmiddels is de inschrijving open! 

 
 

IAPD2021 Maastricht verplaatst 

naar 2023! 

Vanwege de Covid-19 pandemie en 

de grote invloed wereldwijd, zal het 

IAPD congres dat 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. 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@nvvk.org
http://www.voorjaarscongres.org/


 

 

Internationaal symposium emeritaat Prof. Dr. Luc Martens 

Na 41 jaar inzet voor de kindertandheelkunde gaat Prof Dr. Luc Martens 
met pensioen. Op 1 oktober 2021 is het academisch afscheid. Ter 

gelegenheid hiervan wordt op 22 oktober 2021 een Internationaal 
symposium georganiseerd in Brugge, meer informatie hierover is te vinden 
op; www.vwvt.be  

 

Fijne zomer! 

De eerste helft van het jaar zit er bijna op. Het bestuur van de NVvK wenst 
u een fijne zomer. Van 10 juli tot 30 augustus 2021 zal het bestuur op 

zomerreces zijn.  
 

Save the dates! 

12-13 november 2021 

Lustrumcongres NVvK-VBTGG 

Apenheul Apeldoorn, Bilderberg 

Hotel Apeldoorn 

 

5-18 Juni 2022 

16e EAPD-congres 

Lissabon, Portugal 

 

14-17 juni 2023 

29e IAPD-congres 

MECC, Maastricht 
 
 

http://www.vwvt.be/

