APRIL
Covid-19 in de praktijk

Digitale Voorjaarsvergadering van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap
Datum : vrijdag 9 april 2021
Thema : Covid-19 in de praktijk
Moderator : Alexa Laheij
Locatie : Livestream thuis/kantoor/praktijk
Aanvang 10.00 uur, digitale ontvangst vanaf 9.50 uur
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/84025455127?pwd=NFNwS1RyNUw3aFlnekFmM0Jhb2Ezdz09
Passcode: 075778
AGENDA VOOR DE 303e HUISHOUDELIJKE LEDENVERGADERING
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de 302de ledenvergadering (bijlage I)
4. Nieuwe leden
5. Jaarverslag van het secretariaat over 2019-2020 (bijlage II)
6. Financieel verslag van de penningmeester over 2019 (bijlage III)
7. Verslag verificatiecommissie 2019, décharge van het bestuur.
8. Financieel verslag van de penningmeester over 2020 (bijlage IV)
9. Verslag verificatiecommissie 2020, décharge van het bestuur.
10. Installatie nieuwe penningmeester, benoeming nieuwe verificatiecommissie (via chat
aanmelden en benoemen)
11. Aankondiging najaarsvergadering 2021 (= lustrumbijeenkomst)
12. Oproep voor nieuwe leden
13. Rondvraag
14. Sluiting

Webinar Voorjaarsvergadering NTG
Titel: Covid-19 in de praktijk
Spreker: Dr. C.M.C Volgenant
Samenvatting presentatie:
CV Dr. Catherine Volgenant:
Abstract:
Ruim een jaar geleden werd de eerste SARS-CoV-2 positieve persoon in Nederland geïdentificeerd.
Helaas is dit virus nog steeds onder ons en bepaalt het risico om de ziekte COVID-19 te krijgen nog in
grote mate ons dagelijks leven. De onbekendheid met dit virus heeft in de beginfase van de pandemie
ervoor gezorgd dat infectiepreventiemaatregelen in de mondzorg extra onder de loep werden
genomen. Er zijn verschillende controle-niveaus waarop deze maatregelen toegepast kunnen worden.
Praktijken hebben hierin gedurende de pandemie keuzes moeten maken. Tijdens deze presentatie
gaan we in op het virus, de maatregelen en welke effecten deze op de praktijkvoering in Nederland
hebben gehad.

CV :
dr. Catherine Volgenant werkt als tandarts en universitair docent bij de secties Preventieve
Tandheelkunde en Cariologie van ACTA. Ze doet (klinisch) onderzoek gerelateerd aan preventie,
cariologie en infectiepreventie. Ook is ze betrokken bij het onderwijs op ACTA, coördineert ze
internationale stages en begeleidt ze premaster-, postmaster- en PhD-studenten bij hun
wetenschappelijke projecten. De laatste drie jaar heeft ze 11 peer reviewed artikelen gepubliceerd op
het gebied van infectiepreventie die recentelijk veel geciteerd worden.
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