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NWVT - Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen
Statutair gevestigd te Utrecht - Opgericht 1 juli 1904
De NWVT richt zich op elk tandheelkundig wetenschappelijk terrein dat relevant wordt geacht voor de tandarts
in de algemene praktijk: de tandarts algemeen practicus. Door contacten te leggen met derden en samen te
werken op meerdere gebieden wil de NWVT haar naamsbekendheid versterken en ook als actieve vereniging
worden gezien. De NWVT tracht mede door haar betrokkenheid bij ontwikkelingen binnen de Mondzorg en de
opzet van congressen en cursussen, al dan niet in samenwerking met andere (wetenschappelijke)
verenigingen, dit doel te bereiken. De ontwikkeling en de kwaliteit van de tandheelkunde in Nederland moet
gewaarborgd zijn. De NWVT staat hiervoor en zal zich hiervoor blijvend inzetten.
Tijdens gesprekken over de positionering van de NWVT binnen de mondzorg, is ook besproken hoe de leden
betrokken blijven bij de vereniging en hoe nieuwe leden kunnen worden aangetrokken.
Leden
Zoals ook al eerder door het bestuur is aangegeven, tijdens voorgaande ledenvergaderingen, nam het aantal
betalende leden ook in 2017 verder af. Dit fenomeen zal de komende jaren nog doorgaan gelet op de
leeftijdsopbouw van haar leden. De aanwas van studentleden is positief. Dit is mede te danken aan de inzet
van de NWVT bij de tandheelkundige studentenverenigingen: tijdens het nieuwe academische jaar en vanwege
activiteiten bij deze verenigingen. De aanwas van “net afgestudeerde tandarts” is nog beperkt. Het blijkt dat
het moeilijk is om de “net afgestudeerde tandarts”, of te wel de young professional, uiteindelijk vast te houden
als betalend lid: tandarts lid.
De opzet van het bestuur is om in 2018 hiertoe het eerder opgestelde plan van aanpak (april 2016) met
betrekking tot activiteiten voor leden, weer nader te bekijken en eventueel aanpassingen in het basisplan aan
te brengen.
Op 1 januari 2017 waren 2.822 leden ingeschreven. Het totaal van deze leden was als volgt opgebouwd:







1.338 Tandartsen
72 Young Professionals
3 Ereleden
1 Buitengewoon lid
373 Seniorleden
1.035 Studentleden

In 2017 zijn 493 nieuwe aanmeldingen ontvangen - waarvan 370 studenten, 96 young professionals en 26
tandartsen. Per 31 december 2017 waren er 3.315 leden. Aantal opzeggingen ontvangen per 31 december
2017 en ingaande 1 januari 2018: 436, waarvan 256 studenten en 2 overleden. Per 1 januari 2018 waren er
2.879 leden.

Bestuur en Commissies NWVT
Het bestuur van de NWVT was per 1 januari 2017 als volgt samengesteld:






Mw. M. de Bakker - Ruige, voorzitter
Mw. Dr. V.A.M. Gerardu, vice-voorzitter
J.A. Baart, lid bestuur
Mw. R.A.M. de Jong - Gosselink, secretaris
J.H. van der Pol, penningmeester

Sofie ten Hoopen, young professional lid, heeft in 2017 de bestuursvergaderingen bijgewoond als aspirant lid.
Eind 2017 heeft tijdens de ledenvergadering een bestuurswissel plaatsgevonden. Per 15 november 2017
bestaat het NWVT bestuur uit de volgende personen:







Mw. M. de Bakker - Ruige, voorzitter
Mw. Dr. V.A.M. Gerardu, vice-voorzitter
Mw. R.A.M. de Jong - Gosselink, secretaris
J.H. van der Pol, penningmeester
Dr. R.J.J. van Es, lid bestuur en voorzitter commissie WTA
Mw. S. ten Hoopen, lid

