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Gewoon Gaaf wint terrein
Het Ivoren Kruis zet zich in om de kansrijke cariëspreventiemethode Gewoon
Gaaf in Nederland te introduceren en
succesvol te laten toepassen door mondzorgpraktijken in het hele land. Er is
voldoende draagvlak voor de preventie
methode nodig. “We zetten dan ook eerst
in op het bekend maken van de
preventiemethode”, legt Jaap de
Graaf, secretaris van het Ivoren
Kruis uit. “We promoten Gewoon
Gaaf bij mondzorgverleners en
hun organisaties, onderwijs, overheid, zorgverzekeraars, politiek
en patiënten. Daarnaast stimuleert het Ivoren Kruis onderwijs en
onderzoek over Gewoon Gaaf. Het
Ivoren Kruis komt nog dit jaar met
een werkbaar protocol (stappenplan) voor alle doelgroepen.”
Natuurlijk zal de invoering van de
preventiemethode alleen slagen als
er een vergoeding tegenover staat.
Vanuit de zorgverzekeraars is er
interesse. Dat is veelbelovend.
Ideeën uitgewisseld voor werkbaar
protocol
Tandartsen, mondhygiënisten en
preventieassistenten die de Gewoon Gaafpreventiemethode willen (gaan) toepassen, kunnen vooralsnog
gebruikmaken van het
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Gewoon Gaaf
in het kort

• Individuele cariëspreventiemethode
voor kinderen van 0-18 jaar en
hun ouders
• Individueel risico van ieder kind
is bepalend voor aanpak
• Vanaf doorbraak 1e tand
• Samenspel tussen ouder, kind
en mondzorgverlener
• Gebit is verantwoordelijkheid
van ouder en kind
• Mondzorgverlener is de coach
• Beloning: een gaaf gebit
• Gaaf gebit geeft veel voldoening

‘Stappenplan NOCTP 6 tot 9-jarigen’. Dit
praktische stappenplan is online beschikbaar via www.gewoon-gaaf.nl. Het
Ivoren Kruis komt nog dit jaar met een
variant voor alle groepen. Input hiervoor
leverden practici die daarvoor bijeen
kwamen op een speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomst. De uitkomsten
van die bijeenkomst worden in de
omslaggroep, een groep waarin dentaal
wetenschappelijke opinieleiders zitting
hebben, besproken en verder uitgewerkt.
Het Adviescollege vertaalt alle input uiteindelijk naar een werkbaar stappenplan
voor alle groepen.
Kennis over Gewoon Gaaf
Via deelname aan de Preventie Academie
kunnen practici kennis en ervaring
opdoen met de Gewoon Gaaf-methode.
In maart 2016 staat weer een themadag
‘Gewoon Gaaf met Motivational
Interviewing’ op het programma. Alle
spelers van het dentale team zijn van
harte welkom (zie verder in deze nieuwsbrief de informatie over de Preventie
Academie). Wie de preventiemethode aan
de ouder van zijn patiënt wil uitleggen,
kan gebruikmaken van de heldere
patiëntenfolder van het Ivoren Kruis.
De patiëntenfolder ‘Gewoon Gaaf’ is te
koop via de webwinkel. Alle uitingen over
Gewoon Gaaf zijn te raadplegen via
www.gewoon-gaaf.nl.
Individuele preventie
Gewoon Gaaf is een preventiemethode
voor ieder individueel kind van 0 tot 18
jaar en zijn ouders/verzorgers. De tandarts of mondhygiënist geeft de ouder en
het kind advies dat is afgestemd op het
gebit van het kind. Hij begeleidt het kind
een gaaf gebit te hebben en te houden.
Bij Gewoon Gaaf maakt de tandarts of
mondhygiënist een risicoinschatting. Hoe
goed zorgt de ouder en het kind voor het
gebit van het kind? Hoe is het met zijn
mondhygiëne? Breken er tanden of kiezen door? Is het kind aan het wisselen?
Zijn er (beginnende) gaatjes in zijn gebit?
Op basis van deze risicoinschatting,
bepaalt de tandarts of mondhygiënist

De Gewoon Gaaf-methode helpt
kinderen hun gebit gaaf te houden.
Onder begeleiding van de mondzorgverlener kunnen ouders, samen met
hun kind, het gebit gaaf en de mond
gezond houden. Gewoon Gaaf!
Doe je mee?

het moment waarop hij de (ouder van)
het kind weer in de mondzorgpraktijk wil
terugzien. Soms zal de mondzorgverlener
de kiezen extra beschermen (sealen) of
een fluoridebehandeling geven. De invulling en uitvoering van de preventie
methode kan dus binnen een gezin
verschillen. Gewoon Gaaf kijkt tenslotte
naar ieder individu.

