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Monitoring: 
de mond, spiegel van de samenleving 

Inaugurele rede uitgesproken door prof. dr. ir. Monique van der Veen bij de aanvaarding van het ambt van 

hoogleraar op het gebied van Monitoring in Mondgezondheid en Preventie aan de Vrije Universiteit Amsterdam 

op woensdag 23 juni 2021. 

Gebit legt ongelijkheid in de samenleving bloot 

Mondaandoeningen staan op de derde plaats van meest kostbare ziekten in Nederland. Hoewel cariës -gaatjes 

in het gebit- en tandvleesproblemen goed zijn te voorkomen, lukt dat lang niet iedereen. Preventieve 

maatregelen worden vooral opgepikt door mensen met een hoge sociaal economische positie (SEP). De 

gezondheidskloof tussen  de lage en de hoge SEP-groepen wordt steeds groter. Door de lage SEP-groep actief te 

betrekken bij het onderzoek willen we maatregelen ontwikkelen die aansluiten bij de belevingswereld van de 

lage SEP-groep, waar de nood dus het hoogst is. Aangezien mondaandoeningen gerelateerd zijn aan andere 

leefstijlaandoeningen, zoals obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten, vergt dit een integrale aanpak met de 

hele keten van zorg en sociaal welzijn. Op dit moment wordt de mondgezondheid nog te weinig als deel van de 

algemene gezondheid gezien. Door te kiezen voor een gezamenlijke aanpak gericht op risicofactoren hopen we 

veel mond- en daarmee gezondheidsleed te voorkomen. 
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Mijnheer de rector, dames en heren, hartelijk welkom bij mijn oratie getiteld: “Monitoring: de mond, spiegel van 

de samenleving.” Ik heb geprobeerd om mijn verhaal zo eenvoudig mogelijk uit te leggen en in beeld weer te 

geven, in de hoop dat mijn verhaal ook voor leken onder u goed te volgen is. Het houden van een monoloog is 

niet mijn dagelijkse bezigheid, als hoogleraar op het gebied van monitoring in mondgezondheid en preventie. 

Mijn oratie is nadrukkelijk een uitnodiging aan u allen om met mij de dialoog aan te gaan. 

De mond is een visitekaartje 

Ik groeide op in een dorp zonder tandarts. Twee keer per jaar kwam de tandartsbus, waar de kinderen van de 

lagere school naartoe gingen, ik dus ook. Daar kreeg ik na doorbraak van mijn blijvende kiezen amalgaam 

sealants, zoals mijn huidige tandarts ze noemt. En mijn grote mensen tanden, daar was ook wat mee: er zaten 

diepe bruine groeven in. Ik vond het eruit zien alsof er met een guts lijntjes in mijn tanden waren getrokken en 

ingekleurd als bij een linoleumsnede. Wellicht is toen mijn aandacht voor tanden ontstaan. Als ik iemand ontmoet 

zijn de mond en de tanden één van de eerste dingen die ik zie. Zijn ze lang, kort, hoekig, rond, spits of hebben ze 

nog van die mooie schulprandjes? Die aandacht voor tanden is wellicht waarom ik in de tandheelkunde beland 

ben, hoewel ik als natuurkundige ben begonnen. 

Vandaag wil ik u meenemen in de wereld van de tandheelkunde zowel in beeld als in woord, zodat duidelijk 

wordt wat er nog aan werk te verzetten is, voordat een gezonde mond de norm is voor iedereen in de 

samenleving. Iedereen verdient een gezonde mond om mee te eten, te proeven, te praten, te zoenen en te 

lachen! 

Volgens de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) lijden wereldwijd circa 3,5 miljard mensen pijn ten gevolge 

van een ongezonde mond (GBD 2017, 2018), met als gevolg problemen met eten, praten, sociaal isolement en 

uitval op school of werk. Bovendien worden mondgezondheidsproblemen in relatie gebracht met aandoeningen 

als hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en alzheimer (Liccardo et al., 2019; Sureda et al., 2020). De kosten voor 

mondgezondheid zijn hoog. Preventie van mondgezondheidsproblemen kan leiden tot gezondheidswinst en 

uiteindelijk ook lagere zorgkosten. Op dit moment zien we nog grote verschillen: tussen oud en jong, arm en rijk 

en culturele achtergronden.  

Via monitoring probeer ik stap voor stap te leren hoe we mondgezondheid kunnen bevorderen en 

mondaandoeningen, zoals cariës -gaatjes in het gebit-, gingivitis of parodontitis -ontstekingen van het tandvlees 

en/of het onderliggende botweefsel- kunnen voorkomen. Nu denkt u vast: “Dat is toch gewoon een kwestie van 

goed poetsen?” Daar heeft u deels gelijk in. ‘Een gezond gebit is kinderspel’, zo luidt de in maart gelanceerde 

campagne van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT, 2021), in 

de aanloop naar de wereld mondgezondheidsdag. 
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Nog niet zo lang geleden sprak ik, tijdens een onderzoek in de wijk, een moeder bij een spelinloop over 

tandenpoetsen. Deze moeder poetste de tanden van haar kind niet. Ze vertelde me apetrots hoe haar twee en 

een half jarige peuter geheel zelfstandig zijn tanden poetste: “Hij doet het helemaal zelf!” 

Kinderspel? Ik ben van mening van niet. Cariës en parodontale aandoeningen horen tot de belangrijkste 

leefstijlaandoeningen wereldwijd. Hoewel deze aandoeningen goed te voorkomen zijn door gezond te  drinken, 

eten en goed te poetsen, blijkt dit in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Bij circa een kwart van de vijfjarigen in 

Nederland zien we al cariës tot in het tandbeen (Zorginstituut Nederland, 2018) en vrijwel iedere volwassene 

heeft weleens last van bloedend tandvlees of is ooit behandeld voor een gaatje in het gebit. Zoals gezegd, zien 

we daarbij grote verschillen in de mondgezondheid tussen verschillende groepen in de samenleving. Die 

verschillen zien we wereldwijd, maar ook binnen een klein land als Nederland zijn de verschillen groot. Ik zie het 

als mijn taak om die verschillen een beetje kleiner te maken, met als uiteindelijk doel een gezonde mond voor 

iedereen! 

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden 

Daarom maak ik binnen mijn onderzoek graag gebruik van foto’s om de mondgezondheid vast te leggen. Zo’n 

foto fungeert als spiegel van de mondgezondheid en de mondhygiëne. Ik laat u twee gebitsfoto’s zien van 

dezelfde mond. Een standaard mondfoto aan de linkerzijde en een fluorescentiefoto rechts. Voor de 

fluorescentiefoto geef ik daarbij de tip: rood is een signaalkleur. 

