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Algemene Ledenvergadering 

NVvK, 13 november 2021 

Op 13 november jl. vond dit keer 

weer een fysieke ALV plaats. 

Tijdens het tiende lustrumcongres 

van de NVvK, vond de 65ste ALV 

plaats.  

 

Hierbij volgen een paar punten die 

in de ALV besproken zijn: 
 

-Veranderingen binnen het 

bestuur: 

● Wilma Vogels is toegetreden 

tot het bestuur als 

voorzitter. Verderop in deze 

nieuwsbrief stelt zij zich 

voor. Als bestuur heten wij 

Wilma van harte welkom als 

voorzitter. 

● Marieke Schorer- Jensma is 

aftredend voorzitter. Zij 

heeft zich 3 jaar als 

voorzitter ingezet voor de 

NVvK, wij zijn haar daar zeer 

dankbaar voor. Zij zal de 

komende 3 jaar als 

bestuurslid deelnemen 

binnen de NVvK.   

● Denise Duijster is aftredend 

bestuurslid conform 

reglement. Denise is binnen 

het bestuur actief als lid 

geweest. Zij heeft veel voor 

de wetenschap betekend. 

Heel veel dank namens het 

bestuur voor jouw 

jarenlange inzet binnen de 

NVvK. 

● Ingeborg Bark heeft Hanny 

Alwicher per 1 oktober 2021 

opgevolgd als ambtelijk 

secretaris van het bestuur. 
 

- Missie visie strategie: 

Tijdens de ALV heeft Denise 

Duijster de nieuwe 

missie/visie/strategie van de 

NVvK gepresenteerd. Deze is 

na te lezen op de website 

van de NVvK 

 

- Ronde Tafel Mondzorg 

Jeugd: Op 10 november 

2020 zijn de 3 stuurgroepen 

van de Ronde Tafel 

Mondzorg Jeugd, bij elkaar 

geweest en die hebben door 

middel      van een survey de 

zes belangrijkste acties 

uitgelicht.  

Kim Braamhaar is namens 

de NVvK betrokken bij 

actiepunt 2 “Richtlijn 

Mondzorg voor Jeugdigen 

eenduidig en integraal 

implementeren”. Om de 

Richtlijn te kunnen 

implementeren en onder de 

aandacht te brengen wordt 

onder andere gewerkt aan 

een webinar. 

Denise Duijster is namens de 

NVvK betrokken bij actiepunt 

3 “Bestaande preventieve 

mondzorg interventies (0-

18-jarigen) integreren in 

lopende publieke 



 

gezondheidszorg projecten     

”. Deze werkgroep is bezig 

met een inventarisatie van 

bestaande 

mondgezondheids-

interventies die geïntegreerd 

kunnen worden in publieke 

gezondheid programma's     

en met een inventarisatie in 

welke publieke 

gezondheidsprogramma's dit 

dan geïntegreerd zou 

kunnen worden. Marieke 

Schorer is namens de NVvK 

betrokken bij actiepunt 5. 

“Samenwerking versterken 

met hulpverleners buiten 

gezondheidszorg gericht op 

groepen met een hoog risico 

op slechte 

mondgezondheid”. Deze 

werkgroep heeft een 

inventarisatie gemaakt 

welke partijen we hierbij 

nodig hebben, hoe de 

partijen te bereiken, wat 

daarvoor nodig is en het 

mogelijk te verwachte 

rendement daarvan. 

Eind dit jaar wordt aan de 

hand van alle plannen en de 

verschillende verbeteracties 

een gezamenlijk plan van 

aanpak gemaakt 

 

- Op 3 november 2021 is Cor 

van Loveren onderscheiden 

met de Dr. Th. Dentz 

medaille uitgereikt door het 

bestuur van de Nederlandse 

wetenschappelijke 

Vereniging van Tandartsen 

(NWVT). Van Loveren 

ontving deze hoogste 

onderscheiding binnen het 

Nederlandse tandheelkundig 

vakgebied vanwege de 

betekenis die hij heeft gehad 

binnen de mondzorg, voor 

zowel mondzorgverlener als 

patiënt. 

 

  
Cor van Loveren 

 

- Op 22 oktober j.l. is 

Professor Dr. L. C. Martens 

met emeritaat gegaan. Luc 

Martens heeft zich 41 jaar 

ingespannen voor de 

Kindertandheelkunde en 

Bijzondere tandheelkunde 

binnen de universiteit van 

Gent. Hij is sinds 1991 

professor in de 

kindertandheelkunde en de 

Cariologie.       