Veel minder gaatjes
De Gewoon Gaaf-methode kan tot
bijna 70% minder gaatjes leiden. Dat
blijkt uit recent wetenschappelijk
onderzoek, uitgevoerd in Den Bosch
bij een groep kinderen van 6-9 jaar.
In 3 jaar tijd kregen kinderen veel
minder fluoridebehandelingen (-88%),
werden ze veel minder geseald (-66%)
en nam het aantal vullingen per kind
flink af (-62%).

Vrijwilligers melden zich massaal aan
“Wat is het fantastisch dat zo veel enthousiaste vrijwilligers
zich bij het Ivoren Kruis aanmelden voor (h)Oud de mond
gezond”, steekt Ronald Bos van wal. Bos is projectleider
van het ambitieuze project voor ouderen in verpleeg- en
verzorgingshuizen. “We roepen tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten op die bereid zijn als vrijwilliger een éénmalige training te geven aan verzorgenden in
verpleeg- en verzorgingshuizen.
De vrijwillige mondzorgverleners krijgen zelf een kosteloze opleiding via de Preventie Academie van het Ivoren
Kruis. Het is prachtig te ervaren dat de beroepsgroep
zo veel belangstelling heeft om mee te werken aan een
gezonde mond voor ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen.” Voor dit project ontving het Ivoren Kruis een gift
van € 150.000,- van de VriendenLoterij.

www.h-ouddemondgezond.nl

Ivoren Kruis
(h)Oud de mond gezond

Ivoren Kruis traint 5 duo’s tandartsen/mondhygiënisten
in geriatrie gespecialiseerd

Preventie Academie Ivoren Kruis
5 duo’s tandartsen/mondhygiënisten in geriatrie
gespecialiseerd, trainen 500 vrijwillige tandartsen,
mondhygiënisten, preventieassistenten

5.000 verzorgenden verpleeg- en verzorgingshuis krijgen les
van 500 vrijwillige mondzorgverleners
(h)Oud de mond gezond

Cliënten verpleeg- en verzorgingshuizen hebben gezondere
monden en een betere kwaliteit van leven
Steeds meer ouderen houden (langer) hun eigen
tanden en kiezen. Hierdoor komen ouderen, maar
ook hun verzorgers en behandelaars, met allerlei
problemen in aanraking. De mondzorg aan ouderen
en vooral aan kwetsbare ouderen in ons land is op
dit moment zeer onvoldoende. Bij deze groep is
verwaarlozing van het gebit een groot probleem.
Een onverzorgde mond leidt tot ontstekingen met
zoveel pijn met als gevolg dat mensen niet goed meer
kunnen eten. Veel mensen in verpleeghuizen vragen
niet om mondzorg en krijgen het dan ook niet.
Ze kunnen ook meestal niet goed of helemaal niet
aangeven dat zij pijn in de mond hebben.
Verzorgenden weten niet wat de gevolgen kunnen
zijn van een niet verzorgde mond.

