
  

 

nr 23, juli 2022 

Algemene Ledenvergadering 

NVvK, 13 mei 2022 

Op 13 mei jl. vond de 66ste ALV 

plaats, dit keer online.  

 

Hierbij volgen een paar punten die 

in de ALV besproken zijn: 
 

-Veranderingen binnen het 

bestuur: 

● Nicole Delmee is toegetreden 

tot het bestuur als 

penningmeester. In deze  

nieuwsbrief zal zij zich 

voorstellen. Als bestuur 

heten wij Nicole van harte 

welkom als Penningmeester. 

● Niels Naaraat is aftredend 

penningmeester conform 

regelement. Hij heeft zich 

ruim 6 jaar als 

penningmeester ingezet voor 

de NVvK.  Het bestuur is 

hem hier zeer dankbaar 

voor. 

● Daniela Hesse is toegetreden 

als bestuurslid, zij zal zich 

ook p in de nieuwsbrief 

voorstellen aan u. Als 

bestuur heten wij Daniela 

ook van harte welkom.  

 

-Ronde tafel mondzorg jeugd; 

volgens het Zorginstituut 

Nederland is het doel van de ronde 

tafel Mondzorg Jeugd bereikt. Alle 

partijen binnen de mondzorg zijn 

aan het werk gezet om te komen 

tot een plan ter verbetering van de 

mondgezondheid voor de jeugd. De 

verschillende verbeteracties komen 

langzamerhand tot een afronding. 

Inmiddels is het plan 'op weg naar 

een mondgezonde generatie’ in 

concept voorgelegd aan de tweede 

kamer en heeft minister Kuipers 

aangegeven dit nog voor het 

zomerreces aan de Kamerleden te 

willen rondsturen.  

 

-De NVvK stelt zichzelf ten doel om 

zichtbaarder te worden op sociale 

media. We willen met grotere 

regelmaat items posten op 

Facebook, Instagram en LinkedIn. 

Als er verzoeken zijn vanuit de 

leden dan horen wij dat graag via 

het secretariaat d.m.v. een mail  

naar secretariaat@nvvk.org te 

sturen. Dit geldt ook voor als er 

leden zijn die ons hiermee willen 

helpen en ondersteunen. 

 

-Per 1 februari 2022 is het KIMO 

omgezet van vereniging naar 

stichting. Hiermee is een duidelijk 

signaal afgegeven dat de KNMT en 

FTWV verder willen met de 

ontwikkeling van evidence based 

richtlijnen en verwante richtlijn-

producten ten behoeve van de 

mondzorg. Het KIMO-bestuur blijft 

voor nu ongewijzigd. Er is wel een 

nieuwe raad van toezicht 

 

-Aanpassing huishoudelijk 

regelement; Om het stemmen 

middels volmacht in de toekomst 
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mogelijk te maken is  er een 

wijziging van ons huishoudelijk 

reglement (artikel16) aangenomen 

na stemming. Toevoeging aan de 

eerste alinea van artikel 16: ‘Een 

lid kan zijn stem bij schriftelijke 

volmacht door een ander lid laten 

uitbrengen, met dien verstande dat 

een lid ten hoogste twee stemmen 

als gevolmachtigde kan 

uitbrengen; bestuursleden kunnen 

niet als gevolmachtigde optreden’  

 
  

Congres NVvK en VMBZ, 

‘Technische Hoog(s)tandjes!’.  

Op 14 mei vond het congres 

‘Technische Hoog(s)tandjes!’ plaats 

in Papendal Arnhem. Het was een 

geslaagd congres waarbij ingegaan 

werd op de technische aspecten die 

komen kijken binnen de mondzorg 

op het gebied van kinderen, angst 

en gehandicaptenzorg. Er waren 

onder andere lezingen over 

provocatieve communicatie, 

anesthesie, overwinnen van 

prikangst met AINAR, 

sondevoeding en gevolgen voor de 

mondhygiëne, diepe cariës, 

etsbruggen en Ehlers Danlos. Er 

waren ruim 160 deelnemers op 

deze zonnige dag aanwezig.  