 

  
          Prof. Dr. L.C. Martens 

- Sofie Schroë heeft op 7 
oktober 2021 haar 

postdoctorale 
masteropleiding 

Kindertandheelkunde 
gehaald. Tijdens de 
Terugkomdag TP op 14 

oktober heeft ze haar 
onderzoek gepresenteerd 

over Silver Diamine Fluoride 
en is het certificaat van de 
NVvK overhandigd. Per 7 

oktober 2021 staat Sofie 
geregistreerd als tandarts-

pedodontoloog erkend door 
de NVvK. 

 

           
          Sofie Schroë 

 
Lustrumcongres NVvK en 

VMBZ, ‘Aap, noot, kies’.  

Op 12-13 november vond het 10de 

Lustrumcongres plaats van de 

NVvK en VMBZ om het 50 jarig 

bestaan van beide verenigingen te 

kunnen vieren. Het was meerdere 

malen uitgesteld wegens de corona 

pandemie, maar eindelijk was het 

zo ver. Het feestelijke congres had 

als locatie de Apenheul in 

Apeldoorn. Onder andere Iris 

Sparreboom en Patrick van Veen 

gaven lezingen. Er zijn 

verschillende onderwerpen aan bod 

gekomen. Zoals prothetiek bij 

mensen met een handicap, 

parodontologie bij kinderen en 

voeding en gedrag bij primaten 

(apen). 13 november ging het 

congres verder in het 

Bilderberghotel te Apeldoorn.  

Het was een geslaagd congres die 

ook online te volgen was.  

 

 
Foto Monique Kooijman 

 
NVvK-Elmex Scriptieprijs 

Tijdens het Lustrumcongres is voor 

de zevende 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 

tandheelkunde aan de beurt. 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. Milou Schraverus (ACTA, 

Amsterdam) heeft de eerste prijs 

gewonnen, de tweede prijs ging 

naar Kim Vlaanderen (ACTA, 

Amsterdam) en de derde prijs was 

voor Sofie van Dijk (Radboud, 

Nijmegen). Milou Schraverus heeft 

tijdens het congres een presentatie 

gegeven over haar scriptie met de 

titel: ‘Preventive effect of GIC 

sealants in first permanent molars 

affected by molar-incisor-

hypomineralization (MIH): 

preliminary results of randomized 

clinical trial’. 

 

 
Foto Monique Kooijmans 
 

Erelidmaatschap Nanda 

Greving-Visser: 

Op zaterdag 13 november 2021 is 

mevrouw N.L. (Nanda) Greving-

Visser, tandarts-pedodontoloog, 

benoemd tot Erelid van de 

Nederlandse Vereniging voor 

Kindertandheelkunde. Deze 

benoeming heeft plaatsgevonden 

tijdens het tiende lustrum van de 

NVvK in de 65e Algemene 

Ledenvergadering in Bilderberg 

Hotel de Keizerskroon, Apeldoorn.    

Nanda Greving- Visser heeft van 

2013 tot 2021 acht jaar lang zitting 

gehad in het bestuur van de NVvK.  

Zij heeft hierin de functie van 

secretaris  met verve vervuld. 

Namens de NVvK heeft zij ook in 

diverse andere commissies zitting 

genomen. In 2013 is Nanda 

Greving-Visser met een delegatie 

uit Nederland naar      Seoul 

geweest om Nederland te 

promoten als gastheer voor het 

IAPD (International Association of 

Paediatric Dentistry) congres. Met 

succes hebben ze Nederland op de 

kaart gezet en het IAPD congres 

binnengehaald!  Het IAPD congres 

zal in 2023 plaatsvinden in 

Maastricht, waarbij zij binnen het 

Local Organizing Comittee van de 

IAPD de rol van secretaris vervult. 

Nanda Greving-Visser heeft zich 

buitengewoon ingezet voor de 

kindertandheelkunde zowel 

nationaal als internationaal en is 

van grote betekenis geweest voor 

de NVvK en zij zal dat ook in de 

toekomst nog zeker zijn! 

 



 

 

N. Greving-Visser  

 

Voorstellen Wilma Vogels: 

Het is alweer in 2005 dat ik ben 

afgestudeerd als tandarts 

algemeen practicus aan het 

Academisch Centrum 

Tandheelkunde Amsterdam 

(ACTA). Na 1 jaar algemene 

praktijkervaring besloot ik de 

postacademische opleiding 

Kindertandheelkunde te volgen. 

Het was namelijk al vrij snel 

duidelijk dat mijn hart lag bij de 

zorg voor kinderen en dan met 

name de kwetsbare groep. 

 

Na de differentiatie tot tandarts-

pedodontoloog in 2009 ben ik 

werkzaam geweest in verschillende 

gedifferentieerde praktijken voor 

Kindertandheelkunde. Daar heb ik 

veel ervaring opgedaan en kunnen 

leren van mijn collega’s. 

