
U heeft tot 13 april 12:00 uur om zich in te schrijven via:
https://congresscare.eventsair.com/vmbz-webinar-volgens-het-

boekje/registratie
Kosten: € 50,- (ALV gratis)

Mocht je op 15 april niet aanwezig kunnen zijn, schrijf je dan toch in!
De lezing is tot 1 juli 2021 on demand te zien.

Donderdag 15 april 2021

Programma:
14:00 - 15:00 uur Algemene ledenvergadering VMBZ
15:15 - 15:45 uur Uitreiking Marcel van Grunsven-prijs 
15:45 - 17:00 uur Lezing Henk Algra, aansluitend boekpresentatie

Moderator: Sonja Kalf-Scholte

Vanuit huis of de praktijk online te volgen

https://congresscare.eventsair.com/vmbz-webinar-volgens-het-boekje/registratie


De Marcel van Grunsven Prijs wordt één keer in de twee jaar 
door de VMBZ uitgereikt aan de beste wetenschappelijke 
bijdrage op het gebied van Gehandicaptenzorg in de 
Tandheelkunde (TG). De prijs bestaat uit eeuwige roem én een 
geldbedrag van € 1000.
Normaal gesproken vindt de uitreiking plaats in de even jaren 
tijdens het VMBZ-najaarscongres. Het wordt dus hoog tijd om 
de prijs van 2020 te gaan uitreiken. Aan wie? Dat is nog een 
verrassing. Zorg dat je erbij bent op 15 april!

Lezing Henk Algra ‘(B)uit(en) het boekje’
Nieuwsgierigheid staat aan de basis van goede zorgverlening. 
Geen uitroepteken, maar een permanent vraagteken. Dat is 
dan ook typerend voor de mondzorg aan bijzondere patiënten. 
Elke behandelaar, maar ook de begeleider op de woning, heeft 
tal van regels en protocollen in het hoofd. Maar in het hart zit 
vooral de creativiteit. Dat maakt het werk ook weer extra 
boeiend: een nieuwsgierige behandelaar raakt niet uitgekeken. 
De basis staat in het boekje, de uitvoering vind je vooral buiten 
het boekje. 

Boekpresentatie ‘Van puzzel naar maatwerk’
Een boek ter gelegenheid van het vijftigjarig
bestaan van de VMBZ (voorheen VBTGG),
waarbij twintig zeer interessante casussen
over het brede spectrum van patiënten met
een verstandelijke beperking in de mondzorg
door Henk Algra zijn uitgewerkt.



Henk Algra (1950) studeerde orthopedagogiek
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Sinds 1975 werkte hij als orthopedagoog in
de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking bij o.a. ’s HeerenLoo (Den Helder),
Philadelphia Zorg (Amsterdam) en
Leekerweide (Wognum).
Ook verzorgde hij trainingen voor mede-
werkers in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg.
Hij schrijft regelmatig over pedagogische onderwerpen, o.a. 
voor het Nederlands Dagblad. Daarnaast was hij vanaf 2006 
als orthopedagoog verbonden aan de Stichting Bijzondere 
Tandheelkunde en BT Academy.
Momenteel werkt hij als freelancer voor verschillende 
organisaties. 

Sonja Kalf-Scholte is tandarts-
gehandicaptenzorg en klinisch epidemioloog.
Ze werkt sinds 2004 bij de Stichting
Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam.
Tijdens haar bestuursperiode bij de VBTGG,
thans VMBZ, was ze één van de initiatief-
nemers van het project ‘Behoud het erfgoed
van Henk Algra’ waaruit het boek dat
vandaag gepresenteerd wordt is voortgekomen.
Sinds kort is zij voorzitter van de Federatie Tandheelkundig 
Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV)