 

   
Figuur 1. Links, een intra-orale mondfoto, gemaakt met een QLF-D billuminator camera (Inspektor Research 
Systems B.V., Amsterdam), waarmee ook de fluorescentiefoto rechts is gemaakt. De foto’s zijn gemaakt bij een 
Braziliaans kind van circa 6 jaar oud uit de Favelas van Rio de Janeiro. De linker melkmolaar in de onderkaak (op 
de foto rechts) heeft een grote caviteit. Zowel deze melkmolaar als de blijvende molaar erachter is bedekt door 
een dikke laag plak die op de fluorescentiefoto rood oplicht. (op de foto links) ©Monique van der Veen 

Als u naar dit gebit kijkt, wat ziet u dan; wat denkt u? Wat ziet u op de linker- en de rechterfoto? Deze mond van 

een jong kind is gefotografeerd in de sloppenwijken, de Favelas, van Rio de Janeiro, Brazilië. Hij was nog nooit bij 

de tandarts geweest, sterker nog het gezin bezat niet eens een tandenborstel! Bent u nu opgelucht? Brazilië is 
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ver weg en de kinderen in de Favelas leven in armoede. Denkt u, hier is het anders, beter? Nederland is een 

welvarend land? Helaas, ook in Nederland komt dit regelmatig voor. 

  

Figuur 2. Links, een intra-orale mondfoto, gemaakt met een QLF-D billuminator camera (Inspektor Research 
Systems B.V., Amsterdam), waarmee ook de fluorescentiefoto rechts is gemaakt. De foto’s zijn gemaakt bij een 
Nederlands kind van circa 6 jaar oud uit Amsterdam. We zien cariës in de melkmolaren links (op de foto rechts) en 
meerdere restauraties in de melkmolaren rechts (op de foto links) van de bovenkaak. Deze foto’s zijn gemaakt na 
het reinigen van de mond om plaque te verwijderen. De rode fluorescentie in de rechterfoto bevindt zich in de 
carieuze laesies. ©Florence Boekitwetan en Monique van der Veen 

Deze foto’s zijn gemaakt bij een circa zes jaar oud kind in Nederland. We zien caviteiten -gaatjes- en restauraties. 

Het grote verschil tussen het jongetje uit de Favelas in Brazilië en het kind in Nederland is, dat de laatste wel 

toegang heeft tot de tandarts en in het bezit is van een eigen tandenborstel. Nu nog goed leren poetsen! 

Zowel de standaard als de fluorescentie foto’s zijn gemaakt met een fluorescentie of QLF-camera, die wordt 

gebruikt als hulpmiddel bij het monitoren van de mondgezondheid of de effectiviteit van preventieve 

maatregelen bij individuele personen. Daarnaast, nodigen de foto’s uit tot gesprek tussen patiënt en behandelaar 

en kunnen zo ingezet worden als ondersteuning in de preventie. 

Monitoring: 

Laten we beginnen met het hoe, wat en waarom van monitoring. Monitoren staat in het woordenboek 

omschreven als controleren of toezicht houden op. We monitoren iedere dag, we werpen een blik in de spiegel 

om te zien of ons haar goed zit of een blik in onze agenda om te zien hoe druk we het vandaag hebben. Formelere 

vormen van monitoring zien we in de zorg, het onderwijs of bij beleidsmakers. Bij een individu wordt monitoring 

gebruikt om specifieke kenmerken periodiek vast te leggen, vaak gedurende een langere tijd. Denk aan de 

ontwikkeling van lengte en gewicht van een kind in het groeiboekje, de cognitieve ontwikkeling van een kind 

vastgelegd in het schoolrapport; het controleren van de ademhaling of het hartritme tijdens het sporten, het 

monitoren van glucosewaardes in het bloed van een diabetes patiënt of het zuurstofgehalte in het bloed van een 

Coronapatiënt. 
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Individuele monitoring 

Binnen de mondzorg monitort of controleert de tandarts of mondhygiënist het gebit van alle cliënten. De 

gegevens worden vastgelegd in de gebitsstatus in het dossier. Dit gebeurt het liefst vanuit het oogpunt van 

preventie of gezondheidsbevordering, om daar waar nodig het gedrag van de cliënt bij te kunnen sturen en zo 

mondaandoeningen, zoals cariës en tandvleesproblemen, te voorkomen. Daar waar al symptomen van cariës of 

tandvleesproblemen zichtbaar zijn, kan monitoring worden gebruikt om het resultaat van preventieve 

maatregelen te volgen. Een concreet voorbeeld is het monitoren van witte-vlek laesies, het eerste symptoom 

van cariës. Deze laesies kunnen op de gladde vlakken ontstaan gedurende de beugelbehandeling met vaste 

apparatuur. Deze witte-vlek laesies ontstaan vaak tussen de bracket -het slotje- en het tandvlees en onder de 

beugeldraad. Na verwijderen van de beugel, als het gebit weer makkelijk toegankelijk is voor tandenpoetsen, 

kunnen deze witte-vlek laesies weer gedeeltelijk herstellen of remineraliseren. De ernst van de laesie kan worden 

gemonitord, bijvoorbeeld met behulp van foto’s, om te zien of dit herstel ook daadwerkelijk plaatsvindt (Beerens 

et al., 2015).  

Binnen klinisch onderzoek in de mondzorg- of tandheelkunde wordt monitoring onder andere ingezet om te 

onderzoeken wie een verhoogd risico heeft op een aandoening en wie niet, of welke personen al dan niet een 

aandoening ontwikkelen wanneer ze worden blootgesteld aan een interventie. Een voorbeeld uit de 

tandheelkunde van blootstelling aan een risico, is een gingivitis experiment. Hierbij worden gezonde 

volwassenen gevraagd hun tanden gedurende bijvoorbeeld 14 dagen niet te poetsen. Gedurende deze 

interventie ontstaat een overmaat aan plak op tanden en kiezen, vooral langs het tandvlees. Ook raakt het 

tandvlees in meer of mindere mate ontstoken. Zodra na afloop van de interventie weer wordt gepoetst, neemt 

de tandvleesontsteking af en keert de gezonde situatie terug. Personen reageren elk in een verschillende mate 

op de interventie (van der Veen et al., 2016), variërend van niet of nauwelijks tot duidelijk ontstoken tandvlees, 

hoewel hun uitgangssituatie vergelijkbaar lijkt. Hoe kan het dat personen, met een klinisch vergelijkbare 

uitgangssituatie, in 14 dagen tijd zo’n verschillend beeld laten zien?  De fitheid of veerkracht van het 

immuunsysteem speelt hier mogelijk een rol. Welke factoren hiervoor verantwoordelijk zijn hopen we door 

middel van onderzoek te achterhalen. 

