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Het Fonds Mondgezondheid in 2018 

 

Uitbreiding bestuur 

Joris Muris treedt toe tot het bestuur. Muris is, chef de clinique van de masteropleiding 

tandheelkunde en universitair docent aan de afdeling Tandheelkundige 

Materiaalwetenschappen van het ACTA. Naast zijn werk bij de Universiteit is hij werkzaam 

als parttime tandarts in Amsterdam. Sinds 2016 is hij bestuurslid van het KennisInstituut 

Mondzorg (KIMO). 

 

Tabak Nee 

Het Openbaar Ministerie ziet af van een strafzaak tegen de tabaksindustrie. Het Fonds blijft 

deze zaak steunen nu advocaat Bénédicte Ficq naar het Gerechtshof stapt om hiertegen 

beroep aan te tekenen en sluit zich aan bij Tabak nee. 

Voorzitter Rozema in De Wereld draait door  

  

Toekomst van Orale geneeskunde 

In mei en november spraken de hoogleraren Orale geneeskunde verbonden aan de drie 

faculteiten tandheelkunde en bestuurders van het Fonds Mondgezondheid over dit thema. 

Vraagstellingen als: welke plaats heeft orale geneeskunde in het curriculum van zowel 

tandartsen als artsen? Op welke wijze kan het onderzoek naar de relatie mondgezondheid – 

algehele gezondheid worden gestimuleerd leiden tot het streven om te komen tot een 

nationaal curriculum en een kennis-/onderzoeksagenda. 

 

Waterscheiding 

‘Waterscheiding tussen tandheelkunde en geneeskunde blijft me verbazen’, is de titel van 

het interview dat de voorzitter Rozema gaf in Dental Tribune. 

Rozema pleit in het interview voor meer aandacht voor de relatie mondgezondheid – 

algehele gezondheid in de opleiding Geneeskunde. Tegelijkertijd roept hij artsen en 

tandartsen op in de dagelijkse praktijk aandacht te hebben voor deze relatie.   

 

De mond niet vergeten 

Op 24 mei a.s. organiseerde de Stichting ‘De mond niet vergeten’ het congres: ‘De mond niet 

vergeten, gaat door’! 

Deze bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds 

Mondgezondheid die de doelstellingen van de Stichting van harte ondersteunt. 

 

Alliantie: Nederland Rookvrij 

Fonds is sinds december partner van de Alliantie Nederland Rookvrij. Een initiatief van o.a. 

de Hartstichting en Longfonds met als streven: een rookvrije samenleving.  

 

De website van het Fonds Mondgezondheid is vernieuwd en hierop kunt u de activiteiten van 

het Fonds volgen. Ook kunt u zich hier abonneren op deze Nieuwsbrief.  


