
 

 

nr 24, december 2022 

Algemene Ledenvergadering 

NVvK, 4 november 2022 

Op 4 november jl. vond de 67e ALV 

plaats in het Gooiland te 

Hilversum.  

 

Hieronder kort de punten die 

tijdens de ALV besproken zijn: 
 

- Update Ronde Tafel: 
Zoals reeds is medegedeeld 

tijdens de vorige ALV is 
volgens het Zorginstituut 
Nederland het 

doel van de Ronde Tafel 
Mondzorg Jeugd bereikt. 

Het daaruit voortgekomen 
actieplan “Op weg naar een 
mondgezonde generatie” is 

22 juli formeel aangeboden 
aan het ministerie van VWS 

(Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport) en aan het 
ministerie van SZW (Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid) 
ten behoeve van 

ondersteuning van 
interdepartementale borging 

 

- De Senaat van de 
Universiteit van Dundee  
heeft dr. Jo Frencken op 22 

juni jl. onderscheiden met 
een eredoctoraat in de 

Rechten voor zijn 
inspanningen om de 
mondzorg dichter bij de 

mensen te brengen. Hierbij 
werd met name de door 

hem ontwikkelde ART 
methode genoemd. Het 
NVvK bestuur 

feliciteert dr. Jo Frencken 

met deze mooie 

onderscheiding. 
 

          
  Dr. Jo Frencken 

 
- In september zijn er drie 

nieuwe tandarts-

pedodontologen 
afgestudeerd. Daniela Hesse, 

Ehsan Pashmforoush en 
Boukje Scheepstra. Namens 
het bestuur van de NVvK 

van harte gefeliciteerd met 
het behalen van jullie 

diploma.  
 

 
Vlnr; D. Hesse. E. Pashmforoush en 
B.Scheepstra 

 



 

 

 

- Verkiezingen CP: Het 
bestuur bedankt Marjon 

Jonker en Jacqueline 
Hesselink-Nieuwenhuizen 
voor hun inzet bij het CP. 

Beide zijn afgetreden binnen 
het CP. Danielle van Lunsen 

is herkozen als lid van het 
CP. Nieuwe leden binnen het 
CP zijn Jacolien van Lente en 

Els van der Geer-Hembrecht 
 

ALV en Voorjaarscongres NVvK  

De NVvK heeft eerder aangegeven 

dat er geen voorjaarscongres 

georganiseerd zal worden in 

verband met de IAPD in Maastricht 

in juni 2023. Tijdens de ALV heeft 

daarom een stemming plaats 

gevonden over de ALV in het 

voorjaar. Er is besloten dat er een 

aparte ALV georganiseerd zal 

worden, deze zal online 

plaatsvinden op donderdagavond 

15 april 2023.  

 

Najaarscongres NVvK ‘Slaap en 

Sedatie van A tot Zzz’.  

Op 4 november vond het 

najaarscongres van de NVvK plaats 

in het Gooiland te Hilversum. Het 

was een geslaagd congres, waarin 

verschillende onderwerpen omtrent 

slaap bij kinderen en sedatie 

werden besproken. De algemene 

kennis omtrent slaap en de functie 

hiervan werden toegelicht door een 

Somnoloog, maar er was ook een 

kinderverpleegkundige aanwezig 

die ons meenam in de do’s en 

dont’s omtrent het sederen met 

o.a. Midazolam. Daarnaast werd er 

besproken waarom mindfulness in 

de praktijk zo belangrijk is.  

 

 
Foto Monique Kooijman 

 
NVvK-Elmex Scriptieprijs 

Tijdens het najaarscongres is voor 

de achtste 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 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. De eerste prijs ging naar 

Bonita Vink en Christie Vroemen 



 

 

van Hogeschool Inholland, 

Amsterdam. De tweede prijs ging 

naar Marit Bakker en Samuel Los 

(Hanzehogeschool Groningen) en 

de derde prijs was voor Nour Taha 

(Hogeschool Inholland, 

Amsterdam). Bonita Vink en 

Christie Vroemen hebben tijdens 

het congres een presentatie 

gegeven over de scriptie met als 

titel: “Kennis en toepassing van 

bestaande communicatiemiddelen 

in relatie tot lage 

gezondheidsvaardigheden in een 

kinderverwijspraktijk”. 

