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Inleiding 

 
De Stichting KNMT Fonds Mondgezondheid is in 2014 opgericht door de Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) ter gelegenheid van 

haar honderdjarig bestaan. Als blijk van haar maatschappelijke betrokkenheid heeft de 

KNMT het Fonds geschonken aan de Nederlandse samenleving.  

 

Het Fonds Mondgezondheid is opgericht 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 kennisoverdracht tussen 

professionals onderling en tussen zorgprofessionals en de 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 fungeert als coördinatieplatform waarop wetenschap en praktijk 

worden samengebracht.  

 

Deze visie wordt omgezet in concrete activiteiten. Het Fonds Mondgezondheid: 

- stimuleert onderzoek naar de relatie tussen mondgezondheid en algemene 

gezondheid en verzorgt publicaties en presentaties hierover; 

- initieert en stimuleert voorlichtingsactiviteiten gericht op zowel zorgverleners als op de 

samenleving, en levert hieraan inhoudelijke bijdragen; 

- zoekt aansluiting bij activiteiten van derden op dit gebied; 

- brengt partijen op dit gebied bij elkaar. 

 

In dit jaarplan zijn de activiteiten samengebracht die door het Fonds Mondgezondheid in 

2017 worden ondernomen. Het Fonds positioneert zich daarin als netwerkorganisatie die in 

samenwerking met andere organisaties het thema mondgezondheid – algemene gezondheid 

breed onder de aandacht weet te brengen.  

 

Nieuwegein, januari 2017, 

 

Namens het bestuur van het Fonds Mondgezondheid 

 

 

 

prof.dr. Fred Rozema 

voorzitter 
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Organisatie 

 
Het Fonds Mondgezondheid is een onafhankelijke stichting waarin zorgprofessionals en 

partners uit het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd.  

 

Bestuur 

Prof.dr. F.R. Rozema, MKA-chirurg, voorzitter 

Mw. N.M. Kroezen, secretaris/penningmeester 

E.R. Brugman, bestuurslid namens de partners 

R.L.V.M. Barnasconi, tandarts, bestuurslid 

 

In 2017 wil het bestuur het Fonds versterken met een commissie bestaande uit 

(mond)zorgverleners die naast advisering ook inhoudelijk bijdragen aan publicaties en 

activiteiten van het Fonds. 

 

Partners 

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) 

Vereniging voor Arts en Auto (VvAA) 

Henry Schein Dental 

Philips Oral Healthcare 

 

Werkorganisatie 

Het Fonds heeft een beperkte werkorganisatie ingericht. Het bestuur wordt ondersteund door 

een bestuursassistent die niet in dienst is van de Stichting. Voorts verzorgt de KNMT de 

financiële administratie van het Fonds. Voor 2017 zijn geen wijzigingen voorzien in de 

werkorganisatie. Wel zal de website, die bescheiden is opgezet, enkele wijzigingen 

ondergaan die het overzicht ten goede komen.   

Het Fonds heeft een zogenaamde ANBI-status (een algemeen nut beogende instelling). 

Deze status brengt een aantal vereisten met zich mee. Meer over een ANBI en de vereisten 

vindt u op de website van de Belastingdienst, zoekterm ANBI. 
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Activiteiten 

 
Doelstelling en thema’s 

De doelstelling van het Fonds betreft aandacht voor de relatie tussen mondgezondheid en 

algemene gezondheid in de breedste zin van het woord. Deze relatie zal op zoveel mogelijke 

manieren over het voetlicht worden gebracht. Het thema mondgezondheid in relatie tot 

algemene gezondheid heeft in 2016 een ‘vlucht’ genomen. Diverse organisaties hebben dit 

thema ter hand genomen. Zo is het een onderwerp geworden voor bij- en nascholing van 

mondzorgverleners maar ook van andere eerstelijns zorgverleners en in toenemende mate 

komt (promotie)onderzoek over aspecten van deze relatie beschikbaar.  

Voor het Fonds heeft de toenemende belangstelling tot gevolg gehad dat zij door 

verschillende organisaties is benaderd voor (financiële en inhoudelijke) ondersteuning van 

initiatieven. 