Maatschappij-brede monitoring  

Monitoring kan ook worden ingezet op grotere schaal. Voorbeelden van monitoring op grote schaal zijn 

bijvoorbeeld de bevolkings-, inkomens- of gezondheidscijfers in een gemeente, regio of land. Dergelijke cijfers 

geven weliswaar geen uitsluitsel over de situatie van een enkele persoon, maar geven trends weer over de 

ontwikkelingen, op basis waarvan beleid ontwikkeld kan worden. Wanneer je weet waar, in welke groepen, de 

grootste problemen bestaan op het gebied van bijvoorbeeld obesitas of waar in de nabije toekomst extra zorg 

of ondersteuning nodig zal zijn vanwege de vergrijzing, kan men gericht aan de slag om oplossingen te bedenken. 
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Binnen mijn onderzoek gebruik ik zowel individuele als maatschappij-brede vormen van monitoring. Mijn taak 

begint bij monitoren en gaat verder waar ik zie dat de bevordering van mondgezondheid of de preventie van 

mondaandoeningen faalt. Dat kan op individueel niveau, gericht op specifieke groepen of op 

maatschappijniveau. Het uiteindelijke doel is een goede mondgezondheid voor iedereen, ieder individu, elke 

mens. Onze overheid wenst een rook- en obesitasvrije generatie; mijn wens is daarbij een cariës- en gingivitisvrije 

generatie. Monitoring is een effectief hulpmiddel om dit doel te bereiken. 

De mond in cijfers 

De meerderheid van de volwassenen is wel eens behandeld voor cariës, of gewezen op een beginnend gaatje. 

Vrijwel iedereen heeft weleens last van bloedend tandvlees. De meeste Nederlanders weten dat ze twee keer 

per dag hun tanden moeten poetsen en dat ze op moeten passen met suiker. 

Daarbij gaat een groot deel van de Nederlandse bevolking jaarlijks voor een controle naar de tandarts. Toch staan 

mondaandoeningen op de derde plaats van meest kostbare ziekten in Nederland (Volksgezondheidenzorg.info, 

2021). De zorguitgaven voor gebitsafwijkingen bedroegen in 2017 maar liefst 3,7 miljard euro, circa 4,2% van de 

totale uitgaven van de gezondheidszorg in Nederland. Daarmee wordt aan mondaandoeningen jaarlijks meer 

geld besteed, dan aan aandoeningen zoals beroerte, coronaire hartziekten of diabetes. 

Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is er steeds meer aandacht voor preventie. Voorlichting over 

mondgezondheid werd geïntegreerd in de algemene gezondheidsvoorlichting van de GGD ’s (Kalsbeek, 2018). 

Het Ivoren kruis richtte zich op snoepen met de slogan ‘’Snoep verstandig eet ’n appel”. Ik herken deze nog uit 

mijn jeugd, evenals de fluoridetabletten die ik als klein kind dagelijks kreeg. Sinds de introductie van 

fluoridetandpasta in de jaren 70 is de gebitssituatie enorm verbeterd. We zien een toename van het aantal 

personen met een gezond gebit en een afname in het gemiddelde aantal door cariës aangetaste tanden of kiezen 

(van Loveren, 2016). Deze verbetering zien we het best wanneer we kijken naar de gebitssituatie bij jonge 

kinderen en ouderen. Het aantal 5 jarige kinderen met cariës is gedaald van 50% in 2005 naar 25% in 2017 

(Zorginstituut Nederland, 2018). Het aantal melktanden of -kiezen met cariës, missend of gevuld bij kinderen met 

cariëservaring daalde van 4,8 in 2005 naar 3 in 2017. Bij de oudere jeugd en jong volwassenen is de verbetering 

minder duidelijk. Van de 23 jarigen had maar liefst 80% cariës volgens de cijfers uit 2017. Dat het ook bij de 

volwassenen beter gaat, is te zien aan het aantal personen met een volledig kunstgebit dat we al jaren zien 

afnemen. Sinds de jaren 80 is het aantal personen met een volledige gebitsprothese gedaald van 31,5% naar 

11,6% in 2009 (CBS, 2018), een daling die naar verwachting verder zal doorzetten. 

Trends voor de prevalentie van gingivitis en parodontitis in de tijd ontbreken. Bij personen vanaf een jaar of 40 

heeft circa 50% parodontitis (Petersen & Ogawa, 2012). Er wordt verwacht dat met de vergrijzing van de 

bevolking en het grotere aandeel personen met eigen dentitie het percentage personen met parodontitis zal 

toenemen.  



Pagina 6 van 13 
 

Hoewel de cijfers voor de mondgezondheid zijn verbeterd in de afgelopen decennia, zijn er nog steeds veel 

mensen die last hebben van cariës of parodontale aandoeningen. De cijfers voor de populatie als geheel laten 

niet zien welke groepen of individuen in de maatschappij een verhoogd risico lopen op mondaandoeningen en 

waar of bij wie een specifieke zorgbehoefte bestaat. 

De mond en de samenleving 

Baby’s worden geboren met een gezonde nog tandeloze mond. Kort daarna zien we bij sommige kinderen al de 

eerste mondaandoening ontstaan: spruw, veroorzaakt door een schimmelinfectie. Vanaf de leeftijd van circa 6 

maanden breken de eerste tanden door en kan cariës ontstaan. In 2017 had circa 25% van de vijfjarigen een of 

meer carieuze laesies tot in het tandbeen (Zorginstituut Nederland, 2018). Bij de 11 jarigen was dat 40%, bij de 

