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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.  

 

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 

2018 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 2018, 

 

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 

 

Het bestuur is in 2017 uitgebreid met een bestuurslid. Het bestuur verwacht hiermee meer 

slagkracht te creëren binnen het bestuur. Daarnaast heeft bij concrete activiteiten een 

adequate samenwerking plaatsgevonden met de hoogleraren orale geneeskunde: Vissink, 

Spijkervet, Merkx en de VMTI. Deze samenwerking zal gecontinueerd worden in 2018.  

 

Partners 

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) 

VvAA 

Henry Schein Dental 

 

Philips Oral Healthcare heeft besloten om vanaf 2018 het partnerschap te beëindigen. 

 

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. Vanaf 2018 zal het bestuursassistent-schap worden 

ingevuld door bureau Rich-Es Office Support.  

In 2017 is een nieuwe website gelanceerd, passend bij het Fonds met meer mogelijkheden 

voor het presenteren van het Fonds.  

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.   
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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 in 2016/2017 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 

beoordeeld, zodat hiermee consequent en consistent wordt omgegaan. Deze criteria zijn ook 

in 2017 gehanteerd. Voor belangstellenden zijn de criteria in te zien. 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 zijn in overleg met de partners van het Fonds tot stand 

gekomen.   

          

Het Fonds zal zich in de periode 2018 specifiek richten op de volgende vijf thema’s:  

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

tandheelkunde 

• Kennis over mondzorg voor ouderen 

• Geïntegreerde medische en tandheelkundige zorgverlening 

• Medicatiegebruik 

• Hart- en vaatziekten 

 

Naast deze vijf thema’s zal het Fonds zich specifiek richten op het breder uitdragen van het 

bestaan van de relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid. Dit wil het Fonds 

doen door mede organiseren van congres- en symposia/Ronde tafels en generen en 

plaatsen van publicaties op de website. 
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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. 

 

Naast de hoogleraren binnen de faculteiten is de Vereniging Medisch Tandheelkundige 

Interactie (VMTI) sinds 25 jaar actief en draagt kennis over dit onderwerp uit in bijvoorbeeld 

een jaarlijks congres voor de doelgroepen tandartsen, mondhygiënisten en andere medische 

professionals. 

 

Alle betrokkenen in voorgaande gremia streven er naar om de tandheelkunde meer te 

integreren binnen de algemene geneeskunde.  

 

Gestreefd wordt naar onderlinge uitwisseling van kennis ten aanzien van de relatie 

mondgezondheid – algehele gezondheid alsmede adequate samenwerking tussen de 

zorgprofessionals in de dagelijkse praktijkvoering. Dit is echter geen sinecure.  

In het zorgveld blijkt nog steeds dat samenwerking tussen huisartsen en tandartsen geen 

vanzelfsprekendheid is, terwijl inmiddels bewezen is dat in relatie tot verschillende algemene 

aandoeningen het risico op mondziekten groter is.  

Ook in de opleiding en bij- en nascholing valt noch bij de tandheelkundige professie nog bij 

de medische professie een grote interesse waar te nemen voor elkaars 

deskundigheidsgebied en de mogelijkheden voor geïntegreerde zorg voor de patiënt.  

 

Evenzeer op het niveau van de beroeps-/brancheorganisaties van medische professionals  

wordt terughoudend gereageerd waar het gaat om de relatie mondgezondheid – algehele 

gezondheid en wordt de tandheelkunde niet gezien als een vanzelfsprekend onderdeel van 

de eerstelijn. 

 

Voorzichtig kan worden geconstateerd dat er nog een lange weg te gaan is op dit 

aandachtsgebied.   

Het bestuur van het Fonds Mondgezondheid heeft zich naar aanleiding van genoemde 

samenwerking afgevraagd of en op welke wijze het Fonds een substantiële bijdrage kan 

leveren ter ondersteuning van de positionering van het vakgebied orale geneeskunde binnen 

de algemene gezondheidszorg. 
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Dat heeft bij het bestuur van het Fonds geleid tot een enkele vraagstellingen: 

Is er een visie over de plaats die orale geneeskunde binnen de geneeskunde en 

tandheelkunde wil innemen?    

Welke plaats heeft orale geneeskunde in het curriculum van zowel artsen als tandartsen? 

Op welke wijze wordt orale geneeskunde aangeboden in bij- en nascholing van zowel artsen 

als tandartsen? 

Op welke wijze kan het onderzoek naar de relatie mondgezondheid – algehele gezondheid 

worden gestimuleerd? Bijvoorbeeld in het programma van ZonMW? 

 

Het Fonds Mondgezondheid past bescheidenheid. Het is aan opleiders, wetenschappelijke 

verenigingen en betrokken  beroepsorganisaties om met betrekking tot de positionering van 

het vakgebied orale geneeskunde het voortouw te nemen en positie te bepalen. 

Wel kan het Fonds vanuit haar doelstellingen ontwikkelingen stimuleren, faciliteren en 

organiseren.  

Het Fonds heeft de betreffende hoogleraren en VMTI uitgenodigd om in een zogenaamde 

Ronde tafel bijeenkomst te bezien in hoeverre het Fonds de verdere positionering en 

ontwikkeling van het vakgebied kan ondersteunen.   

