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Het Fonds Mondgezondheid in 2016 

Inleiding: 

Het Fonds Mondgezondheid is eind 2014 opgericht en sinds september 2015 operationeel. 

Het Fonds beoogt om de kennis over de relatie tussen mondgezondheid en algemene 

gezondheid te vergroten. Bewustwording van die relatie is daarbij een eerste stap. Het 

Fonds Mondgezondheid wil daarom de kennisoverdracht tussen professionals onderling en 

tussen professionals en samenleving bevorderen. 

 

Het Fonds Mondgezondheid streeft ernaar in de samenleving de relatie tussen 

mondgezondheid en algemene gezondheid op de agenda te zetten en richtinggevend te zijn 

in de discussie.  

 

Het Fonds is opgezet als een instelling met een zogenaamde ANBI-status (een algemeen 

nut beogende instelling). In het najaar van 2015 en voorjaar 2016 heeft het Fonds zich 

ingezet om aan de ANBI-vereisten te voldoen en dat heeft geresulteerd in het verkrijgen van 

deze status in het voorjaar van 2016. 

 

Het bestuur bestaat uit vier leden: prof.dr. F.R. Rozema (voorzitter), mw. N.M. Kroezen 

(secretaris/penningmeester), R.L.V.M. Barnasconi (bestuurslid), E.R. Brugman (bestuurslid), 

Het Fonds is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der 

Tandheelkunde (KNMT) en wordt mede mogelijk gemaakt door VvAA, Henry Schein en 

Philips. Deze organisaties zijn als partners aan het Fonds verbonden. 

 

Activiteiten in 2016 

Samenwerking NPHF 

Het fonds is aangesloten bij de NPHF federatie voor gezondheid. Deze Federatie verenigt 

meer dan vijftig organisaties die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de 

bevolking. De NPHF neemt het voortouw bij het verkennen en realiseren van een 

toekomstbestendig zorgstelsel. Vanuit het Fonds is geparticipeerd in een tweetal projecten 

van de NPHF: projectgroep Onderzoeksbeleid en projectgroep Defensie Gezondheidszorg 

Organisatie. Deze projecten zijn in het vroege voorjaar van 2016 afgerond. Zie voor de 

rapportages de website van NPHF. 

 

Partner Allesisgezondheid 

In mei 2016 is het Fonds partner geworden van Allesisgezondheid, een initiatief van het 

ministerie van VWS in het kader van het Nationaal Programma Preventie waarin partijen 

afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen die 

leidt tot een gezonder en vitaler Nederland. Ook het Fonds draagt hieraan bij met haar 

activiteiten. In een pledge heeft het Fonds aangegeven welke speerpunten en activiteiten het 

Fonds onderneemt om een gezonder en vitaler Nederland te bewerkstelligen. Zie voor de 

pledge de website van het Fonds. 
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Gênante tanden 

Van mei tot september 2016 heeft RTL 4 het programma Gênante tanden uitgezonden. Dit 

programma is tot stand gekomen in samenwerking met Fonds Mondgezondheid en het 

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). 

 

Het programma telde zes afleveringen waarin tandheelkundige problemen van mensen 

centraal stonden en waarbij de relatie werd gelegd tussen mondgezondheid en algemene 

gezondheid. Per uitzending keken zo’n 700.000 mensen. De website Genante tanden werd 

zo’n 20.000 keer bezocht. 

Van deze uitzendingen is een compilatie samengesteld, gefinancierd door GSK, die is te zien 

op de website van het Fonds, de website Allesoverhetgebit.nl en op youtube. De compilatie 

wordt ook uitgezonden op wachtkamertelevisies. In november 2016 is de KNMT een 

promotie gestart om de compilatie bij tandartsen onder de aandacht te brengen.  

Het Fonds heeft dit kunnen realiseren in samenwerking met partner Henry Schein e.a. 

organisaties. Ook Henry Schein promoot de compilatie via hun kanalen.  

In het Nederlands tandartsenblad is naar aanleiding van dit televisieprogramma een 

interview verschenen met prof.dr. F. Rozema over het inhoudelijk tot stand komen van het 

programma. 

 

Mondkanker 

Het Fonds heeft met medewerking van prof.dr. R. Koole een Nederlandse versie 

gerealiseerd van de Europese website oralcancerldv.org. 

Deze site maakt deel uit van het Lifelong Learning Programme van de Europese Commissie.  

Het Fonds wil deze website onder de aandacht brengen van zorgverleners en daarmee een 

bijdrage leveren aan de vroegsignalering van mondkanker. Het document is gepubliceerd op 

de website van het Fonds.  

 

Antibioticaprofylaxe 

Vanuit het Fonds is de voorzitter betrokken bij het tot stand komen van de klinische richtlijn 

‘Antibioticaprofylaxe bij tandheelkundige ingrepen bij patiënten met een gewichtsprothese’. 

Deze richtlijn is inmiddels bestuurlijk vastgesteld door de KNMT. 

De richtlijn is ook te vinden op de website van het Fonds. 

 

Informatiefilm Mondgezondheid – algemene gezondheid 

Het Fonds Mondgezondheid participeert in het initiatief van de Vereniging Medisch 

Tandheelkundige Interacties (VMTI) om een informatief filmfragment te produceren over de 

relatie mondgezondheid – algemene gezondheid. 

 

2016 Financieel 

Het Fonds Mondgezondheid beschikt over eigen vermogen, bijeen gebracht door de 

initiatiefnemer en partners van het Fonds. De financiële positie van het Fonds is ultimo 2016 

zeer gezond. 