17 jarigen 67% en bij de 23 jarigen 80%. Ook het aantal door cariës aangetaste, missende of gevulde melk of 

blijvende elementen -de dmft (melkgebit) of DMFT (blijvend gebit) stijgt van 0,7 voor 5-jarigen, naar 0,8 voor 11-

jarigen, 2,4 op 17 jarige leeftijd en 4,0 op 23-jarige leeftijd. Aangezien cariës een progressieve aandoening is -

eenmaal verloren weefsel komt niet terug- stijgt het percentage personen met cariës naarmate de leeftijd 

vordert. Ook het aantal door cariës aangetaste elementen stijgt met de leeftijd. De DMFT in de groep 35-44 jaar 

was in 2013 9,1; in de groep 65-74 jarigen 18,7 (Zorginstituut Nederland, 2014). Hierbij geldt dat des te hoger de 

incidentie van cariës in de kindertijd des te groter de toename van de DMFT gedurende de levensloop (Broadbent 

et al., 2008). De incidentie van cariës in een individu is gedurende de eerste circa 40 jaar redelijk constant. Zo 

vroeg mogelijk inzetten op preventie kan op latere leeftijd veel problemen voorkomen. Toch gaat het op dit 

moment vaak mis op het moment dat we oud en kwetsbaar worden. Voor thuiswonende zorgbehoeftige 

ouderen is de gang naar de tandarts lastig, terwijl door een achteruitgang in motorische vaardigheden de 

verzorging van de mond langzaam achteruitgaat (Niesten et al., 2017). Veel ouderen hebben niet door dat ze 

hulp nodig hebben of durven of willen geen hulp vragen bij de dagelijkse mondverzorging. Bij opname in het 

verpleeghuis, blijkt bij ruim 70% van de kwetsbare ouderen met eigen dentitie de mondgezondheid zeer slecht 

(Hoeksema et al., 2017). 

De cijfers voor gingivitis en parodontitis laten eveneens een toename zien met de leeftijd. Volgens de WHO is 

het percentage personen in Nederland met gezond parodontium laag, bij 15-19 jarigen is dit circa 6%, voor 35-

44 jarigen 4% en bij de 65-74 jarigen slechts 1% (Petersen & Ogawa, 2012). Bij de 15-19 jarigen heeft 76% last 

van gingivale bloeding al dan niet in combinatie met tandsteen en 17% heeft een milde of ernstige vorm van 

parodontitis. Naarmate mensen ouder worden, wordt het aandeel personen met parodontitis hoger om een 

plateau te bereiken rond het 40e jaar: bij de 35-44 jarigen heeft 40% gingivitis en 55% parodontitis. Bij de 64-74 

jarigen zijn de cijfers vergelijkbaar: 42%, respectievelijk 57%. 

Grote verschillen zijn te zien tussen kinderen die opgroeien in gezinnen met een hoge en lage sociaal 

economische positie (SEP): waar je wieg staat bepaalt je mondgezondheid. Op 5 jarige leeftijd zien we in hoge 

SEP-groepen cariës bij 19% van de kinderen, bij de lage SEP-groep is dat 29% (Zorginstituut Nederland, 2018). 

Wanneer we nog verder inzoomen, dan valt op dat in de hoge SEP-groep slechts 15% van de 5-jarigen cariës 
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heeft wanneer hun moeder in Nederland is geboren en maar liefst 41% indien hun moeder een 

migratieachtergrond heeft. In de lage SEP-groep is dit respectievelijk 22% en 74%, waarbij opgemerkt wordt dat 

in de lage SEP- groep meisjes met cariës meer aangetaste vlakken hebben dan jongens. Ook op 11, 17 en 23 jarige 

leeftijd worden deze verschillen tussen hoge en lage SEP-groepen gezien. 

Nederland is een divers land. Circa 200 nationaliteiten leven hier met elkaar samen (allecijfers.nl, 2021). Al deze 

nationaliteiten nemen hun eigen gewoontes mee. Denk hierbij aan: wat en wanneer er wordt gegeten en 

gedronken of hoe vaak; waarmee of wanneer iemand de tanden poetst, of iemand wel of niet naspoelt met 

water na het tandenpoetsen, maar ook of iemand preventief of alleen bij problemen naar de tandarts of 

mondhygiënist gaat. De kennis binnen verschillende migratieculturen over de relatie tussen mondhygiëne, 

voeding en mondgezondheid en de kennis over het zorgverzekeringsstelsel of dat en waarom een preventief 

bezoek aan de tandarts wenselijk is, verschillen sterk (Pabbla et al., 2021). Ook de mate waarin men gelooft dat 

het krijgen van cariës een kwestie is van pech of erfelijk belast zijn, hangt sterk met cultuur samen. Onze 

gewoontes, kennis en overtuigingen worden van kleins af aan gevormd door de opvoeding en dus doorgegeven 

van generatie op generatie. Hoe sterker de sociale cohesie in een groep, hoe sterker de cultuur van de groep, 

waarmee men zich verbonden voelt, het gedrag bepaalt (Berkman, 2000) en hoe lastiger het is cultureel bepaald 

gedrag, indien nodig, om te buigen naar gezond gedrag (Dahlan et al., 2019). 

De samenleving en de mond 

1,5 Miljoen volwassen Nederlanders kunnen de tandarts niet betalen (Nuijens & Kuipers, 2021). Circa 18% van 

de kinderen heeft in 2019 geen tandarts bezocht (waarstaatjegemeente.nl, 2021). In Amsterdam is dit 

percentage rond de 25%. Van de 2 en 3 jarigen is in Amsterdam maar liefst 72% in 2019 niet naar de tandarts 

geweest, terwijl het advies luidt om kinderen vanaf het eerste tandje mee te nemen naar de tandarts. Veel 

kinderen worden dus pas vanaf 4 jarige leeftijd voor het eerst door een tandarts gezien. Aan de ene kant is de 

zorg voor veel mensen niet bereikbaar, terwijl aan de andere kant de zorg de mensen niet bereikt. Waar 

mondzorg voor kinderen tot 18 wordt vergoed vanuit het basispakket, moeten volwassenen deze zorg zelf 

bekostigen of een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Het ivoren kruis (Gosselink, 2020), net als dokters van 

de wereld (Dokters van de Wereld, 2021) roepen op mondzorg voor volwassenen weer op te nemen in het 

basispakket. De nood is hoog, getuige ook het toenemende beroep dat er op gemeentelijke noodfondsen wordt 

gedaan voor noodzakelijke zorg. De noodhulp geboden door o.a. dokters van de wereld, de straattandarts en 

diverse private initiatieven van tandartsen en mondhygiënisten bieden enige soelaas. Deze noodhulp hoort in 

een welvarend land als Nederland niet nodig te zijn. Iedereen verdient een gezonde mond. Je afkomst of de 

inhoud van je portemonnee hoort daarbij niet uit te maken.  