Loten VriendenLoterij
voor Ivoren Kruis
Wie het Ivoren Kruis een warm hart
toedraagt, kan loten kopen waarvan
een deel van de opbrengst naar het
Ivoren Kruis gaat.
Kijk voor meer informatie op
www.vriendenloterij.nl
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voor (h)Oud de mond gezond

Peiling animo bij verpleeghuizen
wijst op grote belangstelling
Het project (h)Oud de mond gezond valt
of staat met een goede afstemming met
directies van verpleeg- en verzorgings
huizen. Uiteraard wordt geïnventariseerd
in welke huizen al een mondverzorger in
functie is of op een andere manier een
bijdrage levert. Afgelopen maanden is
met een steekproefenquête de animo bij
verpleeg- en verzorgingshuizen gepeild.
Van de 200 huizen die via de e-mail zijn
benaderd, kreeg het Ivoren Kruis 77
reacties. Van die 77 waren er 70 positief!
Dat is veelbelovend voor de uitrol van
het project in heel Nederland. Om aan
al die verwachte vraag van verpleeg- en
verzorgingshuizen te kunnen voldoen,
zijn heel veel vrijwillige mondzorg
verleners nodig. Wie belangstelling heeft
wordt dan ook van harte verzocht zich
aan te melden via info@ivorenkruis.nl.
Opleiding in Preventie Academie
Om alle vrijwillige mondzorgverleners in
de Preventie Academie te kunnen opleiden, werkt het Ivoren Kruis met een vaste

groep docenten. Een (geriatrisch) tandarts
en mondhygiënist met kennis van en
ervaring in de doelgroep geven samen
de cursus. De Academielessen voor
‘(h)Oud de mond gezond’ worden dit jaar
gegeven op 25 september (volgeboekt)
en 6 november (volgeboekt). Voor 2016
zijn voorlopig de volgende cursusdata
gepland: 15 en 29 januari, 5 februari,
11 maart, 8 en 15 april en 3 juni. De
cursuslocaties worden vastgesteld nadat
bekend is waar de cursisten gevestigd
zijn. Gestreefd wordt de cursus zo dicht
mogelijk bij de vrijwilligers te organiseren.

Academielessen (h)Oud de mond gezond
Cursusdata 2015 - 2016
De Academielessen voor ‘(h)Oud de mond gezond’ worden dit jaar gegeven op
25 september (volgeboekt) en 6 november (volgeboekt). Voor 2016 zijn voorlopig de
volgende cursusdata gepland: 15 en 29 januari, 5 februari, 11 maart, 8 en 15 april
en 3 juni. Het Ivoren Kruis wil de cursussen op verschillende locaties in het land
aanbieden. Interesse? Meld u aan via info@ivorenkruis.nl.
Het doel is kennis verwerven over
• Mondgezondheid van kwetsbare en geriatrische ouderen in zorg- en
verpleeghuizen
• De rol van een tandarts/mondhygiënist in een verpleeghuis
• Overdragen van kennis aan verzorgenden. Uiteenzetting taak vrijwilliger.
Om dit doel te bereiken komen de volgende onderwerpen aan bod
• (h)Oud de mond gezond: wat is het doel en hoe bereiken we dit?
• Mondzorg en mondverzorging in verpleeg- en verzorgingshuizen
• Diagnostiek, mondzorg en mondverzorging
• Mondgezondheid en ziekten
• Organisatie mondzorg en mondverzorging in verpleeg- en verzorgingshuizen
• Casuïstiek
• Klinische les, begeleiden verzorgenden

Voor een gezonde mond - 3

Poetskoffer voor vrijwilliger
Na afloop van de cursus krijgen vrijwilligers een poetskoffer mee gevuld met lesen instructiemateriaal voor de zorg- en
verpleeghuizen. De koffer bevat tevens
gratis mondverzorgingsmateriaal voor de
verzorgenden en de vrijwilliger zelf.
Elmex stelt het poets-
pakket beschikbaar.
KRT-/KRM-punten
De vrijwillige mondzorgverleners worden
op drie manieren beloond: uitbreiding
van hun vakkennis, kosteloze accreditatie
punten en maatschappelijke waardering
voor hun vrijwilligerswerk. De verzorgenden krijgen van vrijwilligers een les over
het belang van mondgezondheid en krijgen een interactieve presentatie over de
uitvoering van de juiste handelingen. Met
de opgedane kennis zijn verzorgenden in
staat een op de cliënt afgestemde verzorging te bieden en is de drempel om
iemands mond te verzorgen verlaagd.
Zowel het zelf vergaren van kennis in de
Preventie Academie (6 KRT-/KRM-punten),
als het geven van de les aan verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen
(aantal punten nog niet vastgesteld),
levert de vrijwillige mondzorgverlener KRT- of KRM-punten op.
Informatie en aanmelden
Wie meer informatie wil en/of belangstelling heeft als vrijwilliger aan (h)Oud de
mond gezond mee te werken en dus de
cursus te volgen, kan zich aanmelden via
info@ivorenkruis.nl.

