Locatie
Hilton Royal Parc Soestduinen
Van Weerden Poelmanweg 4-6
3768 MN Soest
035 603 8383
Doelgroep
Primair gericht op tandartsen, maar andere leden van het tandheelkundig team
zijn uiteraard ook van harte welkom!
Inschrijven
U kunt zich online inschrijven via de congreskalender op www.congresscare.com.
Kosten deelname
Lid NVvK
Niet lid
Mondhygiënist
KIO / Assistenten
Voltijdstudent
Aspirant lid

t/m 2 oktober 2019
EUR 275
EUR 350
EUR 305
EUR 225
EUR 125
EUR 335

vanaf 3 oktober 2019
EUR 400
EUR 475
EUR 430
EUR 350
EUR 175
EUR 460

Accreditatie
Voor het Najaarscongres is accreditatie aangevraagd bij het KRM en KRT.
Na afloop van het congres zullen, mits u uw KRM/KRT nummer bij
inschrijving heeft doorgegeven, de toegekende punten worden
bijgeschreven in de kwaliteitsregisters.
Betaling
Uitsluitend door middel van het afgeven van een éénmalige
incassomachtiging of via iDEAL.
Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering tot en met 2 oktober 2019 vindt
restitutie plaats onder aftrek van EUR 35 administratiekosten.
Vanaf 3 oktober 2019 kan geen restitutie meer plaatsvinden.
Een annulering dient schriftelijk plaats te vinden via e-mail aan:
registrations@congresscare.com

PUBERS!

AANKONDIGING

ALGEMENE INFORMATIE

Datum 1 november 2019

1 NOVEMBER 2019
HILTON ROYAL PARC
SOESTDUINEN

NVVK
NAJAARSCONGRES
Congressecretariaat
Congress Care
Postbus 440
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De Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde is vereerd u uit te
nodigen voor haar najaarscongres ‘Pubers!’.
Een mondzorgverlener vraagt zich wel eens af hoe hij of zij een puber wél
kan bereiken met een belangrijke boodschap. In de tandartspraktijk kan het
gedrag van pubers frustreren en goede mondzorg belemmeren.
Kenmerkend aan pubers is hun manier van denken en communiceren.
Door het ontwikkelingsstadium van hun brein zijn pubers impulsief, maar
ook creatief. Ze stellen eerder korte dan lange termijn doelen. Hun gedrag
kan onverschillig overkomen, terwijl pubers juist zeer (zelf)bewust zijn.
Hun visie en focus liggen niet altijd op een lijn met die van volwassenen,
zoals ouders of mondzorgverleners.
Pubers zijn een kwetsbare groep patiënten. Verdieping in hun biologische,
sociale en tandheelkundige ontwikkeling kan u veel handvatten geven om
deze doelgroep in uw praktijk enthousiaste mondzorg te verlenen.
Tijdens het congres zal aandacht besteed worden aan de neurologische
ontwikkeling en communicatie van pubers. Aan de vatbaarheid voor
verslaving, met de (tandheelkundige) gevolgen en de invloed van armoede
op (mond)gezondheid.
Een specifieke groep zijn de pubers met een stoornis in het autisme
spectrum. Hun bijzondere wijze van informatieverwerking en
omgangsvormen kunnen een grote invloed hebben op het cariësproces.
Qua tandheelkundige onderwerpen zullen de gebitsslijtage en
kaakgewrichtsproblematiek behandeld worden, waarbij zowel de preventie,
als de mogelijkheden en moment van ingrijpen uitgelicht worden.
Kortom, u zal tijdens het najaarscongres veel handvatten krijgen voor het
plezierig behandelen van deze groep patiënten.
De commissie wenst u een mooie en leerzame congresdag toe.
Nanda Greving-Visser
Karin van Nes
Vincent Roevros
Mariëtte Schorfhaar

PROGRAMMA

INLEIDING

Geachte collega,

Vrijdag 1 november 2019
09.00

Ontvangst, inschrijving en koffie

09.30

ALV NVvK

10.30

Inschrijving en koffie

11.00	
Moderator: drs. Hanna Pasanea-van den Dries, Gz-psycholoog /
Orthopedagoog, EMDR-therapeut kind en jeugd
11.00

Het puberbrein - een handleiding
Dr. Aletta Smits-de Loef, onderzoeker en docent,
Amsterdam & Hogeschool Utrecht, De Loef Training en Advies

11.45
Verslaving bij adolescenten
	Prof. dr. Reinout Wiers, hoogleraar ontwikkelingspsychologie,
UVA, Amsterdam
12.30

Lunch

13.30

Uitreiking NVvK Elmex® Scriptieprijs

14.00
Bruximse en gebitsslijtage
	
Dr. Stanimira Sparreboom-Kalaykova, tandarts-gnatholoog,
Radboudumc, Nijmegen
15.00

Thee

15.30 	Als je ASS of ADHD hebt hoef je je tanden helemaal niet
te poetsen!”
	Zin en onzin over het brein van speciale pubers, en wat
dat te maken heeft met het poetsen van je tanden.
	Drs. Anneke Eenhoorn, senior psychotherapeut, GZ-psycholoog
en klinisch psycholoog, ’s-Heerenloo
16.15
De impact van armoede
	Dr. Rianne Reijs, jeugdarts, Envida en
GGD Zuid Limburg, Maastricht
17.00

Borrel