In de afgelopen decennia is er in de gezondheidszorg een omslag gaande van symptoombestrijding naar 

preventieve zorg. Dit zien we ook binnen de tandheelkunde. Wat echter achterblijft is een aanpassing van het 

vergoedingenstelsel. De tandarts wordt betaald voor verrichtingen, niet voor preventie. Toch lijken we een 

omslagpunt te hebben bereikt. De overheid heeft een preventieakkoord uitgevaardigd met daarin aandacht voor 
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een gezonde leefstijl (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, 2018). Ook in het recent uitgebrachte 

rapport van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) wordt aandacht besteed aan het belang van 

preventie, met een oproep om deze te vergoeden, teneinde de gezondheidsverschillen te verkleinen. Preventie 

of gezondheidsbevordering loont. Heel belangrijk: de zorgverzekeraars ondersteunen dit en roepen op tot een 

nieuw vergoedingenstelsel met aandacht voor preventie. Langzaam maar gestaag stijgt het aantal gezonde 

leefstijlinterventies dat door verzekeraars wordt vergoed. Helaas wordt in deze initiatieven de mondgezondheid 

nog niet meegenomen, hoewel zowel cariës als parodontale aandoeningen leefstijlaandoeningen zijn.  

Belangrijk is dat de aandacht voor preventie die groepen bereikt, die deze het hardst nodig hebben, zodat de 

maatregelen leiden tot verkleinen van gezondheidsverschillen (RVS, 2020, 2021). Wanneer we gelijke kansen 

voor iedereen willen bevorderen, zullen we bij het ontwikkelen van interventies moeten verifiëren of deze 

aansluiten bij de behoeftes van de doelgroep. Dat vergt een nieuwe manier van onderzoek doen en een nieuwe 

manier van beleidsontwikkeling in samenwerking met de doelgroep. Deze aanpak vergt ook dat we meer dan 

ooit samenwerken over de grenzen van disciplines heen en ketens van zorg creëren waarin de doelgroep, zij die 

het meest lijden onder een aandoening, centraal staat. 

In de samenleving zien we steeds meer van deze initiatieven ontstaan. Lokale overheid, zorgverleners en mensen 

in de wijk slaan de handen ineen. Veel succes wordt er behaald met bijvoorbeeld de Amsterdamse aanpak gezond 

gewicht (Gemeente Amsterdam, zd). Vroege signalering en een integrale aanpak door een keten van 

zorgverleners, helpen overgewicht bij jonge kinderen en hun familie bij de kern aan te pakken. Net als een 

inrichting van de buurt die uitnodigt tot bewegen en waterdrinken op school. Vanuit de mondzorg helpen we 

graag mee en daarmee de mondgezondheid vooruit. Een initiatief als food4smiles sluit hier mooi op aan 

(Stichting Fred Foundation, 2021). Niet het afstraffen van ongezond gedrag, maar het belonen van gezond gedrag 

staat voorop. Gezond hoort de makkelijkste, goedkoopste en lekkerste keuze te zijn. Dat is een uitdaging. Vanuit 

de mondzorg dragen we daar graag aan bij, onder andere door aansluiting bij de Amsterdamse aanpak gezond 

gewicht, via participatief actieonderzoek in de wijk gericht op bevordering van mondgezondheid bij de jongste 

jeugd; door mee te denken over voedingsadviezen die mondvriendelijk zijn; en ook door bij te dragen aan een 

interdisciplinaire zorgaanpak voor kwetsbare thuiswonende ouderen, waarvan de mondgezondheid onderdeel 

uitmaakt. Beste beleidsmakers, wilt u bij het ontwikkelen van nieuw gezondheidsbeleid alstublieft de mond niet 

vergeten? 

Dankwoord 

Ik had hier vandaag niet gestaan zonder de steun van een groot aantal mensen van wie ik bij een aantal in het 

bijzonder even stil wil staan. Dank aan het College van Bestuur van de VU, de decaan Frank Abbas en de 

benoemingscommissie van ACTA voor het in mij gestelde vertrouwen en deze kans. In het bijzonder wil ik Wim 

Crielaard bedanken voor het duwtje in de rug om mij aan te zetten tot het schrijven van het structuurrapport op 

grond waarvan ik ben benoemd. 
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Dank aan mijn ouders en zus Bianca die altijd trots waren op wat ik deed en geloofden in mijn kunnen, ook als ik 

daar zelf aan twijfelde. Dank aan mijn vader, die me altijd heeft voorgehouden dat meisjes net zo goed arts, 

piloot of minister-president kunnen worden als jongens. Als hij aan een vriendinnetje vroeg: “Wat wil je later 

worden?” En zij antwoordde: “verpleegster”, dan vroeg hij steevast: “Waarom geen dokter?” Was het antwoord 

stewardess, dan vroeg hij: “Waarom geen piloot?” Daarnaast bedank ik natuurlijk ook mijn moeder, door wie ik 

me ervan bewust ben dat mogen leren en werken een privilege is. Van dat voorrecht heb ik graag gebruik 

gemaakt. Bianca bedankt, je bent een voorbeeld in doorzetten. 

Dick Bosveld, mijn leraar wiskunde op de middelbare school, bedank ik  voor het stimuleren van mijn voorliefde 

voor abstracte puzzels en hulp bij mijn keuze voor natuurkunde, ook al moesten andere docenten heel erg 

wennen aan een meisje in de Atheneum B-klas. 

Teun Klapwijk, mijn mentor bij Technische Natuurkunde: Je leerde me de waarde van mijn helicopterview 

kennen, terwijl veel mensen in mijn omgeving dat juist lastig aan mij vonden. Deze helpt me het overzicht te 

houden bij complexe problemen. Netty Honingh, bedankt voor de vrijheid bij het bouwen van instrumenten, het 

hands-on experimenteren, observeren en het bijstellen van theoretische modellen wanneer werkelijkheid en 

model niet helemaal op elkaar pasten. Graag wil ik ook Hendrik de Waard bedanken die tijdens zijn colleges 

elektromagnetisme letterlijk een lichtend voorbeeld was als het gaat om activerend leren. Hij was zijn tijd ver 

vooruit. 

Jaap ten Bosch, mijn promotor, bedankt dat je er steeds op hamerde de vertaalslag naar de praktijk te maken. 

Altijd weer kwam de vraag wat betekent het voor de tandartspraktijk, wat betekent het voor de patiënt?  

Birgit Angmar-Månsson and Helene Almqvist, thank you for inviting me to Karolinska Institute in Stockholm, 

Sweden to explore the ins and outs of caries detection and assessment and how these cover diagnosis only 

partially. 

