
 
 
 

JAARVERSLAG 2020 en korte vooruitblik  
 
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 wil 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 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.  

 

Het jaar 2020 – en ook het 1
e
 half jaar van 2021 – was een bijzonder jaar voor de maatschappij in zijn geheel en 

hiermee dus ook voor de NWVT. In maart 2020 zijn maatregelen getroffen aangaande het COVID-19 virus. Dit 

betekende dat de NWVT moest anticiperen op de veranderde omstandigheden. Live cursussen met deelnemers 

konden niet meer plaatsvinden. De NWVT heeft haar cursusaanbod dan ook aangepast en de cursussen konden 

uiteindelijk georganiseerd worden middels livestream.  

 

Bestuur en Commissies NWVT 

Het bestuur van de NWVT was per 1 januari 2020 als volgt samengesteld:  

 

 Mw. M. de Bakker - Ruige, voorzitter  

 Mw. R.A.M. de Jong - Gosselink, secretaris  

 Mw. H.C. Hofland – Hansma, penningmeester  

 Dr. R.J.J. van Es, lid bestuur  

 Mw. Dr. L.A. Jongsma, lid bestuur 

 Mw. V. Lu, lid bestuur 

 

November 2020 heeft tijdens de ledenvergadering een bestuurswissel plaatsgevonden.  

Per 18 november 2020 is het bestuur van de NWVT als volgt samengesteld: 

 

 Mw. M. de Bakker - Ruige, voorzitter  

 Mw. H.C. Hofland - Hansma, penningmeester  

 Dr. R.J.J. van Es, lid bestuur  

 Mw. Dr. L.A. Jongsma, lid bestuur 

 Mw. V. Lu, lid bestuur 

 M.A.C.H. van Dooren, lid bestuur 
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Tijdens de ledenvergadering in november 2021 zal de voorzitter, Mw. M. de Bakker – Ruige, het bestuur verlaten. 

Haar bestuurstermijn is dan verlopen. De intentie van het bestuur is om de functie van voorzitter te laten 

overnemen door de heer M.A.C.H. van Dooren. 

 

Binnen de NWVT fungeren in 2020, alsook in 2021, meerdere commissies:  

 Hamer-Duyvenszprijs Leescommissie 

 NWVT masterscriptie prijs Leescommissie 

 NWVT Fonds commissie 

 Commissie Beleggingen onder voorzitterschap van mw. H.C. Hofland – Hansma, penningmeester 

 Kascommissie 

 Werkgroep Cariologie en Restauratief 

 

De Hamer-Duyvenszprijs Leescommissie heeft tot taak het beste proefschrift – relevant voor de tandarts algemeen 

practicus – vast te stellen uit de ingezonden proefschriften. Uit de ontvangen proefschriften van het jaar 2019 is in 

april 2020, tijdens een livestream, de NWVT Hamer Duyvenszprijs uitgereikt aan Dr. Mark Laske voor het 

proefschrift: Patient or dentist, who is key? 

In 2021 heeft vanwege COVID-19 niet de uitreiking van de NWVT Hamer Duyvenszprijs kunnen plaatsvinden aan de 

winnaar van de ingezonden proefschriften uit het jaar 2020. Deze uitreiking staat gepland na afloop van de ALV van 

3 november 2021. De NWVT Hamer Duyvenszprijs 2020 zal worden uitgereikt aan Dr. Xenos Petridis voor het 

proefschrift: From biofilm disinfection to bacterial stem cell modulation and dentin matrix-driven stem cell 

mineralization 

 

De NWVT masterscriptie prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste masterscriptie met relevantie voor de algemeen 

practicus. De NWVT stimuleert studenten onderzoek te doen gerelateerd aan de algemene praktijk. De drie  

opleidingen tandheelkunde zijn hierbij betrokken. 

De ingezonden masterscripties uit het jaar 2019 – 2020 – na een voorselectie, die gemaakt is door de coördinatoren 

van de 3 opleidingen - zijn beoordeeld door de jury. Uitreiking heeft digitaal plaatsgevonden tijdens de opnames van 

een NWVT cursus in januari 2021.  