 

 

• Activiteiten: 

o Ronde tafelbijeenkomst 

o Uitbrengen position paper/actieagenda  

• Planning: eerste/tweede kwartaal van 2018 

 

 

 

Thema: Kennis over mondzorg 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. 

Concreet wordt gestreefd naar het instellen van een leerstoel. 

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

 

• Activiteiten: participeren in Stuurgroep 

• Planning: 2018 
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Thema: geïntegreerde medische en tandheelkundige zorgverlening 

Dit thema sluit aan bij het eerste thema waar het gaat om de positionering van ‘orale 

geneeskunde’. Over het onderwerp: ‘geïntegreerde medische en tandheelkundige 

zorgverlening’ heeft op 18 oktober 2017 een zogenaamde Netwerktafel bijeenkomst 

plaatsgevonden, georganiseerd door NPHF Federatie voor Gezondheid, Fonds 

Mondgezondheid, VvAA, ONVZ, Defensie Gezondheidszorgorganisatie met aanwezigheid 

van organisaties die zich sterk maken voor het vergroten van de kennis en bevorderen van 

de bewustwording over de relatie mondgezondheid en algehele gezondheid. Dit zowel bij 

zorgverleners als bij het publiek. Met als uiteindelijk doel ‘gezondere samenleving/bevolking’.  

Tijdens genoemde bijeenkomst hebben aanwezigen uit verschillende takken van de 

gezondheidszorg zich gebogen over de vraag: ‘Op welke wijze kunnen wij stimuleren dat 

samenwerken tussen zorgverleners waaronder mondzorgverleners gemeengoed wordt. Niet 

als doel op zichzelf maar als bijdrage aan creëren van positieve gezondheid’. 

 

Naast suggesties voor de lange termijn, waaronder het meer gezamenlijk opleiden van 

huisartsen en tandartsen, is voor de korte termijn door de participanten aangegeven vooral 

aan te sluiten bij lopende initiatieven. De gedachte hier achter is dat door pilotgewijs 

samenwerking tot stand te brengen tussen de verschillende zorgverleners met naar verwacht 

positieve resultaten, dit kan worden uitgedragen en kan worden uitgebreid.   

 

• Activiteiten: initiëren, organiseren, uitvoeren pilotproject   

• Planning: 2018 
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Thema: medicatiegebruik 

Het gebruik van medicatie kan van invloed zijn op tandheelkundige ingrepen. Aan de andere 

kant kan medicijngebruik mede van invloed zijn op de actuele mondgezondheid. Het Fonds 

zal bij tandartsen en publiek aandacht vragen voor het meenemen van medicatie-overzichten 

bij het tandartsbezoek.   

 

• Activiteiten: produceren van social media filmpjes met de boodschap over het 

meebrengen van medicatie-overzichten. Het gaat hierbij om een filmpje voor 

tandartsen en een filmpje voor het publiek. In 2017 is, in samenwerking met VMTI het 

animatiefilmpje: ‘De mond, de spiegel van gezondheid!’ uitgebracht. Het tweede 

filmpje in deze serie zal ‘medicatiegebruik’ betreffen.  

• Thema tijdens congres: ‘Curriculum geneeskunde’ in juni 2018 

• Planning: eerste helft 2018 

 

Thema: Hart- en vaatziekten 

In toenemende mate lijkt een slechte mondgezondheid een risicofactor te zijn voor hart- en 

vaatziekten. Het besef bij cardiologen is daarvan nog nauwelijks aanwezig. Dit in 

tegenstelling tot andere lifestyle risicofactoren. Komende periode wil het Fonds een strategie 

ontwikkelen om bewustwording te bereiken met betrokken beroepsvereniging en 

aanverwante organisaties als de Hartstichting en patiëntenorganisaties. 

Dit thema stond evenzeer benoemd in het Jaarplan 2017.  

• Activiteiten: is thema tijdens het Congres ‘Curriculum geneeskunde’ en voor de 

langere termijn een strategienota    

• Planning: 2018 
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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 heeft een goede samenwerking plaatsgevonden met de hoogleraren op het 

gebied van orale geneeskunde en VMTI. Deze samenwerking zal in 2018 verder 

worden voortgezet en geïntensiveerd. Zie eerder in dit document.  

• 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. Met NPHF is de Netwerktafel: ‘Gezonde mond, 

gezond lichaam’ in 2017 georganiseerd. 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. Voor 2018 zal worden bezien of het Fonds kan 

aansluiten bij het zogenaamde preventieakkoord en vitaliteitscontract. 

• 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. 

• Met congres-organisatie Lemion wordt samen gewerkt om jaarlijks een meerdaags 

congres te organiseren over het thema: Relatie mondgezondheid – algehele 

gezondheid. 

• Met Diabetes Vereniging Nederland (DVN) wordt het in 2017 genomen initiatief om 

de relatie Diabetes en mondgezondheid onder de aandacht te brengen, verder 

voortgezet.  

 

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 heeft plaatsgevonden bij het programma Gênante tanden. In dat 

geval  worden partners gezocht om specifiek een initiatief/activiteit van het Fonds mede te 

financieren. Gesprekken met potentiële partners/sponsoren zullen ook in 2018 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.  