 
 

In memoriam R. Gruythuysen 

Op 15 april jl. is René Gruythuysen 

overleden. In 1973 behaalde hij 

zijn tandarts diploma aan de 

universiteit van Nijmegen. In 1986 

promoveerde hij aan de Vrije 

Universiteit te Amsterdam met zijn 

proefschrift “Kiezen voor 

mondhygiënisten”. Zijn 

belangstelling voor de preventieve 

tandheelkunde werd gewekt toen 

hij als student assistent werkzaam 

was op de afdeling preventieve 

tandheelkunde van Prof. dr. K.G. 

König bij het Radboudumc in 

Nijmegen. Ongeveer 35jaar 

combineerde hij een aanstelling bij 

ACTA met een kleine solopraktijk in 

Amsterdam. René heeft met zijn 

gepassioneerde liefde voor de 

preventieve tandheelkunde en het 

lot dat hij zich aantrok van de 

jonge patiëntjes een andere 

beweging in gang gezet door de 

NRCT op de kaart te zetten en 

daarmee een ander geluid te laten 

horen. Als actief lid van de NVvK 

toonde René zich vaak kritisch en 

daarmee hield hij het bestuur op 

zijn eigen wijze scherp. 

 

 

Voorstellen Nicole Delmee: 

Aangenaam!  

Sinds 2011 mag ik mezelf tandarts 

noemen en sinds 2016 tandarts 

pedodontoloog. Tijdens mijn 

buitenlandstage in Rio de Janiero 

heb ik de liefde voor de 

kindertandheelkunde ontdekt. 

Kinderen en ouders begeleiden 

naar gezond gedrag is een 

uitdaging en geeft me veel 



 

 

voldoening. Ik woon in Utrecht met 

man en onze twee zoontjes van 

vier en twee jaar.  

Op ACTA begeleid ik de 

pedodontologen in opleiding op de 

stafkliniek. Daarnaast werk ik in 

verschillende verwijspraktijken, bij 

Nieuwe Helden in Utrecht, Kidzie 

Jeugdmondzorg in Hoofddorp en 

Mondzorg Junior in Woerden. Ik 

vind het nu tijd om mezelf in te 

zetten voor de mondzorg voor 

jeugdigen in bredere zin en om 

mijn steentje bij te dragen aan de 

vereniging.  

 
Nicole Delmee 

 

Voorstellen Daniela Hesse: 

Hello allemaal! Mijn naam is 

Daniela Hesse en ik kom uit 

Brazilië. Ik ben getrouwd met de 

liefde van mijn leven, Roni, die ook 

Braziliaans is. Ik behaalde mijn 

tandartsdiploma aan de Universiteit 

van São Paulo. Daarna ronde ik 

aan dezelfde universiteit een 

master opleiding en 

promotieonderzoek af op het 

gebied van Kindertandheelkunde. 

Tijdens mijn PhD heb ik 1 jaar in 

Nederland gewoond en in deze 

periode heb ik een deel van mijn 

onderzoek op ACTA kunnen 

uitvoering. Ik ging terug naar 

Brazilië maar 1 jaar later besloot ik 

toch terug te komen, omdat ik zo 

verliefd op Nederland was. Ik werk 

op de afdeling 

Kindertandheelkunde – ACTA sinds 

2015 en op dit moment volg ik de 

KIO opleiding op ACTA. In de 

zomer zijn de eindexamens, 

binnenkort hoop ik ook te kunnen 

zeggen dat ik tandarts-

pedodontoloog ben! 

 
Daniela Hesse 

 

NVvK doet mee aan het TV 

programma Klokhuis: 

Op 6 juli 2022 zijn de opnames 
voor een aflevering van het 
televisieprogramma Klokhuis met 

als thema ‘het gebit’ op ACTA. 
Nicole Delmee zal hierin 

geïnterviewd worden namens de 
NVvK. Wanneer dit wordt 
uitgezonden op TV is nog niet 

bekend.  
 