Het bestuur bestaat sinds november 2017 uit 6 personen. Hiertoe is besloten aangezien het bestuur het van
belang acht ook jongere tandartsen op te nemen in het bestuur. Een van de beleidspunten van de NWVT is om
studenten en jonge tandartsen als leden te werven van de vereniging. Een bestuurslid uit deze
leeftijdscategorie sluit goed aan op dit beleidspunt.
In 2018 zal Mw. Dr. V.A.M. Gerardu statutair het bestuur verlaten. Het bestuur is verheugd om een nieuw
bestuurslid voor te kunnen dragen: mw. Dr. L.M. Jongsma. Mevrouw Jongsma voldoet aan het profiel dat is
opgesteld door het bestuur: leeftijd 30 / 40 jaar; werkend in een algemene tandartspraktijk en werkzaam bij
een van de tandheelkundige opleidingen.
Eind 2017 is J.A. Baart afgetreden als bestuurslid en daarmee ook als voorzitter van de NWVT commissie WTA.
Dit stokje is overgenomen door Dr. R.J.J. van Es – tijdens de ledenvergadering van 2017 benoemd als
bestuurslid en voorzitter NWVT commissie WTA.
Binnen de NWVT fungeren in 2017 meerdere commissies:
 Commissie WTA onder voorzitterschap van J.A. Baart
 Commissie Communicatie onder voorzitterschap van Jesper van der Werf
 Commissie Beleggingen onder voorzitterschap van J.H. van der Pol
 Kascommissie onder voorzitterschap van J.A. Schulling
 Hamer Duyvenszprijs Leescommissie
De NWVT commissie WTA was in 2017 als volgt samengesteld:
 J.A. Baart, voorzitter
 H. Wiegman, lid
 Mw. Dr. M.A. Hevinga, lid
 Mw. F. San Giorgi, lid
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In verband met het terugtreden van J.A. Baart als bestuurslid en hiermee als voorzitter van de NWVT
commissie WTA, is per 15 november 2017 Dr. R.J.J. van Es aangetreden als voorzitter van deze commissie.
De Hamer Duyvensprijs Leescommissie heeft tot taak het beste proefschrift – relevant voor de tandarts
algemeen practicus – vast te stellen uit de ingezonden proefschriften.
Tijdens de Algemene Vergadering in november 2017 is het voorzitterschap van de kascommissie overgenomen
door E.N. Volkers. Met de kascommissie wordt het financieel jaarverslag doorgenomen, alsook de begroting
voor het komende jaar, die tijdens de ALV gepresenteerd wordt aan de leden.
De commissie Beleggingen heeft tot taak de beleggingen van de vereniging prudent te beheren. Gekozen is
voor een risico vermijdend profiel – mede in overleg met de adviseur van Mees Pierson ABNAMRO.
In 2017 is de Werkgroep Restauratieve Tandheelkunde voor de Tandarts Algemeen Practicus bijeengeweest.
Dit is de voorlopige benaming van de commissie. In 2018 is besloten de werkgroep als volgt te noemen: NWVT
werkgroep ‘’Cariologie en Restauratief’. Namens het bestuur heeft mw. Dr. V.A.M. Gerardu zitting in deze
commissie.
Bureau / Secretariaat
Voor het goed kunnen functioneren van de NWVT, geleid door een betrokken bestuur bestaande uit
praktiserende tandartsen en een MKA-chirurg, is het van belang te kunnen vertrouwen op een ter zake kundig
secretariaat. De NWVT maakt al vele jaren gebruik van de diensten van Van Notten & Partners bv die heeft
aangetoond veel toegevoegde waarde voor de NWVT te brengen. De goede en plezierige samenwerking werkt
stimulerend voor een ieder.
Bestuurlijke activiteiten van de NWVT
Bestuursvergaderingen
Er werden 10 bestuursvergaderingen gehouden in 2017, waarvan twee vergaderingen voor een hele dag waren
ingepland, bijeenkomsten met de Ambassadeurs van de NWVT en de besturen van de studentenverenigingen
en de ALV. De algemene ledenvergadering van de NWVT heeft plaatsgevonden op 15 november 2017.
Samenwerking met het tijdschrift TP
De samenwerking met de uitgever van het tijdschrift TP is versterkt: BSL heeft de NWVT gefaciliteerd bij het
ontwikkelen van de 1e NWVT web tv. Voor 2018 is met de uitgever van het TP overeengekomen dat leden van
de NWVT een abonnement op het TP kunnen verkrijgen met 15% korting. Daarnaast kan de nieuwe web tv in
2018 - Autotransplantatie - met korting door de leden worden ingezien. Young professionals en studentleden
