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“Een super leerzame dag met veel verdieping op alle vlakken van de gerodontologie en zeker een 
congres waar ik vaker aanwezig bij zou willen zijn. Ik wil hierbij het Ad van Andel fonds bedanken 
voor de mogelijkheid om bij dit congres aanwezig kunnen te zijn.” 
 
“Preventie is bij deze doelgroep ongelofelijk belangrijk, omdat sommige ouderen niet meer volledig 
behandelbaar zijn. Een mondzorgverlener kan dit niet alleen. Daar heeft hij/zij hulp voor nodig. Door 
een intensieve samenwerking aan te gaan, kan preventie beter toegepast worden. Voorkomen is 
beter dan genezen!” 
 
“Ik denk dat het thema ‘Toothgether’ de spijker zijn kop sloeg. We zullen het met zijn allen moeten 
doen, zodat ook de kwetsbare ouderen de juiste zorg (op maat) krijgen.” 
 
“Voor mij was dit als 1ste-masterstudente Tandheelkunde aan de KU Leuven mijn allereerste 
congres. Het was een levendige bedoening vol passie over gerodontologie. Tijdens deze ervaring 
voelde ik me deel van een team dat iets goed wil doen voor de maatschappij: mondzorgverleners 
met een hart voor ouderen.” 
 
“Als mondzorgverlener bevinden we ons binnen deze samenwerking in een unieke positie: de eerste 
kenmerken van (pre)frailty bevinden zich vaak in de mond. Een goede samenwerking met 
(huis)artsen kan ervoor zorgen dat we deze negatieve gezondheidsuitkomst kunnen minimaliseren 
net zoals de hiermee gepaard gaande hogere gezondheidskosten. Patiënten vrijwaren van ‘frailty’ 
betekent meer budget voor andere zaken, preventie van wortelcariës bijvoorbeeld. In Nederland 
gebruikt men voor deze indicatie onder andere 5000 ppm tandpasta, wat we in België (nog?) niet 
kennen.” 
 
“De zorg voor zorgafhankelijke ouderen kan verbeterd worden als we werken naar een toekomst 
waarin de mondzorgverlener nauw betrokken wordt in het zorgteam van de patiënt. Net zoals de 
naam van dit lustrumcongres: we should do it To(oth)gether.” 
 
“Dit was mijn eerste congres als student en ik was versteld dat bijleren zo fijn kon zijn. Een 
fantastische organisatie en locatie hebben dit uiteraard mede mogelijk gemaakt. Na afloop van de 
dag was ik dan ook overtuigd dat er nog steeds veel kan veranderen in België omtrent de 
Gerodontologie.” 
 
“Ik merkte dat een congres zoals dit een goede plek is om contacten op te doen voor de 
interdisciplinaire samenwerking die zo belangrijk is bij de zorg voor ouderen. Het delen van ideeën, 
ervaring en kennis wat uiteindelijk hopelijk bijdraagt aan betere zorg. Dit sluit natuurlijk mooi aan bij 
het overkoepelende thema: ‘Toothgether’. Het enthousiasme van de andere bezoekers van het 
congres werkte aanstekelijk en ik kan zeker zeggen dat ik hierdoor zelf ook enthousiaster ben 
geworden over het congres, maar ook over gerodontologie.” 
 
“(Kwetsbare) ouderen hebben gezorgd voor de wereld waarin  wij nu leven en nu is het tijd om voor 
hen te zorgen.” 