Tegen het einde van mijn promotieonderzoek bezocht ik mijn eerste ORCA-congres in Noordwijkerhout, 

georganiseerd door het team van Bob ten Cate. Dat ORCA congres is de reden dat ik nog steeds werkzaam ben 

in de tandheelkunde. ACTA en ORCA namen me op in de familie. Ik voel me zowel bij ACTA als ORCA nog steeds 

thuis. 

George Stookey, thank you for giving me the opportunity to work in your lab, the oral health research institute 

in Indianapolis. You inspired me with your endless enthusiasm and eagerness to learn. Moreover you gave me 

the opportunity to design and run my first caries clinical trial. Collaborations started then, still exist today. 

Elbert Josselin de Jong, ik ken je sinds mijn promotieonderzoek. In Indianapolis kwam je een QLF-camera 

afleveren. Terwijl jij even weg was, schroefde ik de camera uit elkaar om de optica door te meten. Jouw reactie: 

“Jou mag ik wel.” Sindsdien zijn we bevriend. Tien jaar was ik in dienst bij Inspektor Research Systems dat je 
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samen met je neef Elbert Waller runde. Elbert Waller, jij ook bedankt voor de altijd plezierige samenwerking in 

en tegenwoordig met dit leuke bedrijf. Ook sinds ik Inspektor heb verlaten, blijven jullie mijn onderzoek steunen. 

Bob ten Cate, bedankt dat je me opnam in jouw onderzoeksgroep bij ACTA. Veel van mijn huidige collega’s ken 

ik al een tien- of twintigtal jaren. Hoewel ik ze allemaal een warm hart toedraag, wil ik enkelen van hen specifiek 

bedanken. Egija Zaura, wij zijn rond dezelfde tijd begonnen bij ACTA en deelden tot voor kort een werkkamer. Ik 

kan altijd bij je terecht voor advies. Ook in ons onderzoek vullen we elkaar aan. Rob Exterkate, dank je voor je 

kritische blik, de gezelligheid bij borrels en het altijd mee mogen rijden na bijvoorbeeld een promotiefeestje. 

Mark Buijs en Michel Hoogenkamp, bedankt voor alle hulp bij experimenten en het verwerken van samples. Cor 

van Loveren, bedankt voor de lessen cariologie en preventie. Bedankt ook voor de fijne samenwerking in de 

ORCA-board. Hans de Soet, dank voor je hulp in de microbiologie en alle ORCA en theemomenten. Catherine 

Volgenant, bedankt voor je connecties met de clinici binnen ACTA. Ik heb enorm genoten van de begeleiding 

tijdens jouw promotietraject. Ik heb denk ik net zoveel geleerd van jou als jij van mij. Bastiaan Krom, dank je voor 

jouw enthousiasme voor het onderwijs en met name het stukje ‘Bildung.’ Ik geniet van onze gezamenlijke 

begeleiding van Pilar. Pilar, bedankt voor het maken van eigen keuzes. Jouw onderzoek geeft mij nieuwe 

inzichten. Ook als hoogleraar leer ik graag bij. Alice en Awani, bedankt dat jullie het volgende onderzoeks-

avontuur met mij aangaan. 

De sectie Orthodontie bedank ik voor alle samenwerking op het gebied van cariëspreventie bij de behandeling 

met vaste beugels. Met name Moniek Beerens en Nicoline van der Kaaij: dankzij jullie hebben we een beter 

inzicht in hoe we witte-vlek laesies rondom de beugel kunnen voorkomen.  

De sectie Cariologie wil ik graag bedanken voor de verdiepende gesprekken over de essentie van preventie en 

waarom het zorgplan zo belangrijk is. Heel specifiek wil ik Guus van Strijp bedanken voor het vertrouwen dat hij 

me gaf toen ik zijn sectie tijdelijk voor hem mocht waarnemen. 

De sectie Implantologie bedank ik voor het verruimen van mijn blik tijdens mijn jaar als sectiehoofd. Hoewel 

implantaten doorgaans pas in beeld komen als er op het gebied van de preventie gefaald is, herkende ik ook bij 

jullie een behoudende blik. Ik heb bewondering voor de manier waarop jullie als team doorgewerkt hebben, 

terwijl de hoogleraar vertrok, de opleiding en mankracht werd afgebouwd, maar de hoeveelheid werk hetzelfde 

bleef. 

Dank aan de sectie Kindertandheelkunde voor het warme nest waarin ik terecht ben gekomen. Jullie organisatie 

verloopt soepel. Ondanks alles, draait het onderwijs in Coronatijd gewoon door, petje af. Clarissa Bonifacio, 

bedankt dat je samen met mij optrekt om de mondgezondheidsverschillen bij kinderen kleiner te maken.  

Graag wil ik ook de overige secties van ACTA bedanken. Met de meeste secties heb ik in meer of mindere mate 

samengewerkt en dat blijf ik doen. Er is eenvoudigweg niet voldoende tijd om bij iedereen apart stil te staan. 
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Karl Parisius bedankt dat je me hebt verleid om bij de opleiding mondzorgkunde van Inholland te komen werken. 

Evidence based practice groep: Eva, Laura, Karen, Janneke, Sofie ,Ibrahim, Elise, Anke en David, bedankt voor alle 

spontane ideeën en kritische vragen. Loes, Truus, Lisette, Lianne, Dasja, Tjitske, Vasilena en overige collega’s 

jullie voelen als familie. Sandra, Annemieke en Jacqueline, bedankt voor het behouden van de teamsfeer. Ook 

met andere groepen binnen Inholland werk ik samen: Harmen Bijwaard, Laurence Alpay, Berno van Meijel en 

Mathieu Klaphake, we kijken over de grenzen van onze disciplines en versterken zo elkaars onderzoek. 

In mijn onderzoek en onderwijs vind ik steun in de samenwerking met velen. Dank aan het initiatief van de 

Nederlandse tandheelkunde- en mondzorgkundeopleidingen om de krachten te bundelen  ORANGEHEALTH. 

Dank aan de mensen van het Athena instituut voor het betrekken bij de Community Service Learning projecten. 