hebben gratis toegang tot de NWVT web tv. Door de samenwerking met de uitgever van TP - BSL - is het
mogelijk om gebruik te maken van de infrastructuur voor de opnames. Web tv is de digitale cursus van de
NWVT - ‘’on demand’’ is deze cursus te volgen. Het streven van de NWVT is om twee keer per jaar een web tv
te ontwikkelen. In mei 2018 is de 1e opname.
In de redactie van het TP is de NWVT vertegenwoordigd door mw. Dr. V.A.M. Gerardu. In de loop van 2018
wordt haar plaats overgenomen door Sjoerd van Beek.
FTWV
De Federatie van Tandheelkundig Wetenschappelijke Vereniging - FTWV - zet zich in tot het leveren van
bijdragen tot de bevordering van de kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening en alles wat hiermee
verband houdt.
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De NWVT is lid van de FTWV; de voorzitter van de NWVT is bestuurslid van de FTWV. De FTWV - leden
wetenschappelijke verenigingen - is een groot voorstander van het KiMo. In 2018 zal de FTWV zich inzetten
voor de verplichte bij- en nascholing, die naar het zich laat aanzien in 2019 ingesteld gaat worden.
KiMo
De NWVT vindt het van belang voor de mondzorg dat richtlijnen ontwikkeld worden. De NWVT ondersteunt
dan ook de activiteiten van het KiMo.
Externe Werkgroepen
inDicatorS: doelstelling: ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren die inzicht in kwaliteit kunnen geven, waardoor
zorg verbeterd kan worden en mensen met DS/ouders weten waar ze wat kunnen vinden. Mw. E. BouvyBerends heeft namens de NWVT, op uitnodiging van de werkgroep inDicatorS, zitting in deze werkgroep.
In 2017 heeft de NWVT uitgebreid contact gehad met het Kennisinstituut Ergonomie in de Mondzorg –
voorzitter Oene Hokwerda. Themadocumenten worden ontwikkeld en op de NWVT website geplaatst.
Congressen en Cursussen
De NWVT heeft in 2017 het NWVT congres georganiseerd en twee NWVT WTA cursussen.
NWVT congres 8 juni 2017: Dahlen - wanneer en hoe? CineMec Utrecht.
Het congres is zeer succesvol verlopen: goede en interessante presentaties en een goed bezocht congres met
veel jonge tandartsen. Sprekers congres: Dr. Hans van Pelt, Dr. Kya Wabeke en Prof. Jeremy Rees. Ruim 300
inschrijvingen zijn voor het congres ontvangen.
De NWVT WTA commissie organiseerde in 2017 twee cursussen:
Donderdag 6 april 2017: Wijzer Verwijzen- de tandarts algemeen practicus als spin in het web
Van der Valk Hotel, Breukelen.
Sprekers: Herman Wiegman, Laurens Tinsel, Jan Warnsinck, Krista Janssen, Jacques Baart. Deze cursus is door
63 deelnemers bezocht.
Woensdag 11 oktober 2017: Hans en Harrie en de Toekomst van de Telescoopkroon, Van der Valk Hotel,
Breukelen. Sprekers: Dr. Hans van Pelt en Harry van den Broek - tandtechnicus. Voor deze cursus zijn 158
aanmeldingen ontvangen.
Voor de komende jaren is het uitgangspunt van de NWVT dat 2 cursussen en 1 congres wordt georganiseerd.
Of dit ook in het lustrumjaar van de NWVT het geval zal zijn, 2019, is afhankelijk van de nog te bepalen
activiteiten. Ten behoeve van de organisatie van het NWVT lustrum in 2019, NWVT 115 jaar, is reeds 5 jaar
lang jaarlijks een reservering opgenomen.
Het bestuur ontvangt opmerkingen van tandartsen, leeftijd gemiddeld jonger dan 45 jaar, en van studenten,
dat de benaming WTA niet helder is en afgevraagd wordt wat de betrokkenheid van de WTA bij de NWVT is. De
WTA is momenteel een commissie van de NWVT. Het bestuur wil, na ampele overwegingen, gehoor geven aan
de geluiden uit het veld en hiermee aansluiten op de ontwikkelingen in de tijd: vanaf juni 2018 zal voor de
duidelijkheid naar alle tandartsen en voor betere profilering van de NWVT de komende cursussen als NWVT
cursussen worden aangeduid. Hiermee vervalt de commissie WTA. De leden van de commissie zullen zitting
gaan nemen in een nieuwe commissie: hoogstwaarschijnlijke benaming commissie: Wetenschappelijke
commissie.
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Prijzen
