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Utrecht, 12 februari 2018

Geachte mevrouw Ficq,
Het bestuur van de Stichting KNMT Fonds Mondgezondheid wil u hierbij laten weten dat zij
zich bij de aangifte wil voegen tegen de tabaksindustrie.
Het Fonds Mondgezondheid is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot
Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsorganisatie van tandartsen,
kaakchirurgen en orthodontisten. Het Fonds is in 2014 opgericht.
Het Fonds Mondgezondheid bevordert de kennisoverdracht tussen zorgprofessionals
onderling en tussen zorgprofessionals en de samenleving over de relatie algehele
gezondheid en mondgezondheid. Het Fonds Mondgezondheid streeft ernaar in de
samenleving de relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid op de agenda te
zetten.
Het Fonds stimuleert onderzoek, initieert en stimuleert voorlichtingsactiviteiten en sluit aan bij
activiteiten van derden op dit gebied.
Een thema waaraan het Fonds aandacht besteed is (tabaks)verslaving en de gevolgen
hiervan voor mondgezondheid en algemene gezondheid. Een van de gevolgen kan zijn het
krijgen van mondkanker. Gebruik van tabak (gerookt of anders geconsumeerd) is verreweg
de belangrijkste risicofactor voor mondkanker. Meer dan 75% van de gevallen van mond- en
keelkanker is direct toe te schrijven aan roken (én het gebruik van alcohol). De meeste
gevallen van mondkanker worden pas in een gevorderd stadium vastgesteld vanwege
vertraging in diagnose. De behandeling is dan complex geworden en de resultaten zijn
daarom beperkt. Laat vastgestelde kanker van de mond kent een hoge mortaliteit, de 5jaarsoverleving voor mondkanker in verband gebracht met tabak- en alcoholgebruik wordt
geschat op ruwweg 50-60%.
Het Fonds Mondgezondheid neemt initiatieven om zorgprofessionals en samenleving
hiervan bewust te maken. Richting zorgprofessionals wordt daarbij ingezet op
vroegsignalering van deze ziekte.
Een van de genomen initiatieven is de publicatie ‘Aandacht voor vroegsignalering van
mondkanker’, welke u aan treft op onze website: www.fondsmondgezondheid.nl.
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Het Fonds kan nog vele initiatieven ontplooien om de samenleving op dit risico te wijzen.
Evenzeer kunnen nog vele initiatieven richting zorgprofessionals worden ondernomen om
hen alert te laten zijn op symptomen van mondkanker.
Het blijft echter ‘dweilen met de kraan open’ als tegelijkertijd de tabaksindustrie voortgaat
met het verslaafd maken van (jonge) mensen aan sigaretten en andere tabaksproducten.
Bijgevoegd treft u de statuten van de Stichting KNMT Fonds Mondgezondheid aan.
Uiteraard is het bestuur zeer bereid nadere toelichting te verstrekken of u van informatie te
voorzien.
Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Prof.dr. F.R. Rozema
Voorzitter
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