 

 
Foto Monique Kooijmans 
      

Dr. Maddelon de Jong-Lenters 

neemt publicatieprijs NTVT in 

ontvangst 

Elke jaar reikt de NTVT in 

samenwerking met de Stichting 

Bevordering Tandheelkundige 

Kennis (SBTK) een debuutprijs en 

een publicatieprijs uit. Wij zijn er 

als NVvK trots op dat deze 

prestigieuze prijs deze keer is 

gewonnen door NVvK-lid dr. 

Maddelon de Jong-Lenters, als 

eerste auteur van een artikel over 

een pilot-onderzoek naar de 

toepasbaarheid van de Uitblinkers 

gespreksmethodiek. Mede auteurs 

waren NVvK-lid Janneke van 

Bussel, Erica Polak, Monique L’Hoir 

en Denise Duijster.  

De Uitblinkers gespreksmethodiek 

is een interventie om het poetsen 

van ouders bij 2-tot-10 jarige 

kinderen te verbeteren. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van een 

aantal kaarten met illustraties, aan 

de hand waarvan ouders de 

barrières kunnen identificeren die 

zij ervaren tijdens het 

tandenpoetsen van hun kind. Deze 

kaarten maken de situaties heel 

herkenbaar voor mensen, en 

daarom minder veroordelend. 

Hierdoor kan de zorgverlener beter 

en positiever in gesprek raken met 

de ouder, om een individuele 

aanpak te bespreken, die is 

gestoeld op opvoedkundige 

principes.  

Meer weten over de Uitblinkers 

interventie?. Kijk eens op 

www.stichtingblinkers.nl/nascholin

g. Ook is de onderzoeksgroep bezig 

met het werven van praktijken 

voor nieuw onderzoek. Interesse? 

Mailen kan naar 

info@stichtingblinkers.nl.  

 

Geïnteresseerd in het doen van 

promotie-onderzoek? 

Zoals hierboven genoemd, is de 

onderzoeksgroep van Uitblinkers 

bezig met het opzetten van 

vervolgonderzoek. In dit verband is 

http://www.stichtingblinkers.nl/nascholing
http://www.stichtingblinkers.nl/nascholing
mailto:info@stichtingblinkers.nl


 

 

er een promotieplek beschikbaar. 

Het doel van dit onderzoek is om te 

evalueren wat het effect is van de 

Uitblinkers-interventie op de 

mondhygiëne en cariës-incidentie 

van kinderen na 6 en 24 maanden. 

Daarnaast kan worden bestudeerd 

hoe de Uitblinkers-interventie het 

beste kan worden 

geïmplementeerd in de praktijk en 

hoe de Uitblinkers-interventie 

verder kan worden ontwikkeld ter 

bevordering van andere 

leefstijlgedragingen. Het onderzoek 

betreft een niet-gerandomiseerde 

trial, uitgevoerd in 40 

mondzorgpraktijken.  

Interesse of vragen? Voel je vrij 

om te mailen naar 

maddelon@blinkblink.nl.  

 

  

 Dr. M. De Jong-Lenters  

 

Mondzorg voor kinderen terug 

in publieke gezondheidzorg? 

Op 1 november 2022 is in de 

Tweede Kamer de motie over het 

inzetten van mondzorgcoaches op 

de consultatiebureaus in 

risicowijken aangenomen. 

Inmiddels heeft de minister 

toegezegd dat mondhygiënisten 

een betaaltitel krijgen om aan de 

slag te gaan op consultatiebureaus. 

Dit betekent meer aandacht voor 

mondzorg op jonge leeftijd door 

kinderen te benaderen via de 

jeugdgezondheidszorg (JGZ). De 

inzet van de mondhygiënisten op 

consultatiebureaus zoals 

voorgesteld in de aangenomen 

motie vraagt wel inspanning van de 

JGZ. Hoe dit zich verder zal gaan 

ontwikkelen, zal de NVvK opvolgen.  

 

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! 

Over een half jaar is het zo ver! 

Het IAPD congres 2023 in 

Maastricht! 