Ook dank aan Christine Dedding van de Health Behavior and Chronic Diseases groep van het AUMC voor het 

enthousiasme over mijn overstap van kwantitatief naar kwalitatief onderzoek en de bereidheid samen met mij 

twee AIO’s te begeleiden. De mensen achter de Amsterdamse aanpak gezond gewicht, de gezondheids-

ambassadeurs in Amsterdam nieuw-west, bedankt voor de steun om mondzorg aan te laten haken. Het Sarphati 

instituut voor de samenwerking en nieuwe kansen op het gebied van onderzoek waar het gaat om de gezondheid 

gedurende de eerste 1000 dagen. Tenslotte dank aan alle onderzoeksdeelnemers, zonder jullie was dat 

onderzoek er niet geweest. 

Amanda, ik ken je al jaren, sinds mijn studietijd in Groningen. We werden echt hechte vrienden toen jij na een 

operatie weken van top tot teen in het gips lag en we met een hele vriendengroep de mantelzorg verdeelden. 

Later verhuisden we allebei naar Almere. Onze kinderen zijn van dezelfde leeftijd en sinds je circa 9 jaar geleden 

letterlijk 10 huizen verderop woont, is de vriendschap alleen maar hechter geworden. Niet alleen tussen ons, 

maar ook tussen onze gezinnen. Sinds de eerste Corona lockdown wandelen we bijna dagelijks. We laten elkaar 

uit. Jij bent mijn luisterend oor en ik het jouwe. Bedankt voor alles. 

Lieve Marko, 30 jaar zijn we samen. Ik kan altijd op je bouwen. Toen ik in 1995 de kans kreeg om naar de VS te 

gaan, heb je me zonder aarzelen gefeliciteerd en gesteund. Toen ik een jaar later niet terugkeerde, ben je me 

gevolgd. Ook daarna heeft mijn werk bepaald waar we gingen wonen. Samen kregen we drie kinderen: Liselotte, 

Niels en Thomas. Marko, ik ben blij hoe we in de relatie en bij de opvoeding van de kinderen elkaar aanvullen. 

Inmiddels zijn ze alle drie uitgevlogen. Liselotte, Niels en Thomas: Ga jullie eigen weg, maar weet dat ik jullie 

overal blijf volgen en dat jullie altijd welkom zijn. Marko en ik zijn jullie vangnet, jullie zijn het onze. Ik ben blij en 

trots om jullie naast me te mogen hebben staan! 

Ik heb gezegd.  

  



Pagina 12 van 13 
 

Referenties 

- allecijfers.nl. (2021). Inwoners in Nederland naar nationaliteit. Retrieved 21-4-2021 from 
https://allecijfers.nl/nationaliteiten 

- Beerens, M. W., Boekitwetan, F., van der Veen, M. H., & ten Cate, J. M. (2015). White spot lesions after 
orthodontic treatment assessed by clinical photographs and by quantitative light-induced fluorescence 
imaging; a retrospective study. Acta Odontol Scand, 73(6), 441-446. 
https://doi.org/10.3109/00016357.2014.980846  

- Berkman, L. F. (2000). Social support, social networks, social cohesion and health. Soc Work Health Care, 
31(2), 3-14. https://doi.org/10.1300/J010v31n02_02  

- Broadbent, J. M., Thomson, W. M., & Poulton, R. (2008). Trajectory patterns of dental caries experience in 
the permanent dentition to the fourth decade of life. J Dent Res, 87(1), 69-72. 
https://doi.org/10.1177/154405910808700112  

- CBS. (2018). Gebruik medische voorzieningen; 1981-2009. . https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/7042mc 
- Dahlan, R., Badri, P., Saltaji, H., & Amin, M. (2019). Impact of acculturation on oral health among 

immigrants and ethnic minorities: A systematic review. PLoS One, 14(2), e0212891. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212891  

- Dokters van de Wereld. (2021). Ruime meerderheid nederlanders: mondzorg moet terug in het basispakket. 
Retrieved 5-3-2021 from https://doktersvandewereld.org/ruime-meerderheid-nederlanders-mondzorg-
moet-terug-in-het-basispakket/ 

- GBD 2017. (2018). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 
354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global 
Burden of Disease Study 2017. Lancet, 392(10159), 1789-1858. https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(18)32279-7  

- Gemeente Amsterdam. (zd). uitvoeringsmonitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. 
http://www.aagg.nl/ 

- Gosselink, K. (2020). De mondzorg in 2030. De visie van het ivoren kruis. Nederlands Tandartsenblad(3), 
38-41. https://www.ivorenkruis.nl/userfiles/file/NT2003_38-
41%202030%20Artikel%20Ivoren%20Kruis.pdf  

- Hoeksema, A. R., Peters, L. L., Raghoebar, G. M., Meijer, H. J. A., Vissink, A., & Visser, A. (2017). Oral health 
status and need for oral care of care-dependent indwelling elderly: from admission to death. Clin Oral 
Investig, 21(7), 2189-2196. https://doi.org/10.1007/s00784-016-2011-0  

- Kalsbeek, H. (2018). [Series: Caries prevention in a historical perspective. Food]. Ned Tijdschr Tandheelkd, 
125(3), 139-143. https://doi.org/10.5177/ntvt.2018.03.17222 (Serie: Cariespreventie in historisch 
perspectief. Voeding.)  

- KNMT. (2021). Een gezond gebit is kinderspel. Retrieved 8-3-2021 from 
https://www.knmt.nl/praktijkzaken/patientgerichtheid/patienteninformatie/campagne-een-gezond-gebit-
is-kinderspel 

- Liccardo, D., Cannavo, A., Spagnuolo, G., Ferrara, N., Cittadini, A., Rengo, C., & Rengo, G. (2019). 
Periodontal Disease: A Risk Factor for Diabetes and Cardiovascular Disease. Int J Mol Sci, 20(6). 
https://doi.org/10.3390/ijms20061414  

- Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. (2018). Nationaal Preventieakkoord. Naar een gezonder 
Nederland. www.nationaalpreventieakkoord.nl  

- Niesten, D., Witter, D. J., Bronkhorst, E. M., & Creugers, N. H. J. (2017). Oral health care behavior and 
frailty-related factors in a care-dependent older population. J Dent, 61, 39-47. 
https://doi.org/10.1016/j.jdent.2017.04.002  