Kinderen poetsen beter na poetsles
Driekwart van de mondzorgverleners en
70% van de leerkrachten verwachten dat
leerlingen na een Hou je mond gezond!
poetsles beter hun tanden zullen poetsen.
Ook rekent 44% van de respondenten uit
de mondzorg en 40% van de respondenten
uit het onderwijs erop dat het onderwijsproject Hou je mond gezond! van het
Ivoren Kruis een impuls zal geven aan het
tandartsbezoek van de leerlingen. Dit
blijkt uit de online Hou je mond gezond!
enquête die 2.100 reacties van leerkrachten en 1.266 reacties van mondzorgverleners opleverde. Na een Hou je mond
gezond! poetsles ontvangen leerkrachten
en mondzorgverleners, die de poetslessen
op basisscholen en peuterspeelzalen verzorgen, een online enquête. Van de respondenten uit de mondzorg is 43% (preventie)
assistent, 25% mondhygiënist en 17% tandarts. Verder vulde onder andere GGDmedewerkers, studenten mondzorg- en
tandheelkunde of tandartsassistenten in
opleiding de vragenlijst in. Van de respondenten uit het onderwijs geeft 84% les op
een basisschool en werkt 16% op een peuterspeelzaal.
Leerkrachten (zeer) tevreden over
poetslessen Hou je mond gezond!
Over de Hou je mond gezond! poetsles
die in zijn of haar groep is gegeven, is
97% van de leerkrachten en leidsters zeer
tevreden (61%) of tevreden (36%). Van
90% van de mondzorgverleners krijgt het
schriftelijke lesmateriaal de waardering
‘goed’. Van de onderwijsgevenden geeft
73% (20% had geen mening) dat aan.
Bijna alle leerkrachten (96%) en mondzorgverleners (91%) vinden het poets
pakket met daarin elmex tandenborstels,
elmex tandpasta en ouderfolders een
goede aanvulling op de poetsles. Veel

mondzorgverleners
willen nog eens een
poetsles geven. Zelfs
70% is bereid nog eens
een poetsles te geven
op een school waarvan
men weet dat het
noodzakelijk is aandacht te besteden aan
mondgezondheid.

verlener uit schriftelijk lesmateriaal en de
website www.houjemondgezond.nl. Voor
alle kinderen is er een elmex tandenborstel, een tube elmex tandpasta en voor
hun ouders/verzorgers een informatieve
folder met tips voor de verzorging van
het kindergebit.
19.165 poetslessen
Sinds de start van het project zijn al
19.165 poetslessen gegeven aan ongeveer
575.000 kinderen. De lessen werden
onder andere verzorgd door vrijwillige
tandartsen, mondhygiënisten, (preventie)
assistenten, GGD-medewerkers en studenten tandheelkunde en mondzorgkunde.
Het landelijke onderwijsproject Hou je
mond gezond! is geïnitieerd en ontwikkeld
door het Ivoren Kruis. Centraal onderdeel
is het bezoek van een vrijwillige tandarts,
mondhygiënist of (preventie)assistent aan
de klas. Het kosteloze lesproject bestaat
behalve uit het bezoek van een mondzorg-
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Bevorderen gezonde mond
Doel van het onderwijsproject is het
bevorderen van een gezonde mond door
het terugdringen van cariës en tanderosie
en het stimuleren van tandartsbezoek.
Verder wil het Ivoren Kruis bij kinderen
van peuterspeelzalen en basisscholen
bewustwording creëren van de eigen
invloed op de (mond)gezondheid. Wie
zelf ook ervaring wil opdoen een keertje
voor de klas te staan kan zich aanmelden
op www.houjemondgezond.nl.
Kijk voor ervaringen van collega’s ook
eens op Facebook en/of Twitter.

