
  
Gezonde mond, gezond lichaam! 
Is de titel van de eerste NPHF-netwerktafel nieuwe stijl. 

 

NPHF Federatie voor Gezondheid organiseert samen met de leden: Fonds Mondgezondheid, ONVZ, VvAA en 

Defensie Gezondheidszorg Organisatie deze netwerktafel waarin het verlenen van geïntegreerde medische en 

tandheelkundige zorgverlening centraal staat. 

Wij nodigen u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen en mee te denken over de mogelijkheden en de kansen 

die deze geïntegreerde zorgverlening kan opleveren voor preventie.  

 

De netwerktafel wordt georganiseerd op woensdag 18 oktober 2017, van 13.30 uur tot 18.00 uur in NBC 

Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein. Klik hier voor de routebeschrijving 

  

Thema: 

De mond wordt in de gezondheidszorg veelal beschouwd als een separaat deel van het lichaam. Echter in 

toenemende mate wordt ingezien dat de mondgezondheid onlosmakelijk is verbonden met algehele gezondheid 

en het algemeen welbevinden. 

Op vele vlakken bestaan relaties tussen mondziekten en ziektes elders in het lichaam. Dat vraagt bewustwording 

hiervan bij en adequate samenwerking tussen zorgverleners onderling. De mondzorg zal meer geïntegreerd 

dienen te worden binnen de algemene gezondheidszorg. 

 

Tijdens deze Netwerktafel buigen wij ons over de vragen: 

Huisartsen, tandartsen en andere zorgverleners kunnen door adequaat samen te werken en naar elkaar te 

verwijzen vroegtijdiger gezondheidsproblemen bij mensen signaleren, waardoor behandelingen eerder kunnen 

worden ingezet en mogelijk erger kan worden voorkomen (preventie). Waarom is adequate samenwerking nog 

niet vanzelfsprekend? 

Wat zou er op tegen zijn om het Preventief Periodiek Mondonderzoek uit te breiden met screening op 

(systemische) ziekten?  

 

Programma: 

Het programma start met drie korte voordrachten. Prof.dr. Josef Bruers, onderzoekscoördinator bij de KNMT en 

bijzonder hoogleraar Kwaliteit van Mondzorg bij Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, presenteert 

onderzoeksresultaten over de huidige samenwerking tussen tandartsen en andere zorgverleners. 

Onno Hofman, tandarts en voorzitter van het Ivoren Kruis, presenteert een ‘vergezicht’ hoe een Preventief 

Periodiek Mondonderzoek zou kunnen worden uitgebreid. 

Tot slot zal kolonel Bart van de Heuvel, Commandant Defensie Tandheelkundige Dienst presenteren hoe binnen 

Defensie geïntegreerde zorgverlening op Zijne Majesteits vloot gestalte krijgt. 

 

Na de voordrachten gaan we aan het werk (co-creatie)aan vier tafels. Aan elke tafel zal worden nagedacht over 

oplossingen en vooral wat daarvoor nodig is en geregeld moet worden. 

 

 

 

 

 

https://www.nbccongrescentrum.nl/contact/#route


  
De vier tafels worden voorgezeten door: 

Thomas Plochg, directeur NPHF 

Edwin Brugman, directeur VvAA 

Friso de Jong, bestuurssecretaris ONVZ 

Nicolette Kroezen, secretaris Fonds Mondgezondheid. 

Na een plenaire terugkoppeling wordt afgesloten met een gezonde borrel! 

 

Uw dagvoorzitter van deze inspirerende en prikkelende bijeenkomst is dr. Lode Wigersma, bestuurslid NPHF, 

voorzitter NVAG en oud-directeur van de KNMG.  

 

Inschrijven: 

U kunt zich voor deze bijeenkomst inschrijven via info@knmtfonds.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, 

het definitieve programma en de deelnemerslijst. 

   

Thomas Plochg 

Directeur NPHF 
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