1
e
 prijs: Lisanne Ruigrok – UMC Groningen: Darmklachten bij geïsoleerde hypodontie. Zelf gerapporteerde 

darmklachten bij patiënten met genetisch getypeerde geïsoleerde hypodontie. 

2
e
 prijs: Merel van Soest – Radboud UMC: Progressie van gebitsslijtage. Een onderzoek naar de progressie van 

gebitsslijtage over een periode van 5 jaar in een groep patiënten met ernstige gebitsslijtage 

3
e
 prijs: Zerina Arslan – ACTA: Apexification vs. regeneration in necrotic teeth with open apex: healing and root 

development. A systematic review and meta-analysis. 

 

Het NWVT Fonds kan een financiële bijdrage leveren ter stimulering en ondersteuning van tandheelkundig 

onderzoek of tandheelkundige activiteiten in de breedste zin van het woord, die aansluiten bij de doelstelling van de 

NWVT. In 2020 is een bijdrage toegekend aan: 

Mw. L. Kragt – onderzoek bij Erasmus Universiteit: “Screening mondzorg bij Nederlandse topsporters” 

In 2021 zijn bijdragen toegekend aan Mieke Bakker, tandarts en promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen bij 

de afdeling MKA chirurgie van het UMCG. Promotoren zijn prof. dr. Anita Visser, prof. dr. Arjan Vissink en prof. dr. 

Gerry Raghoebar. Verwachte promotie: 9 juni 2021. Titel proefschrift: Impact of oral status on general health of 

elderly en aan 

Maurits de Kuijper, MSc tandarts en promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Promotores: prof.dr. M.S. 

Cune, prof.dr. M. Özcan en copromotor: dr. M.M.M. Gresnigt. Verwachte promotie: 13 oktober 2021. 

Titel proefschrift: 'Direct composite versus glass-ceramic endocrowns for mechanically compromised molar teeth' 
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Tijdens de Algemene Vergadering in november 2020 is het voorzitterschap van de kascommissie overgenomen door 

A.J. Plaisier. 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 te bewaken. In overleg met de adviseur 

van Mees Pierson ABNAMRO is gekozen voor een risico vermijdend profiel. Mees Pierson ABNAMRO beheert de 

beleggingen binnen dit profiel. In 2021 bekijkt de commissie onder leiding van de voorzitter  

Mw. H.H. Hofland – Hansma, of de huidige opzet wordt gecontinueerd. 

In 2020 is het zeer gewaardeerde lid van de commissie Beleggingen en ook erelid NWVT, Hans Groeneveld, 

overleden.  

 

De Werkgroep ‘’Cariologie en Restauratief” staat onder voorzitterschap van Dr. Niek Opdam. Namens het bestuur 

heeft mw. Dr. L.A. Jongsma zitting in deze commissie. 

Doel is om het belang van de cariologie en de restauratieve tandheelkunde voor de tandarts algemeen practicus te 

behartigen in de ruimst mogelijke zin. 

 

Leden 

Zoals al eerder door het bestuur is aangegeven, tijdens voorgaande ledenvergaderingen, nam het aantal betalende 

leden ook in 2020 iets 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, zowel tijdens de ontvangst bij het nieuwe academische jaar als bij 

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. Dit is een doorlopend punt van aandacht voor het bestuur. 

In 2020 was het moeilijk – vanwege COVID 19 – om de reguliere activiteiten bij de studentenverenigingen op te 

zetten. Dit is ook het geval voor 2021. De hoop is dat eind 2021 alle activiteiten weer kunnen worden hervat. 

 

Op 1 januari 2020 waren 3.054 leden ingeschreven. Het totaal van deze leden was als volgt opgebouwd:  

 

 Tandartsen  - 1.163 

 Young Professionals - 232 

 Ereleden - 4 

 Buitengewoon lid  - 1 

 Seniorleden - 392 

 Studentleden - 1.260 

 

Gedurende 2020 zijn 128 nieuwe aanmeldingen ontvangen - waarvan 90 studenten, 16 young professionals en 22 

tandartsen.  

Per 31 december 2020 waren er 3.182 leden.  