Preventie Academie wegens succes herhaald!
Wegens groot succes en lovende reacties van de cursisten wordt de Preventie
Academie van het Ivoren Kruis opnieuw georganiseerd. De derde editie
van de Preventie Academie gaat dit najaar van start. De praktische
cursussen zijn inspirerend voor alle spelers in het dentale
team. Omdat de Preventie Academie vorig jaar snel vol liep,
gaven cursisten zich vorig seizoen al op voor de derde editie.
Want, zo is de overtuiging van de deelnemers, preventie
biedt kansen. Tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)
assistenten schrijf u in!

3e
editief
Schrij
in!

Complete dentale team
van harte welkom
De Preventie Academie is een
initiatief van het Ivoren Kruis. In het
enorme cursusaanbod van de faculteiten
en opleidingsinstituten kwam preventie
niet of nauwelijks aan bod. Daarin is verandering gekomen. Het Ivoren Kruis wil
mondzorgpraktijken up-to-date informeren over de kansen die preventie biedt.
De Preventie Academie is bedoeld voor
alle spelers in het mondzorgteam. In
2015-2016 bestaat de Preventie Academie
uit één theoriedag: Preventie nader
bekeken (februari 2016) en drie praktische cursusdagen: Gewoon Gaaf met
Motivational Interviewing (maart 2016),
het Preventie-ABC voor de paropatiënt
(8 april 2016), Weefselverlies bij jeugdigen (juni 2016). Tijdens de cursus wordt
wetenschappelijke inhoud aangeboden
afgewisseld met casuïstiek. Er kan dus
interactief en veelal in groepsverband
met de met de lesstof worden geoefend.
Het Ivoren Kruis werkt met de beste
preventiespecialisten samen voor de
Preventie Academie die jaarlijks wordt
aangeboden.

Kosteloze opleiding (h)Oud de
mond gezond
Extra dit jaar is de kosteloze praktische
opleiding (h)Oud de mond gezond.
Die Academielessen worden dit jaar
gegeven op 25 september (volgeboekt)
en 6 november (volgeboekt). Voor 2016
zijn voorlopig de volgende cursusdata
gepland: 15 en 29 januari, 5 februari,
11 maart, 8 en 15 april en 3 juni. In deze
cursus wordt de cursist voorbereid op het
geven van een cursus aan verzorgenden
in verpleeg- en verzorgingshuizen in het
kader van het project (h)Oud de mond
gezond. Zie ook het kader Academie
lessen op pagina 3 van deze nieuwsbrief.
Locatie
De cursussen worden gegeven op nader
vast te stellen locaties centraal in het
land. De eerste cursussen vinden plaats
in de Eenhoorn Amersfoort, 84 stappen
verwijderd van het centraal station.
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Cursisten lovend over
Preventie Academie
• 94% vond de cursus nuttig/leerzaam
• 96% vond dat de cursus aansluit op
de eigen kennis
• 96% vond de onderwerpen goed
toepasbaar in de praktijk
• 87% van de cursisten zou collega’s
adviseren deel te nemen aan de
Preventie Academie
• De Preventie Academie kreeg een
gemiddelde waardering van 7,6

Meld u snel aan, want vol = vol.
Inschrijven? Stuur een e-mail,
voorzien van naam, adres en
BIG/KRM-nummer aan
info@ivorenkruis.nl.

Meer informatie en aanmelden?
Deelname aan de cursus levert per
gevolgde cursusdag 5-6 KRT-/KRM- of
KRTA-punten op. Cursisten kunnen de
vier cursusdagen afzonderlijk maar ook
gecombineerd volgen. Leden betalen
€ 195,- per cursusdag. Niet-leden worden
€ 295,- in rekening gebracht. Alle prijzen
zijn exclusief 21% BTW en gelden voor de
Preventie Academie 2015-2016. De cursus
(h)Oud de mond gezond wordt gratis aangeboden. Voorwaarde is wel dat cursisten
zelf een les geven aan verzorgenden in
een verpleeg- of verzorgingshuis.

Wetenschappelijk congres Ivoren Kruis gaat over

Succesvolle communicatie met
Succesvolle communicaie met de patiënt. Dat is de titel van het wetenschappelijke
congres dat het Ivoren Kruis voor tandartsen, mondhygiënisten, en (preventie-)
assistenten organiseert op zaterdag 21 november. Het congres wordt aansluitend
gehouden aan de Algemene Ledenvergadering en start om 11:30 uur (ontvangst
11:00 uur). Uw hele dentale team is van harte welkom!