De Hamer Duyvenszprijs 2017 is tijdens de Algemene Leden Vergadering op 15 november 2017 uitgereikt aan
Dr. Arie Hoeksema voor zijn proefschrift: “Oral Health in frail elderly”. Tijdens de ALV 2017 heeft Dr. Hoeksema
een interessante presentatie gegeven over zijn proefschrift.
De NWVT-TP Masterscriptie prijs 2017 is tijdens de Algemene Vergadering op 15 november 2017 voor de 2e
keer uitgereikt. Deze prijs is in samenwerking tussen de NWVT en de redactie van het tijdschrift
TandartsPraktijk (TP) in het leven geroepen en wordt uitgereikt voor de beste Masterscriptie. De inhoud van de
scriptie is van belang voor de tandarts algemeen practicus.
De 3 prijzen zijn uitgereikt aan:
• 1e Prijs: Vera Verploegen (UMC Groningen): Erosieve gebitsslijtage, wat weten jongvolwassenen hierover en
hoe wensen zij tandheelkundige informatie te ontvangen?
• 2e Prijs: Jochem Lemain (Radboud Universiteit): Succes en overleving van kronen in een algemene
tandartspraktijk in Nederland met een opvolging van 5 tot 12 jaar
• 3e Prijs: Giney Sowidjojo (ACTA): Online review about dentists. What do patients write about dentists and
what can dentists do with it?
Studenten
Op 31 januari 2017 heeft overleg plaats gevonden met de besturen van de tandheelkundige
faculteitsverenigingen. De evaluatie over de activiteiten in 2016 was goed. Tevens zijn de activiteiten voor
2017 bepaald: ondersteuning workshops en congressen die georganiseerd worden door de verenigingen en,
indien mogelijk, het aanbieden van cursussen aan studenten. In 2017 heeft de NWVT meerdere
studentenactiviteiten georganiseerd.
Het bestuur van de NWVT vindt het van belang de contacten met de studentenverenigingen goed te
onderhouden. De studenten zijn de potentiële leden van de NWVT in de toekomst. De NWVT heeft NWVT
ambassadeurs die in ieder geval 3 jaar lang de liaison vormen tussen de NWVT en de studenten en jonge
tandartsen. Per opleidingsplaats zijn minimaal 2 ambassadeur aangesteld.
In 2017 zijn 3 workshops Mondfotografie georganiseerd voor studenten in Groningen, Nijmegen en
Amsterdam. Daarnaast heeft de NWVT het lustrum symposium van TFV Nijmegen ondersteund (november
2017).
Aan iedere tandheelkundige studentenvereniging uit Amsterdam, Nijmegen en Groningen stelt de NWVT
jaarlijks een bedrag beschikbaar ter ondersteuning van wetenschappelijke activiteiten.
De komende jaren zal de NWVT actief zijn bij de studenten verenigingen en ook activiteiten organiseren in de
opleidingsplaatsen voor jonge tandartsen. Het bestuur acht het van belang om het contact met de jonge
tandartsen te verbeteren en de NWVT hiermee goed te kunnen positioneren.
Representatie
Bij een groot aantal activiteiten van instellingen of wetenschappelijke verenigingen was, zoals gebruikelijk, een
delegatie van het NWVT-bestuur aanwezig.
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NWVT en verplichte bij- en nascholing
De NWVT pleit al jaren voor verplichte geaccrediteerde bij- en nascholing. Vanuit de overheid wordt deze
verplichting binnen afzienbare tijd ingesteld. De inrichting van de organisatie van de verplichte bij- en
nascholing, in de meest brede zin van het woord, dient door alle betrokken organisaties binnen de Mondzorg
opgesteld te worden.
Het is evident dat de wetenschappelijke verenigingen een grote bijdrage hieraan moeten leveren.
Samenwerking op dit punt tussen de wetenschappelijke verenigingen, de tandheelkundige opleidingen en de 2
beroepsorganisaties is noodzakelijk en zal ook een positieve uitwerking hebben op het creëren van draagvlak.
De NWVT roept de betrokken organisaties tot samenwerking op.
NWVT
De komende jaren zal het ingezette beleid door het bestuur worden voortgezet, waarbij de organisatie flexibel
is en hiermee eenvoudig ingespeeld kan worden op ontwikkelingen.
Namens het Bestuur NWVT
Mevrouw M. de Bakker - Ruige, voorzitter

April 2018
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