Aantal opzeggingen ontvangen met ingang van 1 januari 2021: 147 waarvan 113 tandartsen, 18 studenten en 16 

young professionals  

Per 1 januari 2021 heeft de NWVT 3.035 leden.  

 

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 bureau, die ook de 

leden administratie en secretariële werkzaamheden verricht. 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.  
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Financiën NWVT 

De NWVT presenteert jaarlijks tijdens de ALV het financieel jaarverslag 

De jaarrekening van Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen te Utrecht wordt door de 

accountant samengesteld op basis van de NWVT gekregen informatie. De jaarrekening 2020 bestaat uit de balans 

per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In de 

toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

opgenomen. 

De leden hebben voorafgaande aan de ALV de mogelijkheid het financieel jaarverslag te bestuderen. Tijdens de ALV 

wordt deze toegelicht door de penningmeester en wordt ook de begroting over het komende jaar besproken en 

goedkeuring hiervoor gevraagd aan de leden. 

 

Bestuurlijke activiteiten van de NWVT  

Bestuursvergaderingen 

Er werden 8 bestuursvergaderingen gehouden in 2020, waarvan twee vergaderingen voor een hele dag waren 

ingepland. De vergaderingen van het bestuur vonden deels digitaal plaats. 

Tevens is een bijeenkomst met de besturen van de studentenverenigingen georganiseerd (begin maart 2020), alsook 

de ALV op 18 november 2020. 

Daarnaast vonden gesprekken plaats met betrokken organisaties binnen de mondzorg.  

In 2021 zal het bestuur ongeveer het gelijk aantal vergaderingen organiseren; een brainstorm wordt ook ingepland. 

 

FTWV  

De Federatie van Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen - FTWV - zet zich in voor het leveren van 

bijdragen tot de bevordering van de kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening en alles wat hiermee verband 

houdt.  

De NWVT is lid van de FTWV. De FTWV – leden zijn de  wetenschappelijke verenigingen - is een groot voorstander 

van het KIMO. In 2020 waren de gesprekken over de organisatie van het KIMO in de periode 2021 – 2025 een van de 

speerpunten van de FTWV.  

Verwachting is dat in 2021 definitief wordt besloten over de inrichting en taakstelling KIMO 2021 – 2025. 

In 2020 is de voorzitter van de NWVT teruggetreden uit het bestuur FTWV. De voorzitter blijft de NWVT 

vertegenwoordigen tijdens FTWV bijeenkomsten. 

 

KIMO  

De NWVT vindt het van belang voor de mondzorg dat richtlijnen ontwikkeld worden. De NWVT ondersteunt dan ook 

de activiteiten van het KIMO en vindt het belangrijk ook haar medewerking aan de Richtlijn Ontwikkel Commissies te 

verlenen als aan Klankbordgroepen per richtlijn. 

 

Congressen en Cursussen  

De NWVT heeft in 2020  meerdere cursussen georganiseerd. Vanwege de belemmeringen door COVID-19 

betreffende de organisatie van cursussen heeft het bestuur deze op een andere manier georganiseerd: via 

livestream waren de cursussen vanaf eind maart 2020 te volgen. 

Het was voor de NWVT, de sprekers, moderator en deelnemers een geheel nieuwe opzet. De livestreams zijn 

succesvol gebleken. Voordeel is dat ook (niet) leden die ver van de cursuslocatie wonen, in de gelegenheid waren 

om op deze wijze NWVT cursussen te volgen. 

De livestreams zijn voortgezet in 2021. Ook in 2022 zullen livestream meetings worden georganiseerd, al dan niet 

gecombineerd met aanwezigheid deelnemers in de zaal, de zogenaamde hybride meetings. 
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De NWVT organiseerde in 2020 4 cursussen:  

Cursus Patiënten met veel Pillen, die eerder georganiseerd is najaar 2019, heeft ook in 2020 een vervolg gekregen 

op meerdere locaties vanwege de grote belangstelling. 

10 februari 2020: Patiënten met veel Pillen. Hoe ga je hiermee om in de praktijk. Van der Valk Hotel, Zwolle. 

Sprekers: Dr. Robert van Es en Emilie Gieling, ziekenhuisapotheker. 