Onder leiding van dagvoorzitter Jaap de
Graaf, secretaris van het Ivoren Kruis,
komen drie sprekers, waarvan één
sprekersduo aan het woord. Wanda de
Kanter en Pauline Dekker zijn longartsen
en bijten het spits af. Ze hebben al
menig collega zorgverlener toegesproken
om het gesprek aan te gaan over tabaksverslaving en te bevorderen dat hun
patiënten stoppen met roken. Voor
mondzorgverleners ligt daar een belangrijke taak. Motiveren kun je leren, hoe ga
je het gesprek over tabaksverslaving aan?
De longartsen gebruiken Motivational
Interviewing als succesvolle gespreks
techniek daarbij. Na de lunch is het
woord aan Denise Duijster. Ze is recentelijk bij ACTA gepromoveerd op haar
proefschrift Family matters; hoe ga je om
met verschillende culturen? Zij informeert de congresbezoeker hoe je welke

patiënt kunt bejegenen. Ze werkt aan
een mini-magazine met tips en tricks
voor succesvolle communicatie met
patiënten uit andere culturen. Daarna is
het woord aan Chris Rietmeijer, huisarts
en onderwijsontwikkelaar huisartsen
opleiding VUmc. In zijn voordracht gaat
hij in op de vraag ‘Waarom doet de
patiënt niet wat ik zeg?’. Hoe kunnen
mondzorgverleners bevorderen dat
patiënten hun adviezen opvolgen? Hoe
kunnen ze helpen het zelfmanagement
te verbeteren? En hoe weet je als zorgverlener dat je bij je patiënt op het
goede ‘spoor’ zit om dat te stimuleren?
In de interactieve presentatie komen
gesprekstechnieken waaronder Shared
Decision Making aan bod. De basis van
effectieve communicatie ligt in het aansluiten bij de vragen, de beleving en de
mogelijkheden van de patiënt.
Hoe doe je dat?

Dagvoorzitter Jaap de Graaf

Pauline Dekker en Wanda de Kanter

f

Schrij
in!

Denise Duijster

Het congres wordt in de Rondeelzaal op de benedenverdieping van
de Eenhoorn in Amersfoort georganiseerd. Deelname aan het congres
is voor leden van het Ivoren Kruis en voor docenten en studenten
gratis. Niet-leden betalen € 395,- excl. BTW.
Inschrijven? Stuur een e-mail aan info@ivorenkruis.nl.
Chris Rietmeijer
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Stoptober

de patiënt
Algemene Ledenvergadering
op zaterdag 21 november
Zaterdag 21 november wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het
Ivoren Kruis gehouden bij de Eenhoorn in Amersfoort. Vanaf 9:00 uur is de
ontvangst. De vergadering begint om 9:30 uur en duurt tot 11:00 uur.
Leden die de vergadering bijwonen krijgen de vergaderstukken tijdig
toegestuurd.
Aanmelden?
Stuur een e-mail naar info@ivorenkruis.nl.

Informatiemarkt bij ALV en congres
Partners in preventie van het Ivoren Kruis presenteren zich met een stand
gedurende de pauzes van het evenement. Er is in de pauzes voldoende
gelegenheid kennis te maken met de nieuwste producten en diensten van
onze partners in preventie. Organisaties die zich presenteren met een stand zijn:
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Op 9 september start voor de tweede
maal in Nederland de campagne
Stoptober, 28 dagen niet roken! Deze
campagne heeft het doel rokers te
stimuleren voor 28 dagen te stoppen
met roken en daarvoor massale steun
te organiseren. Zorgprofessionals hebben een belangrijk aandeel gehad in
het succes van Stoptober 2014. (Mond)
zorgverleners worden opgeroepen deel
te nemen aan Stoptober 2015 door
patiënten te attenderen op Stoptober.
De campagne biedt een nieuwe
manier om stoppen met roken met
patiënten te bespreken en is uitstekend te combineren met een stop
advies en de bestaande richtlijnen
voor behandeling van tabaksverslaving. Wie 28 dagen rookvrij is geweest,
heeft een 5x grotere kans definitief
te stoppen. Gratis promotiepakketten
zijn te bestellen op www.stoptober.nl.

