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Vrijdag 8 januari 2016 werd tijdens de 6e Landelijke Dag voor de Preventieassistent voor de eerste 
keer de Preventieassistent van het Jaar gekozen. Astrid werd winnares van deze eretitel. Een jaar 
lang is zij titeldrager voor de preventieve mondzorg.  
 
Waarom de Preventieassistent van het Jaar? 
Deze prijs is in het leven geroepen om het beroep preventieassistent meer onder de aandacht te 
brengen. Het is een beroep dat zich steeds verder ontwikkelt en inmiddels een niet weg te denken 
plaats heeft binnen de tandartspraktijk. Er worden door preventieassistenten steeds meer 
initiatieven buiten de dagelijkse praktijk genomen. Deze initiatiefrijke preventieassistent dient te 
worden beloond. 
 
 
 



De verkiezing 
Tot 1 december 2015 konden kandidaten zichzelf aanmelden of kon men kandidaten voordragen. Uit 
de inzendingen werden begin december drie genomineerden bekend gemaakt. Zij presenteerden 
zich 8 januari tijdens de 6e landelijke Dag voor de Preventieassistent in Ede. Er werd specifiek 
gekeken welke groepen patiënten worden behandeld, welke hulpmiddelen ontwikkeld en gebruikt 
worden en wat de preventieassistenten nog buiten de praktijk aan extra activiteiten uitvoeren. 
Uiteindelijk koos de jury Astrid Kuiper-Hoekstra, werkzaam bij Centrum Bijzondere Tandheelkunde 
Friesland te Leeuwarden, als winnares. Vooral het brede scala aan patiënten dat Astrid behandelt 
werd geprezen en het eigen materiaal dat zij ontwikkeld heeft; de individuele poetskaart.  
Zij won een prachtige prijs: een Oral B-tegoedbon van € 500 voor tandheelkundige bijscholing, 
nascholing en/of boeken. 
 
Jury 
De jury bestond uit: 

 drs. E.J.M. van Groen, tandarts en voorzitter stichtingsbestuur Register Preventieassistenten 
 mevr. H. van Drie, voorzitter van het hoofdbestuur van de KNMT en portefeuillehouder 

Kwaliteit en Onderwijs 
 J. Antheunis, sales manager Oral B,  sponsor van deze verkiezing 

 
Vervolg 
Ook in 2017 wordt weer een Preventieassistent van het Jaar gekozen. De winnares wordt bekend 
gemaakt tijdens de 7e Landelijke Dag voor de Preventieassistent die plaatsvindt op vrijdag 13 januari 
2017. 
 
 
 