- Nuijens, J., & Kuipers, J. (2021, 13-1-2021). Geef ook de minder rijken de kans op een goed gebit. Het 
Parool. https://www.parool.nl/columns-opinie/geef-ook-de-minder-rijken-de-kans-op-een-goed-
gebit~b86e1788/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

https://allecijfers.nl/nationaliteiten
https://doi.org/10.3109/00016357.2014.980846
https://doi.org/10.1300/J010v31n02_02
https://doi.org/10.1177/154405910808700112
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/7042mc
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212891
https://doktersvandewereld.org/ruime-meerderheid-nederlanders-mondzorg-moet-terug-in-het-basispakket/
https://doktersvandewereld.org/ruime-meerderheid-nederlanders-mondzorg-moet-terug-in-het-basispakket/
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32279-7
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32279-7
http://www.aagg.nl/
https://www.ivorenkruis.nl/userfiles/file/NT2003_38-41%202030%20Artikel%20Ivoren%20Kruis.pdf
https://www.ivorenkruis.nl/userfiles/file/NT2003_38-41%202030%20Artikel%20Ivoren%20Kruis.pdf
https://doi.org/10.1007/s00784-016-2011-0
https://doi.org/10.5177/ntvt.2018.03.17222
https://www.knmt.nl/praktijkzaken/patientgerichtheid/patienteninformatie/campagne-een-gezond-gebit-is-kinderspel
https://www.knmt.nl/praktijkzaken/patientgerichtheid/patienteninformatie/campagne-een-gezond-gebit-is-kinderspel
https://doi.org/10.3390/ijms20061414
www.nationaalpreventieakkoord.nl
https://doi.org/10.1016/j.jdent.2017.04.002
https://www.parool.nl/columns-opinie/geef-ook-de-minder-rijken-de-kans-op-een-goed-gebit%7Eb86e1788/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.parool.nl/columns-opinie/geef-ook-de-minder-rijken-de-kans-op-een-goed-gebit%7Eb86e1788/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Pagina 13 van 13 
 

- Pabbla, A., Duijster, D., Grasveld, A., Sekundo, C., Agyemang, C., & van der Heijden, G. (2021). Oral Health 
Status, Oral Health Behaviours and Oral Health Care Utilisation Among Migrants Residing in Europe: A 
Systematic Review. J Immigr Minor Health, 23(2), 373-388. https://doi.org/10.1007/s10903-020-01056-9  

- Petersen, P. E., & Ogawa, H. (2012). The global burden of periodontal disease: towards integration with 
chronic disease prevention and control. Periodontol 2000, 60(1), 15-39. https://doi.org/10.1111/j.1600-
0757.2011.00425.x  

- RVS. (2020). Gezondheidsverschillen voorbij. Complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal. 
https://adviezen.raadrvs.nl/gezondheidsverschillen-voorbij/ 

- RVS. (2021). Een eerlijke kans op gezond leven. 
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2021/4/7/een-eerlijke-kans-op-gezond-leven 

- Stichting Fred Foundation. (2021). Food4smiles. Samen geven we onze kinderen de kans om gezond op te 
groeien. https://food4smiles.nl/node/8 

- Sureda, A., Daglia, M., Arguelles Castilla, S., Sanadgol, N., Fazel Nabavi, S., Khan, H., Belwal, T., Jeandet, P., 
Marchese, A., Pistollato, F., Forbes-Hernandez, T., Battino, M., Berindan-Neagoe, I., D'Onofrio, G., & 
Nabavi, S. M. (2020). Oral microbiota and Alzheimer's disease: Do all roads lead to Rome? Pharmacol Res, 
151, 104582. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2019.104582  

- van der Veen, M. H., Volgenant, C. M., Keijser, B., Ten Cate, J. B., & Crielaard, W. (2016). Dynamics of red 
fluorescent dental plaque during experimental gingivitis--A cohort study. J Dent, 48, 71-76. 
https://doi.org/10.1016/j.jdent.2016.02.010  

- van Loveren, C. (2016). [Preventive dentistry 1. Fluoride toothpaste, the cornerstone of caries prevention]. 
Ned Tijdschr Tandheelkd, 123(12), 601-608. https://doi.org/10.5177/ntvt.2013.12.16188 (Preventieve 
tandheelkunde 1. Fluoridetandpasta's, de hoeksteen van de cariespreventie.)  

- Volksgezondheidenzorg.info. (2021).  RIVM. Retrieved 1-4-2021 from 
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gebitsafwijkingen/kosten/zorguitgaven#!node-
zorguitgaven-gebitsafwijkingen-naar-sector  

- waarstaatjegemeente.nl. (2021). Kinderen zonder periodieke controle bij een tandarts. 
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/zoekresultaat/ 

- Zorginstituut Nederland. (2014). Signalement mondzorg 2014. 
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2014/12/10/signalement-mondzorg-2014 

- Zorginstituut Nederland. (2018). Signalement Mondzorg 2018. 
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2018/11/19/signalement-mondzorg-2018 

 

https://doi.org/10.1007/s10903-020-01056-9
https://doi.org/10.1111/j.1600-0757.2011.00425.x
https://doi.org/10.1111/j.1600-0757.2011.00425.x
https://adviezen.raadrvs.nl/gezondheidsverschillen-voorbij/
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2021/4/7/een-eerlijke-kans-op-gezond-leven
https://food4smiles.nl/node/8
https://doi.org/10.1016/j.phrs.2019.104582
https://doi.org/10.1016/j.jdent.2016.02.010
https://doi.org/10.5177/ntvt.2013.12.16188
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gebitsafwijkingen/kosten/zorguitgaven#!node-zorguitgaven-gebitsafwijkingen-naar-sector
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gebitsafwijkingen/kosten/zorguitgaven#!node-zorguitgaven-gebitsafwijkingen-naar-sector
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/zoekresultaat/
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2014/12/10/signalement-mondzorg-2014
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2018/11/19/signalement-mondzorg-2018

	Gebit legt ongelijkheid in de samenleving bloot
	De mond is een visitekaartje
	Een beeld zegt meer dan 1000 woorden
	Figuur 1. Links, een intra-orale mondfoto, gemaakt met een QLF-D billuminator camera (Inspektor Research Systems B.V., Amsterdam), waarmee ook de fluorescentiefoto rechts is gemaakt. De foto’s zijn gemaakt bij een Braziliaans kind van circa 6 jaar oud...
	Figuur 2. Links, een intra-orale mondfoto, gemaakt met een QLF-D billuminator camera (Inspektor Research Systems B.V., Amsterdam), waarmee ook de fluorescentiefoto rechts is gemaakt. De foto’s zijn gemaakt bij een Nederlands kind van circa 6 jaar oud ...

	Monitoring:
	Individuele monitoring
	Maatschappij-brede monitoring

	De mond in cijfers
	De mond en de samenleving
	De samenleving en de mond
	Dankwoord
	Referenties