Deze cursus is door 56 deelnemers bezocht.  

 

9 maart 2020: Patiënten met veel Pillen. Hoe ga je hiermee om in de praktijk.  

Van der Valk Hotel, Eindhoven. De sprekers waren hier dezelfde als die op 10 februari 2020. 

Deze cursus is door 47 deelnemers bezocht.  

 

Voor het jaar 2020 heeft het bestuur er voor gekozen de KIMO richtlijnen over het voetlicht te brengen. 

Deze klinische praktijk richtlijnen zijn opgezet voor de tandarts algemeen practicus. Het bekend worden met de 

inhoud hiervan is van belang voor de doelgroep van de NWVT. 

 

De 1
e
 livestream cursus die de NWVT succesvol heeft georganiseerd vond plaats: 

7 oktober 2020 – NWVT cursus: KIMO richtlijn De Derde Molaar - Van der Valk Hotel, Breukelen.  

Sprekers: Dr. Hossein Ghaeminia en Dr. Erwin Berkhout. 

Voor deze cursus zijn 118 aanmeldingen ontvangen.  

18 november 2020 – NWVT cursus: KIMO richtlijn Tandheelkundige ingrepen bij Antistolling - Bloedige ingrepen in 

de mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken 

Voor deze cursus zijn 183 aanmeldingen ontvangen.  

 

In 2021 worden ook NWVT cursussen georganiseerd die de KIMO richtlijnen behandelen. 

 

Voor de komende jaren is het uitgangspunt van de NWVT dat in ieder geval 3 cursussen per jaar worden 

georganiseerd. Gebleken is dat deelnemers voorkeur hebben voor avond cursussen. Cursussen zullen hybride 

opgezet gaan worden. 

 

NWVT en verplichte bij- en nascholing 

De NWVT pleit al jaren voor verplichte geaccrediteerde bij- en nascholing. Vanuit de overheid is geen verplichting 

ingesteld tot het volgen van bij- en nascholing voor de tandarts. De NWVT vindt het de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van de gehele beroepsgroep om een verplichting hiertoe in te stellen. 

Samenwerking op dit punt tussen de wetenschappelijke verenigingen, de tandheelkundige opleidingen en de  

beroepsorganisatie is noodzakelijk en zal ook een positieve uitwerking hebben op het creëren van draagvlak. De 

NWVT roept de betrokken organisaties tot samenwerking op. 

Het is evident dat de bij- en nascholing geaccrediteerd moet zijn. Het Q-Keurmerk® is hiervoor de geëigende 

organisatie binnen de mondzorg. Het bijschrijven van de behaalde punten zou uitgevoerd kunnen worden door een 

register, mits dit onafhankelijk is. 

 

Studenten  

Op 3 maart 2020 heeft overleg plaats gevonden met de besturen van de tandheelkundige faculteitsverenigingen. De 

evaluatie over de activiteiten in 2019 was goed. Tevens zijn de activiteiten voor 2020 bepaald: ondersteuning 

workshops en congressen die georganiseerd worden door de verenigingen en, indien mogelijk, het aanbieden van 

cursussen aan studenten. In 2020 heeft de NWVT meerdere studentenactiviteiten georganiseerd, hoewel dit 

vanwege COVID-19 beperkter was dan in voorgaande jaren. 

In 2021 worden meerdere workshops digitaal georganiseerd voor studenten bij de 3 opleidingen.  
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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 ambassadeurs aangesteld.  

In 2020 zijn 2 workshops georganiseerd voor studenten. Daarnaast heeft de NWVT het symposium van de  

T.M.F.V. Archigenes Groningen ondersteund (digitaal december 2020).  

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 studentenverenigingen 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. In 2020 was dit minder dan gebruikelijk vanwege COVID-19. 

 

NWVT 

De komende jaren zal het ingezette beleid door het bestuur worden voortgezet, waarbij de organisatie flexibel moet 

blijven, zodat de NWVT de ruimte heeft om eenvoudig te reageren op ontwikkelingen. 

 

 

Namens het Bestuur NWVT 

Mevrouw M. de Bakker - Ruige, voorzitter  

 

September 2021 