 

 

Deelname aan bijlage 

gezondheid Telegraaf:  

Op 28 juni vond de landelijke 

bewustwordingscampagne Kind & 

Gezondheid vanuit Mediaplanet 

plaats. Deze werd verspreid via 

o.a. de Telegraaf. De NVvK heeft 

hiervoor een bijdrage geleverd om 

zo de gezondheid van het 

kindergebit extra onder de 

aandacht te brengen. Via de link 

kunt u de bijdrage lezen; Zó 

verschilt een kindergebit van een 

volwassen gebit, en zo verzorg je 

het - Planet Health 

 

Samenwerking 

mondzorgverleners en 

jeugdartsen 

Om de samenwerking tussen de 

mondzorg en 

jeugdgezondheidszorg te 

optimaliseren heeft de KNMT en de 

vereniging voor jeugdartsen een 

praktijkkaart tandarts-jeugdarts 

opgesteld. Deze kaart kunt u via 

onderstaande link downloaden, 

tevens staat hier meer informatie 

beschreven over deze 

praktijkkaart. Samenwerken met 

het consultatiebureau? De 

praktijkkaart helpt je op weg | 

KNMT De NVvK onderschrijft de 

kaart. 

 

Najaarscongres NVvK 2022 

Tijdens de ALV is aangekondigd dat 

op vrijdag 4 november 2022 het 

najaarscongres van de NVvK zal 

plaatsvinden in het Gooiland 

Hilversum met als titel: ‘Slaap en 

Sedatie van A tot Zzz!’. Er zal 

onder andere gesproken worden 

over de effecten van slaap op de 

hersenen bij kinderen, wat is een 

afwijkend slaappatroon en welke 

gevolgen heeft dat. Welke 

indicaties zijn er voor algehele 

anesthesie, diepe sedatie of 

procedurele sedatie? En hoe doe je 

hypnose bij kinderen in de 

tandartspraktijk. De registratie is 

inmiddels geopend hiervoor! 

 

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! 

De commissie EAPD bestaat uit 

Martine van Gemert-Schriks, Peter 

Lansen, Denise Duijster, Bernadet 

Spaan en Nanda Greving-Visser. 

Het is een ingewikkelde en 

onvoorspelbare tijd voor iedereen.  

Dat geldt ook als lokaal 

organiserend comité (loc) voor een 

wereldwijd congres. De COVID-19 

pandemie gooide roet in het eten 
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en daarbij moet er met de oorlog in 

Oekraïne rekening worden 

gehouden. Desalniettemin is het 

loc vol enthousiasme bezig met de 

organisatie van de 29e IAPD 

congres in het Mecc Maastricht dat  

plaats vindt van 14 juni tot en met 

17 juni 2023. Het loc heeft de hoop 

dat de sprekers en de deelnemers 

uit de hele wereld de mogelijkheid 

hebben om naar Nederland af te 

reizen. Het wetenschappelijk 

programma is erg interessant en 

onderhoudend met een breed scala 

aan onderwerpen rond 

kindertandheelkunde. Er zijn 

meerdere parallelle programma’s. 

Zo is er voor iedereen iets 

interessants te vinden. De 

inzending van abstracts wordt 

geopend vanaf medio september 

2022. Het loc hoopt dat ook veel 

Nederlanders een abstract zullen 

indienen. Het is een fantastische 

mogelijkheid om te kunnen 

presenteren aan meerdere 

collega’s uit verschillende landen. 

De registratie voor deelname zal 

medio januari 2023 openen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerreces! 

De eerste helft van 2022 zit er alweer bijna op. Dit betekent dat we van een 

heerlijke zomer mogen gaan genieten en weer uitgerust verder kunnen in 

de tweede helft van 2022. De NVvK zal op zomerreces zijn vanaf 8 juli tot 

28 augustus. Het bestuur wenst u allemaal een fijne zomer toe!  

 

 

  



 

 

Save the dates! 

30 juni- 3 juli 2022 

69e ORCA congres 

Sardinië, Italië 

 

12-14 oktober 2022 

D3 Symposium 

Toronto, Canada 

 

5 november 2022 

Najaarscongres NVvK 

Gooiland, Hilversum  

 

11-13 november 2022 

2nd IAPD Global Summit 

Rome, Italië 

 

14-17 juni 2023 

29e IAPD-congres 

MECC, Maastricht 

 

 
 
 