In 2016 zijn de criteria vastgesteld op grond waarvan het bestuur deze inkomende verzoeken 

beoordeeld, zodat hiermee consequent en consistent wordt omgegaan. Naast het faciliteren 

van initiatieven van derden en evenzeer aansluiten bij initiatieven van derden, kiest het 

bestuur tegelijkertijd voor het zelf initiëren van activiteiten op enkele thema’s om hieraan nog 

een extra ‘boost’ te geven. Deze thema’s zijn in overleg met de partners van het Fonds tot 

stand gekomen.   

 

Het Fonds zal zich in de periode 2017 specifiek richten op de volgende vier thema’s:  

 (tabaks)Verslaving 

 Diabetes  

 Medicatiegebruik 

 Hart-en vaatziekten 

 

Thema: (tabaks)Verslaving 

Een thema dat al vele jaren op diverse agenda’s staat is (tabaks)verslaving. Ook het Fonds 

heeft dit thema in haar jaarplan 2015-2016 reeds benoemd en in het document ‘oralcancer’ 

dat op de website van het Fonds staat gepubliceerd is o.a. voor dit thema aandacht 

gevraagd. De negatieve gevolgen van roken zijn zowel voor de mondgezondheid als de 

algehele gezondheid aanzienlijk. Ook in 2017 wil het Fonds dit thema belichten. Het Fonds 

ondersteunt in algemene zin het doel: een samenleving waarin jongeren rookvrij kunnen 

opgroeien en in het verlengde daarvan: een rookvrije generatie. Het Fonds heeft in de 

persoon van een van de bestuursleden zitting in het Comité van aanbeveling van de 

Stichting Rookpreventie jeugd en overweegt het ambassadeurschap van de Stichting 

Eindspel tabak. 

Het Fonds zelf laat in 2017 een kleine serie informatieve korte films produceren, waarin de 

boodschap per thema in een tweetal filmpjes zal worden weergegeven: een filmpje voor de 

doelgroep zorgverleners en een voor de doelgroep publiek. Deze filmpjes worden uitgezet 

via de youtubekanalen van het Fonds en de partners. Tabaksverslaving zal een van de 

thema’s zijn.  

 

 Activiteiten: 

Social media filmpjes over (tabaks)verslaving in relatie tot mondgezondheid 

Versterken van de activiteiten van de Stichting Rookpreventie Jeugd  

 Planning: eerste/tweede kwartaal van 2017 
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Thema: medicatiegebruik 

Het gebruik van medicatie kan van invloed zijn op tandheelkundige ingrepen. Aan de andere 

kant kan medicijngebruik mede van invloed zijn op de actuele mondgezondheid. Het Fonds 

zal bij tandartsen en publiek aandacht vragen voor het meenemen van medicatie-overzichten 

bij het tandartsbezoek.  

 

 Activiteiten: produceren van social media filmpjes met de boodschap over het 

meebrengen van medicatie-overzichten. Het gaat hierbij om een filmpje voor 

tandartsen en een filmpje voor het publiek. 

 Planning: eerste helft 2017 

 

Thema: Diabetes 

In samenwerking met de Diabetes Vereniging Nederland en andere organisaties wil het 

Fonds in 2017 aandacht vragen voor het belang van goede mondzorg in relatie tot diabetes. 

Dit thema is in 2016 nadrukkelijk opgepakt door partner KNMT en het Fonds wil er in 2017 

nog een extra boost aan geven tezamen met de andere Fondspartners. Begin 2017 zal door 

Diabetesvereniging Nederland een ronde tafelbijeenkomst worden georganiseerd met 

organisaties als ACTA, VvAA, NVM, KNMT, waarin de mogelijkheden voor gezamenlijk 

onder de aandacht brengen van dit thema nader wordt besproken. 

 

 Activiteiten: deze zullen in gezamenlijkheid met de hiervoor genoemde organisaties 

nader worden bepaald.  