 

Hierbij een korte update: 

De congreslocatie in Maastricht, 

het MECC, is ondertussen zeer 

mooi gemoderniseerd!   

mailto:maddelon@blinkblink.nl
mailto:secretariaat@nvvk.org


 

 

Op de website van het congres  

(www.iapd2023.org) is reeds een 

globaal overzicht van het 

wetenschappelijk programma te 

zien. Het programma wordt continu 

aangevuld en geüpdatet waar 

mogelijk. Ook leuke aanvullingen 

zoals de inhoud van het sociaal 

programma zullen op de website 

geplaatst worden.  

In oktober is de mogelijkheid tot 

inzending van de abstracts 

geopend en sinds 1 november is de 

registratie voor de deelnemers 

geopend. Dus iedereen kan zich 

vanaf nu inschrijven! 

Communicatie volgt via 

nieuwsbrieven en posts op sociale 

media.  

Vanuit de Local Organizing 
Comittee is er een verzoek aan 
ons, de leden van de NVvK, dat 

wanneer er een lezing gegeven 
wordt op een congres, of wij dan 

wellicht ook de slide kunnen laten 
zien van het congres als promotie. 
Het zou mooi zijn wanneer dit 

vaker nationaal en internationaal 

gaat gebeuren! Om samen de 

krachten te bundelen “Joining 
Forces” met als doel zoveel 

mogelijk mensen te 
enthousiasmeren voor de IAPD 
2023 en Maastricht letterlijk oranje 

te laten kleuren in juni! Recent is 
er tijdens de Global Summit van de 

IAPD in Rome en tijdens het 
congres AMIT-MIH in München flink 
gepromoot voor de IAPD2023! 

 

Veel leden zijn enthousiast over 

het congres en willen graag helpen 

waar nodig. Voor nu is het voor het 

LOC lastig in te schatten hoeveel 

mensen er nodig zullen zijn en 

waar ze voor ingezet kunnen 

worden. Maar richting de aanloop 

van het congres kunnen ze vast 

wat extra handjes gebruiken! 

Geïnteresseerden hiervoor kunnen 

zich melden via het secretariaat 

van de NVvK. 

Tot in Mestreech!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nieuwe studenten ACTA 

Voor het studiejaar 2023/2024 is het ACTA op zoek naar nieuwe studenten 

voor de volgende profielen: 

• Endodontology 

• Orofacial Pain and Dysfunction 

• Paediatric dentistry 

• Periodontology 

• Prosthodontics and Oral Implantology 

Voor meer informatie hierover kijk op de volgende site: 

https://acta.nl/en/education/more-about/oral-health-sciences  

 

Afscheid Jaap Veerkamp 

Op 9 december jl. heeft Jaap Veerkamp (VU 1979) afscheid genomen uit de 

praktijk op de Milletstraat in Amsterdam-Zuid. Tot 1989 was hij vooral, 
zoals hij het zelf omschrijft, een (parttime) dorpstandarts. Daarna koos hij 

voor de kindertandheelkunde en heeft hij de praktijk uitgebreid tot de 
moderne verwijspraktijk die het vandaag de dag is. 
Op zijn laatste dag hebben dr. Janneke Krikken, mw. Jacolien van Lente en 

Prof. dr. David Manton tijdens een afscheidssymposium Jaap zijn visie op de 
kindertandheelkunde proberen over te brengen in drie mooie en 

inspirerende lezingen.  
 

 
Afscheid J.Veerkamp 

 

Fijne Feestdagen! 

2022 zit er alweer bijna op. Het was wederom een bijzonder jaar waarin er 

veel is gebeurd in de wereld.  

Het bestuur wenst u allen hele fijne en warme feestdagen, hopelijk in goede 

gezondheid. Daarnaast wensen wij iedereen een voorspoedig 2023! Van 23 

december tot 9 januari zal het bestuur op kerstreces zijn.  

 

https://acta.nl/en/education/more-about/oral-health-sciences


 

 

 

Save the dates! 

 

15 April 2023 

ALV NVvK (online) 

 

14-17 juni 2023 

29e IAPD-congres 

MECC, Maastricht 

 

3 november 2023 

Najaarscongres NVvK 

Locatie volgt  

 

 

 

 

 
 
 


