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Voorzitter Raad van Commissarissen is
Officier in de Orde van Oranje Nassau
Mw. E.C.M. Bouvy-Berends heeft al vanaf 1986 een
bestuursfunctie bij het Nederlands Tijdschrift
voor Tandheelkunde. Met ingang van het lopende
jaar is zij voorzitter van de Raad van Commissarissen van de NTVT B.V.
Bij de beëindiging van haar actieve professionele loopbaan, tijdens een afscheidssymposium op 4
februari 2005, is mevrouw Bouvy benoemd tot
Officier in de Orde van Oranje Nassau. De daarbij
behorende onderscheiding werd haar aan het
eind van het symposium, tijdens een receptie,
namens Hare Majesteit de Koningin opgespeld
door de burgemeester van Bergschenhoek. Bergschenhoek is de woonplaats van mevrouw Bouvy.
Verrast, ontroerd en ook wel een beetje trots
onderging zij deze korte plechtigheid. De onderscheiding werd haar hoofdzakelijk toegekend
vanwege haar enorm grote verdiensten voor de
ontwikkeling van hoogwaardige mondzorg voor
mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking en voor de rol die zij heeft gespeeld bij
de ontwikkeling van hoogwaardige behandelmethoden voor deze groep mensen. Zowel nationaal
als internationaal heeft zij jarenlang hieraan een
enthousiaste en ook anderen stimulerende bijdrage geleverd. Daarnaast heeft zij zich verdienstelijk gemaakt voor de tandheelkunde in het algemeen en heeft zij zich maatschappelijk ingezet,
onder andere als bestuurslid van een school voor
voortgezet onderwijs.
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Mede onder de stimulerende invloed van mevrouw
Bouvy is niet alleen de mondzorgverlening aan
mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking aanzienlijk verbeterd, maar is ook voor
de financiering van deze zorgverlening een regeling tot stand gekomen die recht doet aan de
bijzondere omstandigheden waaronder die zorg
moet worden verleend. In deze zogenaamde Regeling Bijzondere Tandheelkunde is de financiering
gekoppeld aan tijd en niet aan verrichtingen.
Daardoor zijn de tandartsen in de bijzondere tandheelkunde in staat de zorg ook daadwerkelijk af te
stemmen op de specifieke behoeften en mogelijkheden van deze patiënten.
Mevrouw Bouvy heeft in de afgelopen jaren geparticipeerd in de bij- en nascholing van zorgverleners in de centra voor bijzondere tandheelkunde.
Hen wordt onder andere geleerd in voorkomende
gevallen lachgassedatie te gebruiken. Dit middel is
aan strenge kwaliteitseisen gebonden, zowel voor
de centra als voor de zorgverleners.
In samenwerking met enige vooraanstaande
anesthesiologen heeft door de inzet van mevrouw
Bouvy ook de anesthesiologie een vaste plaats in
de zorgverlening gekregen. Zonder anesthesiologische ondersteuning zijn niet alle behandelingen bij mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking mogelijk. Veel tandartsen in de
bijzondere tandheelkunde hebben in de afgelopen 25 jaar geprofiteerd van de bereidheid van
mevrouw Bouvy om haar verworven deskundigheid met
anderen te delen.
Op instigatie van mevrouw
Bouvy is in 1987 de Stichting
Bijter opgericht, een centrum
voor bijzondere tandheelkunde in Rotterdam. Zij heeft als
directielid en tandarts-coördinator de Stichting Bijter uitgebouwd tot een instelling die
in zijn vorm en in zijn aanpak
uniek is in Nederland. De
waardering voor haar werk
blijkt vooral uit de reacties
van patiënten, van wie zij er
velen jarenlang met haar
zorgen heeft omringd. Rond
haar afscheid zijn vele brieven
binnengekomen van patiënten die haar roemen vanwege
haar deskundigheid en empathische betrokkenheid.
Op landelijk niveau heeft
mevrouw Bouvy veel betekend
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voor de Vereniging tot Bevordering
der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG)
en het Centraal Overleg Bijzondere
Tandheelkunde (COBIJT). Binnen
de VBTGG is in 1990 een aparte
sectie totstandgekomen: de sectie
Horace Wells, genoemd naar een
van de grondleggers van de huidige anesthesiologie. Mede op initiatief van mevrouw Bouvy is de sectie
een gezaghebbend platform geworden. Zeer actief was zij ook in
het Nederlandsch Tandheelkundig
Genootschap en het Nederlands
Tijdschrift voor Tandheelkunde.
Het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap is een nationaal
platform van mensen die de tandheelkunde als geheel voortdurend
naar een hoger niveau willen brengen. Men kan alleen op uitnodiging lid worden. Mevrouw Bouvy is
de eerste vrouw die voorzitter is
geweest van dit gezelschap.
Internationaal stond zij mede
aan de wieg van The International
Association for Disability and Oral
Health, de vroegere International Association of
Dentistry for the Handicapped. Zij participeert
ook in de Association for Dental Anesthesists en
de European Federation for the Advancement of
Anaesthesia in Dentistry. Dit zijn internationale
platforms voor tandartsen/kaakchirurgen en anesthesiologen voor de ontwikkeling van anesthesiologische ondersteuning van tandheelkundige behandelingen.
De laatste jaren combineerde mevrouw Bouvy
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haar rol als tandarts in de bijzondere tandheelkunde met de rol van universitair docent aan het
Universitair Medisch Centrum Sint Radboud te
Nijmegen. Deze taak is haar op het lijf geschreven
en voorlopig blijft ze dit nog doen.
Deze geweldige professionele loopbaan rechtvaardigt de Koninklijke onderscheiding volledig.
Alle medewerkers van het Tijdschrift kunnen
trots zijn op hun voorzitter van de Raad van
Commissarissen.
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