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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.  

In 2020 bestaat het Fonds 6 jaar en zullen de bestuurders van het eerste uur hun posities 

gaan verlaten. Het bestuur acht dit een goed moment om voor oprichter en partners dit jaar 

een rapport over de resultaten van het Fonds en een toekomstvisie uit te brengen. Dit zal in 

december 2020 worden aangeboden. 

 

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 

2020 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.  

 

Utrecht, januari 2020, 

 

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 

Dr. J. Muris, tandarts, bestuurslid 

 

Partners 

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) 

VvAA 

Henry Schein Dental 

 

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. Het bestuursassistent-schap wordt ingevuld door 

bureau Rich-Es Office-&Creative support  

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.   

 

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 de afgelopen jaren 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 dat zij door verschillende 

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

initiatieven. 

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

beoordeelt, zodat hiermee consequent en consistent wordt omgegaan. Deze criteria zijn in 

de jaren 2017, 2018 en 2019 gehanteerd. Voor belangstellenden zijn de criteria in te zien. 

Binnen de opleiding Tandheelkunde heeft het thema ruim aandacht. Tegelijkertijd stelt het 

bestuur vast dat dit thema binnen de zittende professie en de mogelijkheden om aan dit 

thema binnen de praktijk invulling te geven nog aandacht behoeft. 
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Voor het bestuur aanleiding om het thema nadrukkelijk en blijvend te agenderen bij de 

zittende en komende leden van de professie.  

 

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 worden met de partners 

van het Fonds besproken.   

          

Het Fonds zal zich in de periode 2020 specifiek richten op de volgende drie thema’s:  

• Positionering ‘orale geneeskunde’ in het werkveld van geneeskunde en 

tandheelkunde 

• (tabaks)verslaving 

• Informatie voor kwetsbare groepen in de samenleving  

 

 

Thema: Positionering ‘Orale geneeskunde’ 

Binnen de tandheelkunde zijn er verschillende gremia die zich beijveren om meer onderzoek 

te doen naar genoemde relatie en vervolgens de uitkomsten van dit onderzoek uit te dragen 

in onderwijs/bij- en nascholing van professionals en in de samenleving. 

Binnen de faculteiten tandheelkunde in Amsterdam, Nijmegen en Groningen zijn vier 

hoogleraren actief op dit gebied. Sedert 2004 kent de faculteit tandheelkunde in Groningen 

een hoogleraar orale geneeskunde gevolgd in 2016 door de faculteit in Amsterdam. 

Orale geneeskunde richt zich op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dat de brug kan 

slaan tussen het medisch en tandheelkundig handelen in zowel de tandheelkundige als 

medische praktijk. Dat is belangrijk voor zowel de praktijk van de tandartsen als de praktijk 

van de artsen. 

 

Alle betrokkenen in voorgaande gremia streven ernaar om de tandheelkunde meer te 

integreren binnen de algemene geneeskunde.  

In 2018 en 2019 hebben op initiatief van het Fonds een bijeenkomsten plaatsgevonden met 

de hoogleraren orale geneeskunde, waarbij is geïnventariseerd welke overeenkomsten en 

verschillen er zijn in het curriculum orale geneeskunde van de drie faculteiten. Deze 

inventarisatie heeft ertoe geleid dat het streven is ontstaan om te komen tot een nationaal 

curriculum orale geneeskunde alsmede om te komen tot een kennis-/onderzoeksagenda 

orale geneeskunde.   

Dit vraagt veel inbreng, inzet en onderling overleg van en tussen de hoogleraren die deze 

werkzaamheden naast hun reguliere werkzaamheden moeten uitvoeren. Oftewel het is een 

zorgvuldig en langdurig proces. Het Fonds stimuleert, faciliteert en organiseert deze 

ontwikkelingen. 

 

• Activiteiten: 

o Uitwerken enquète onder faculteiten 

o Contouren bepalen van nationaal curriculum en de wijze van implementatie  

• Planning: 2020 
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Thema: (Tabaks-)verslaving 

Sedert de oprichting besteedt het Fonds aandacht aan het thema (tabaks-)verslaving. Het 

Fonds is partner van de Alliantie Nederland Rookvrij, mede-aangever in het juridische traject 

tegen de tabakslobby en heeft in 2019 in samenwerking met partner VvAA en de Stichting 

Rookpreventie Jeugd een Expertmeeting georganiseerd over de gevolgen van roken. 

Vanuit verschillende medische disciplines zal worden geduid wat de effecten zijn van roken 

op organen in het menselijk lichaam. De effecten zullen in animatievorm in beeld worden 

gebracht en gepresenteerd op websites, Youtube, etc. 

 

• Activiteiten: 

o Ontwikkelen animatie effecten van roken 

• Planning: tweede kwartaal van 2020 

 

 

Thema: Informatie voor kwetsbare groepen in de samenleving 

In 2019 is de animatie ‘ Steffie’ tot stand gekomen op initiatief van het Fonds. ‘Steffie’ is een 

animatiekarakter dat moeilijke dingen op een makkelijker manier uitlegt aan mensen die  

‘een zetje’ kunnen gebruiken.  

In 2020 wil het Fonds in samenwerking met organisatie ‘De mond niet vergeten’ een 

voorlichtingsfilm maken om het bewustzijn te verhogen van het belang van een gezonde 

mond bij ouderen. 

De bedoeling is dat deze film op tv-schermen in de wachtkamers van huisartsen zal worden 

vertoond. 

• Activiteiten: 

o Produceren voorlichtingsfilm over belang van een gezonde mond bij ouderen.  

• Planning: derde kwartaal 2020 

   

 

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 en Henri Schein en evenzeer van andere organisaties.  

 

• In 2017/2018/2019 heeft een goede samenwerking plaatsgevonden met de VMTI. 

Deze samenwerking zal in 2020 verder worden voortgezet en geïntensiveerd. 

Verkend wordt hoe VMTI en Fonds op een structurele wijze een formele 

samenwerking kunnen aangaan. Vergelijkbaar met de samenwerking NVMKA en 

BOOA. Daarbij wordt evenzeer bezien in hoeverre een dergelijke structurele 

samenwerking kan worden uitgebreid met een derde partner 

• 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. 

 



 6 

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.  

• 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. 

• Het Fonds is Partner van de Alliantie Rookvrij, een initiatief van de Hartstichting en 

het Longfonds. Ook hier zal per initiatief worden bezien of door het Fonds actief kan 

worden aangesloten.  

 

 

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 in 2020 met partner VvAA bij de realisatie van de expertmeeting 

over de gevolgen van tabaksverslaving. 

Gesprekken met potentiële partners/sponsoren zullen ook in 2020 worden gevoerd.   

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