Sinds 2013 ben ik mede eigenaar 

van Kindertand, verwijspraktijk 

voor kindertandheelkunde in 

Amsterdam. In deze praktijk heb ik 

samen met mijn collega’s een 2e 

lijns praktijk, waarnaar kinderen 

verwezen worden via andere 

(kinder)praktijken uit Amsterdam 

en omgeving voor een breed scala 

aan behandelingen. 

 

Al sinds mijn opleiding ben ik lid 

van de NVvK en bezoek ik graag 

alle congressen in binnen en 

buitenland. De combinatie van 

wetenschap en leuke sociale 

programma’s en contacten op vaak 

hele mooie plekken maakt dat ik 

daar graag met mijn collega’s 

heenga. Binnen de NVvK ben ik 

een van de grondleggers van de 

sectie tandarts-pedodontologen en 

verder ben ik een van de docenten 

bij de Academie voor 

Kindertandheelkunde, waar we 

cursussen geven om de kennis 

over te dragen aan onze collega’s 

met een interesse in de 

kindertandheelkunde. 

 

Momenteel zijn dingen echter niet 

zo vanzelfsprekend meer als dat ze 

waren. Nog iedere dag worden we 

geconfronteerd met de realiteit die 

Corona heet. Live events worden 

ineens hybride of toch volledig 

online, vergaderen doen we meer 

op afstand dan bij elkaar en de 

zorg voor onze kinderen in de 



 

praktijk is er niet makkelijker op 

geworden. Mag je nu wel of niet 

komen met een snottebel als ze 

niet al in quarantaine zitten en 

hoeveel medewerkers zullen er 

vandaag aanwezig zijn om de zorg 

überhaupt te kunnen verlenen. Ik 

denk dat veel van ons zich hierin 

herkennen, ofwel uit eigen 

persoonlijke ervaring of van heel 

dichtbij. 

 

Dat ik nu door u ben verkozen tot 

uw nieuwe voorzitter zie ik als een 

enorme eer. Ik mag mij voegen in 

een prachtige rij met voorzitters en 

het zal dan ook niet makkelijk 

worden om deze grote schoenen te 

vullen. Komende periode belooft er 

in ieder geval een te worden vol 

uitdagingen waarin flexibiliteit, 

aanpassingsvermogen en bovenal 

begrip centraal blijven staan. Ik 

heb al mogen zien hoe mijn 

voorganger Marieke dat bijzonder 

goed heeft weten te volbrengen en 

ik ga er vanuit dat ik samen met 

mijn andere bestuursleden en u als 

leden er een prachtige tijd van ga 

maken. 

 

Hopelijk tot snel, live of online. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wilma Vogels 

Voorzitter NVvK 

 
W. Vogels Foto: Monique Kooijmans 

  
 

Voorjaarscongres NVvK en 

VMBZ maart 2022 

Tijdens de ALV is aangekondigd dat 

op 25 en 26 maart 2022 het 

voorjaarscongres van de NVvK en 

VMBZ zal plaatsvinden in De Munt 

Utrecht, met als titel: ‘Technische 

hoog(s)tandjes!’. Naar alle 

waarschijnlijkheid gaat dit congres 

naar een later moment in het jaar 

verplaatst worden, gezien de 

huidige omstandigheden omtrent 

de COVID-19 pandemie. Via de site 

en e-mail houden wij u hiervan op 

de hoogte. 

 

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  
                                                                                    

 

 

 

IAPD2023 Maastricht! 

Op 14-17 juni 2023 zal het IAPD 

plaats vinden in Maastricht. 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijne Feestdagen! 

2021 zit er alweer bijna op. Het was wederom een bijzonder jaar waarin 

ieder persoonlijk voor de nodige uitdagingen heeft gestaan tijdens de 

COVID-19 pandemie. De verwachting is dat dit volgend jaar ook zeker nog 

ons leven zal beïnvloeden. De NVvK, zal hier proberen zo goed mogelijk op 

in te spelen met betrekking tot bijeenkomsten en congressen.  

 

Het bestuur wenst u allen hele fijne feestdagen, hopelijk kan dit samen met 

uw dierbaren gevierd worden. Bovenal wensen wij iedereen een gezond 

2022! Van 24 december tot 10 januari zal het bestuur op kerstreces zijn.  

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@nvvk.org


 

Save the dates! 

Def. datum volgt 2022 

Voorjaarscongres NVvK en VMBZ 

De Munt, Utrecht 

 

15-18 Juni 2022 

16e EAPD-congres 

Lissabon, Portugal 

 

30 juni- 3 juli 2022 

69e ORCA congres 

Sardinië, Italië 

 

14-17 juni 2023 

29e IAPD-congres 

MECC, Maastricht 

 

 
 
 


