
 
 

 
 

Het Fonds Mondgezondheid in 2017 
 

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 bestuur heeft in 2017 bestaan 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 2017 

Project: ‘Kennis over mondzorg voor ouderen’ 

Mede op initiatief van het Fonds Mondgezondheid en het Ivoren Kruis is dit multidisciplinaire 

en interprofessionele project gestart. De primaire doelstelling van het project is het creëren 

van een op wetenschappelijke bewijslast gebaseerd fundament, waarop erkende opleidings-, 

onderzoeks- en zorginstituten hun curricula, onderzoeksvragen en zorgverleningsstrategieën 

kunnen baseren. Met name in onderzoek zal de relatie tussen mondgezondheid en 

algemene gezondheid aan de orde komen. 

Het Fonds Mondgezondheid heeft zitting in de stuurgroep van dit project.  

 

Netwerktafel  NPHF, Fonds, VvAA, ONVZ, Defensie 

Op 18 oktober vond de Netwerktafel: ‘gezonde mond, gezond lichaam’ plaats, georganiseerd 

door het Fonds, NPHF, ONVZ, VvAA en Defensie gezondheidszorg organisatie. Na 

inspirerende presentaties van Josef Bruers (bijzonder hoogleraar ACTA), Onno Hofman 

(voorzitter Ivoren Kruis) en Bart van den Heuvel (Commandant Tandheelkundige dienst 

Defensie) en het illustratieve fimpje van het Fonds, gingen de ruim 30 gasten aan tafel met 

elkaar in gesprek. Het was een bijeenkomst met veel energie en de oogst was goed. Er is 

veel ‘laaghangend fruit’ als het gaat om de relatie tussen mondgezondheid en algehele 

gezondheid. Op langere termijn is het meer interdisciplinair opleiden van artsen en 

tandartsen en adequate financiering van belang. 



 
 
 

Het resultaat van deze Netwerkbijeenkomst is een actie-agenda, waarin initiatieven voor de 

korte termijn en langere termijn worden benoemd. Gedacht wordt daarbij aan het aansluiten 

bij een regionaal initiatief gericht op het door samenwerken van verschillende 

zorgprofessionals, overheden en bedrijfsleven verbeteren van de gezondheid van de 

inwoners van die regio.     

 

De mond, de spiegel van gezondheid 

Onder deze titel is in het najaar van 2017 een animatiefilmpje verschenen, ontwikkeld door 

VMTI en mogelijk gemaakt door het Fonds Mondgezondheid. In het filmpje wordt de relatie 

tussen mondgezondheid en algemene gezondheid op een duidelijke en speelse wijze 

toegelicht. 

Het filmpje is inmiddels op verschillende congressen gepresenteerd en is via de 

youtubekanalen van Fonds en KNMT meer dan 500 keer bekeken. In deze serie volgen nog 

een tweetal filmpjes over medicatiegebruik en (tabaks)verslaving. 

 

5 studiedagen die er toe doen  

Met congresorganisatie Lemion is in samenwerking met de hoogleraren orale geneeskunde 

en het Fonds Mondgezondheid dit symposium samen gesteld. 

In de vijf dagen wordt o.a. aandacht besteed aan de relatie tussen mondgezondheid en hart- 

en vaatziekten, maag- lever en darmafwijkingen, infecties en calamiteiten bijvoorbeeld 

veroorzaakt door bijwerkingen van medicatiegebruik. 

In het kader van dit symposium zal een artikel worden gepubliceerd in het blad Dental 

Tribune met daarin een interview met de voorzitter van het Fonds. Het symposium vindt 

plaats van 4 – 8 juni 2018. 

 

Samenwerking met Diabetes Vereniging Nederland 

Door het Fonds is veel energie gestoken om in samenwerking met de Diabetes Vereniging 

Nederland en de beroepsorganisaties van tandartsen en mondhygiënisten een project te 

starten gericht op de relatie tussen mondgezondheid en diabetes. De samenwerking is 

gestart met een Ronde Tafelbijeenkomst in januari. Het project heeft enige vertraging 

opgelopen daar het Fonds heeft aangegeven dat niet alleen het Fonds maar ook de andere 

bij de Ronde tafel aanwezige organisaties een bijdrage aan het project leveren. Dat geldt 

m.n. voor de genoemde beroepsorganisaties.  

  

Nieuwe website 

De huidige website van het Fonds is zeer low profile opgezet en voldoet zelfs niet meer aan 

de eisen die aan een eenvoudige website mogen worden gesteld. Om die reden heeft het 

bestuur gemeend te moeten investeren in een nieuwe website. De website wordt in de 

maand november gelanceerd. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Uitbreiding bestuur en adviescommissie  

De statuten van het Fonds voorzien in een bestuur van vijf leden. Derhalve is er nog een 

vacature in het huidige bestuur. Deze vacature zal naar verwachting dit jaar worden 

ingevuld. Het bestuur krijgt daarmee iets meer slagkracht. 

Naast het bestuurswerk verzorgen twee van de bestuursleden ook presentaties over het 

thema in het land en scholingsactiviteiten voor artsen en tandartsen in opleiding. 

   

Voorts wordt samengewerkt met de hoogleraren orale geneeskunde van de drie faculteiten 

en de VMTI. Het Fonds heeft het initiatief genomen om deze samenwerking nader invulling 

te geven waar het gaat om de positionering van de orale geneeskunde binnen de 

tandheelkunde en algehele geneeskunde. In een Ronde tafel bijeenkomst begin 2018 zal 

hierover nader van gedachten worden gewisseld.  

 

Partners van het Fonds 

In 2017 heeft eenmaal overleg plaatsgevonden met de partners van het Fonds. Tevens 

hebben gesprekken plaatsgevonden met mogelijk nieuwe partners/sponsors van het Fonds. 

De gesprekken worden in 2018 voortgezet.  

 

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 2017 

zeer gezond. 


