Nieuws

Personalia

Eerste uitreiking Publicatieprijs NTvT

Zijnge wint WTA-Hamer Duijvenszprijs

Op 19 november 2010 werd voor de eerste maal de Publicatieprijs van
het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde door Paul van der Stelt,
directeur van het tijdschrift, uitgereikt aan prijswinnaar Denise van
Diermen voor haar artikel ‘Tandheelkundige ingrepen bij patiënten
met antitrombotica: nieuwe inzichten’, dat zij samen met prof.
dr. J. Hoogstraten en prof. dr. I. van der Waal schreef (Ned Tijdschr
Tandheelkd 2008; 115: 225-229). De uitreiking vond plaats tijdens het
najaarscongres ‘Digtaal versus conventioneel afdrukken’ van de
Nederlandse Vereniging van Tandartsen en de Nederlands Vlaamse
Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde. De prijs bestond uit een
geldbedrag van € 2.500,00 en de NTvT-penning. In het septembernummer van dit tijdschrift werd al bekendgemaakt wie de winnaar was
en hoe het juryrapport luidde (Ned Tijdschr Tandheelkd 2010; 117:
420). De Publicatieprijs is de opvolger van de voormalige Jaarprijs van
het NTvT en wordt tweejaarlijks toegekend aan het beste artikel van de
2 voorgaande jaargangen.
Denise van Diermen is naast haar werk als universitair hoofddocent aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
ook bezig met het onderzoeksproject ‘Richtlijn bloedige tandheelkundige ingrepen bij patiënten met antistolling’en is zij lid van de
Werkgroep Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA)
‘Antistolling’ en ‘Medicatieoverdracht’.

Na enige jaren werd op 19 november 2010 de WTA-Hamer
Duijvenszprijs weer toegekend aan een promovendus. Ditmaal was
Vincent Zijnge met zijn proefschrift ‘Microbial dynamics in subgingival
bioﬁlms’ de gelukkige. Hij promoveerde hiermee aan de Rijksuniversiteit Groningen op 21 april 2010. Zijnge nam tijdens het congres van
de Nederlandse Vereniging van Tandartsen een certiﬁcaat en een
eenmalige uitkering van € 1.500,00 in ontvangst.
De WTA-Hamer Duijvenszprijs wordt in principe 1 maal per jaar
onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging van Tandartsen
toegekend aan een tandheelkundig proefschrift van een promovendus
die tevens staat ingeschreven in het BIG-register. De dissertatie moet
een tandheelkundig onderwerp betreffen of te maken hebben met een
randgebied van de tandheelkunde, en bij voorkeur klinisch relevant
zijn voor de tandarts-algemeen practicus. Dit jaar kon de WTA-leescommissie kiezen uit 8 inzendingen van alle tandheelkundige
opleidingen in Nederland. De commissie bestond uit prof. dr. Cor van
Loveren, Dirk Bittermann, dr. Dick Barendregt en dr. Gertjan van Beek.

Eva Spauwen is tandartsassistent 2010

Nieuwe tandarst-endodontologen
Vrijdag 15 oktober 2010 studeerden Daniëlle Boonzaaijer, Bram Lak,
Edwin Eijsvogels, Eveline Gerlings en Wafaa Bourhan af als tandartsendodontologen. Zij hebben hun 3-jarige postdoctorale opleiding
gevolgd aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
en zullen allen als endodontoloog op verwijzing gaan werken.
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Eva Spauwen werd op zaterdag
20 november 2010 tijdens de
Landelijke Standby-dag verkozen
tot ‘Tandartsassistent van het
Jaar’. Zij mag de titel voor 1 jaar
dragen en vervult in dat jaar de
rol van ambassadeur voor het
assistentenvak. Daarnaast ontving de winnares een prijzenpakket, dat bestaat uit 1 jaar lang
gratis deelname aan cursussen
van Edin, deelname aan een
Edin-cursusreis naar Florence en
een champagnebrunch voor het
hele mondzorgteam.
Spauwen werd met Mandy
Kouwenberg en Adrie van Berkel
op 9 oktober 2010 door een jury
uit 10 genomineerden geselecteerd als ﬁnalisten. In de ﬁnale
moesten zij een presentatie
geven aan het publiek en de jury.
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De jury, bestaande uit hoofdredacteur Maria de Vries van het
vakblad Standby en voorzitter
Rob Barnasconni van de NMT, en
het publiek kozen met 35% voor
Spauwen, die 7,5 jaar werkt in
een praktijk in Nederweert.
Spauwen denkt dat zij is verkozen
omdat zij enthousiasme wil
overbrengen en anderen wil laten
zien dat je kunt groeien in het
vak van (preventie)assistent:
“Dat is wat ik wil!”.
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