Vacature voorzitter Ivoren Kruis
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 21 november
zal de huidige voorzitter de heer A.G.M. (Teun) Rietmeijer op
eigen verzoek aftreden. Hij heeft de vereniging dan meer dan
negen jaar als voorzitter geleid. De vereniging wil dit moment
aangrijpen om afscheid te nemen van Teun Rietmeijer en
tegelijkertijd een nieuwe voorzitter kiezen en benoemen.

Het Ivoren Kruis roept dan ook kandidaten op
voor de functie van Voorzitter (m/v)
De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen
en benoemd voor een periode van drie jaar. Hij/zij is driemaal herkiesbaar.
De huidige penningmeester, de heer O.M. (Onno) Hofman, heeft zich inmiddels
met instemming van het bestuur kandidaat gesteld. De ALV heeft de bevoegdheid
een of meer tegenkandidaten voor te stellen, mits dit geschiedt op voorstel van
ten minste vijftien leden. Hiervan dient het bestuur ten minste zeven dagen van
tevoren schriftelijk in kennis te worden gesteld.
Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden door een schriftelijke motivatiebrief
met CV te sturen aan het Ivoren Kruis, t.a.v. het bestuur. Een uitgebreide
profielschets staat vermeld op www.ivorenkruis.nl/Vereniging.html.
De bovengenoemde procedure staat beschreven in de statuten en het
huishoudelijk reglement van de vereniging. Desgewenst kunt u deze opvragen
bij het bureau van het Ivoren Kruis. Voor meer informatie kunt u zich wenden
tot Jaap de Graaf, secretaris van het Ivoren Kruis.

Bestuur en Adviescollege
Het bestuur van het Ivoren Kruis
bestaat uit vier personen:
A.G.M. Rietmeijer
tandarts (voorzitter)
 w. M.C.R.M. van Basten Batenburg
m
mondhygiënist (secretaris)
dr. G. Stel
kindertandarts (lid)
O.M. Hofman
tandarts (penningmeester)
ambtelijk secretaris
J. de Graaf

Het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten
adviseert het bestuur over de wetenschappelijk
inhoudelijke aspecten van tandheelkundige
preventie en voorlichting.
Het adviescollege bestaat uit acht personen:
prof. dr. C. van Loveren tandarts
(voorzitter), Afdeling Conserverende en
Preventieve Tandheelkunde, Academisch
Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
mw. dr. B.M. van Amerongen
tandarts, Vakgroep Cariologie Endodontologie Pedodontologie, Academisch
Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Folder Bleken vernieuwd
Onveilige bleekprocessen kunnen schade aanbrengen aan de
mond. Daarom is de Europese wetgeving aangepast. Sindsdien
mogen agressieve bleekmiddelen niet meer worden toegepast.
Mede daarom is de folder Bleken vernieuwd. Patiënten die hun
tanden willen bleken, raadt het Ivoren Kruis aan dat altijd te
doen onder begeleiding van zijn tandarts of mondhygiënist.
De patiëntenfolders zijn verkrijgbaar in de webshop van het
Ivoren Kruis via www.ivorenkruis.nl. Natuurlijk kunt u ook
de ledenservice bellen via 088-1182500, dagelijks tussen
9:00 en 12:00 uur.

mw. C.M.M. Berendsen-Wolters
mondhygiënist
mw. dr. N.G. Blanksma tandarts, Centrum
voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde,
UMC Groningen
mw. prof. dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans
tandarts, Vakgroep Preventieve & Curatieve
Tandheelkunde, Radboudumc, Nijmegen
mw. dr. A.A. Schuller tandartsepidemioloog, TNO, Leiden
mw. dr. R.Z Thomas tandarts-parodontoloog, Praktijk voor Parodontologie en
Implantologie, Arnhem
dr. J.H. Vermaire, tandartsonderzoeker, TNO - Life Style, Leiden
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