 Planning: 2017 

 

Thema: Hart- en vaatziekten 

In toenemende mate lijkt een slechte mondgezondheid een onafhankelijke risicofactor te zijn 

voor hart- en vaatziekten. Het besef bij cardiologen is daarvan nog nauwelijks aanwezig. Dit 

in tegenstelling tot andere lifestyle risicofactoren. Komende periode wil het Fonds een 

strategie ontwikkelen om bewustwording te bereiken met betrokken beroepsvereniging en 

aanverwante organisaties als de Hartstichting en patiëntenorganisaties. 

 Activiteiten: nog nader in te vullen. 

 Planning: 2017 
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Samenwerking 
 

Als netwerkorganisatie en passend bij het ‘zijn’ van een Fonds zoekt het Fonds aansluiting 

bij initiatieven van derden en omgekeerd is het zo dat derden het Fonds benaderen voor 

ondersteuning. Het Fonds initieert, stimuleert en faciliteert  activiteiten passend binnen haar 

doelstelling. Naast eigen initiatieven kunnen Initiatieven afkomstig zijn van de partners van 

het Fonds: KNMT, VvAA, Henri Schein en Philips en evenzeer van andere organisaties.  

 

 In 2016 heeft een goede samenwerking plaatsgevonden met GSK in het kader van 

het programma ‘Gênante tanden’ In 2017 zullen met GSK gesprekken worden 

gevoerd over mogelijke andere gezamenlijke activiteiten.    

 

 In de periode 2017 worden bestuurlijke overleggen georganiseerd met relevante 

beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen binnen de (mond)zorg. Doel 

van deze overleggen is om op bepaalde thema’s met elkaar samen te werken. Zo 

wordt met VMTI samengewerkt aan een korte filmproductie over het thema: 

Mondgezondheid – algemene gezondheid’. Met het Ivoren Kruis en ACTA wordt het 

initiatief genomen om te komen tot een interuniversitair behandelcentrum voor de 

mondzorg van ouderen. 

 

 Het Fonds is aangesloten bij en vertegenwoordigd in NPHF Federatie voor 

Gezondheid. Dit is een netwerkorganisatie die zich kort gezegd richt op het 

bevorderen van de gezondheid. Bijeenkomsten van NPHF worden door het bestuur 

bezocht om zo aansluiting te houden bij de ontwikkelingen op het gebied van 

preventie. Het Fonds beziet per initiatief van NPHF of dit relevantie heeft voor het 

Fonds en of hierbij wordt aangesloten. Voor 2017 zal worden bezien of het Fonds kan 

aansluiten bij het zogenaamde preventieakkoord en vitaliteitscontract. 

 

 Het Fonds is partner van ‘Allesisgezondheid’ een initiatief van het Ministerie van VWS 

in het kader van het Nationaal Programma Preventie. Ook hier beziet het Fonds bij 

welke activiteiten van deze organisatie zij aansluit. 

 

Naast de thema gewijze activiteiten zal het Fonds in meer brede zin de boodschap 

mondgezondheid heeft effect op de algemene gezondheid en vise versa uitdragen. De 

verschenen relevante publicaties van derden op dit gebied zullen een plaats krijgen op de 

website van het Fonds. Ook zal worden bezien of een minisymposium/congres kan worden 

georganiseerd, waarin dit thema centraal staat. Hiervoor is contact gelegd met Lemion, een 

organisatie die gespecialiseerd is op het terrein van medische congressen. Het Fonds 

organiseert zelf geen bij- en nascholing maar stimuleert en faciliteert initiatieven op dit 

gebied. 
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Fondsenwerving 

 
Om de continuïteit van het Fonds Mondgezondheid te garanderen wordt actief gezocht naar 

partners die het Fonds willen versterken. Uiteraard wordt bij de keuze voor nieuwe partners 

rekening gehouden met de belangen van de verschillende partners. Daarnaast wordt ingezet 

op projectfinanciering, zoals heeft plaatsgevonden bij het programma Gênante tanden. In dat 

geval  worden partners gezocht om specifiek een initiatief/activiteit van het Fonds mede te 

financieren. 

 

Naamsvermelding 

Waar mogelijk en waardevol zullen de partners en het Fonds elkaars naam vermelden. Het 

Fonds doet dit standaard op haar website en in haar pay-off. Bij gebruik van elkaars naam 

worden partners en Fonds altijd vooraf geïnformeerd en om toestemming gevraagd.  


