Beleidsplan NVGd 2017-2020
Missie komende bestuursperiode
De NVGd heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde uitoefening van de mondzorg voor
ouderen te bevorderen en de resultaten daarvan dienstbaar te maken aan die ouderen.
Visie komende bestuursperiode
De NVGd wil een (pro)actieve rol spelen bij de kennisontwikkeling met betrekking tot de
mondzorg voor ouderen. Door de wetenschappelijke output te vertalen naar de praktijk zal de
mondzorgverlener verder kunnen professionaliseren. De NVGd zal dit in een breed kader
aanpakken, gezamenlijk met opleidings-, kennis- en onderzoeksinstituten en de diverse
wetenschappelijke zusterverenigingen.
De vereniging heeft een sterk interdisciplinair karakter vanwege het lidmaatschap van zowel
tandartsen als mondhygiënisten als tandprothetici. Vanwege het interdisciplinaire karakter
dient de NVGd haar aandacht te richten op de gemeenschappelijke interesses, passies en
belangen en met respect ieders visie te waarderen.
Omdat ook assisterenden welkom zijn in de vereniging sluit de NVGd aan bij moderne
mondzorgpraktijken waar het samenwerken in teams gangbaar is. Daarenboven bevordert zij de
multidisciplinaire samenwerking door zich te richten op specialisten ouderenzorg, huisartsen,
praktijkondersteuners, logopedisten, diëtisten en andere professionele zorgverleners rondom
de ouderen. Het project ‘De mond niet vergeten’ biedt veel kansen op samenwerking met
partijen waar de mondzorg in het verleden ver vanaf stond.
De ouderenzorg is een actueel thema, er is een momentum voor verandering. De NVGd zal zich
de komende periode zichtbaar manifesteren en partners zoeken bij andere wetenschappelijke
verenigingen met gelijksoortige doelstellingen alsook bij maatschappelijke organisaties. Daar
waar actuele thema’s dat vragen zullen gezamenlijke belangen van leden worden behartigd en
specifieke kennis en deskundigheid worden gedeeld.
Inzake het medisch-tandheelkundig handelen dient de NVGd mee te werken aan het opstellen
van evidence-based richtlijnen en haar expertise beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld aan het
Kennisinstituut Mondzorg. Daarnaast moeten indicatoren ontwikkeld worden waarmee de
kwaliteit van zorg gemeten en verbeterd kan worden.
De NVGd zal aandacht moeten blijven vragen voor de mondzorg in zorgopleidingen op mbo- en
hbo-niveau en bij (postinitiële) opleidingen van direct betrokken (para)medici. Ook draagt ze bij
aan de opleiding en de bij- en nascholing van de diverse groepen mondzorgverleners
De NVGd heeft een voorlichtingsrol richting ouderen en hun mantelzorgers. Derhalve dient ze
aandacht te besteden aan het maatschappelijke aspect door zich meer te profileren in
publiekscampagnes en bij ouderenorganisaties.
De vereniging regelt ook de (her)registratie en erkenning van de tandarts- en mondhygiënistgeriatrie.
De NVGd is monitor van ontwikkelingen en dient goed te communiceren met haar leden. Door
het regelmatig versturen van nieuwsbrieven blijven de leden op de hoogte. Door de groei van de
vereniging zullen leden meer dan voorheen worden gevraagd het bestuur te ondersteunen in
commissies of bij vraagstukken rondom actuele thema’s.

Actiepunten en kerndoelen
Meer ledenactiviteiten
• eenmaal per jaar een bijeenkomst voor tandartsen, mondhygiënisten, en tandprothetici,
waarin elke groep apart de eigen interesses en aandachtspunten bespreekt;
• eenmaal per jaar een bijeenkomst voor tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici
gezamenlijk;
• meer korte cursussen en workshops (bijvoorbeeld evidence-based literatuur; portfolio
samenstellen).
Meer wetenschappelijke activiteiten
• stimuleren van gedegen onderzoek en het instellen van een leerstoel gerodontologie;
• onderzoekers en onderwijsinstellingen moeten worden gestimuleerd om
onderzoeksvoorstellen in te dienen. Het is pas mogelijk beleid te formuleren als er
epidemiologische gegevens zijn; bijvoorbeeld ten aanzien van onderzoek naar
kwaliteitsindicatoren en doelmatigheid in de mondzorg;
• (meewerken aan) richtlijnen voor klinisch handelen.
Meer maatschappelijke activiteiten
• stimuleren van meer scholing in geriatrische mondzorg in alle zorgopleidingen;
• ijveren voor behoud van toegang tot tandheelkundige hulp voor kwetsbare ouderen;
• zorgen voor meer maatschappelijke en politieke bewustwording van het belang van een
goede mondgezondheid.
Meer naar buiten treden
• contact zoeken met andere wetenschappelijke verenigingen (VBTGG, VMTI, BENECOMO* );
• stimuleren van de eerstelijnssamenwerking tussen enerzijds de medische zorg en anderzijds
de mondzorg. Artsen dienen meer kennis van de mond en mondgezondheid te hebben en
mondzorgverleners dienen meer kennis van geriatrie te hebben;
• ondersteunen van voorlichtingscampagnes gericht op ouderen; zij weten onvoldoende van
het belang van de mondzorg;
• stimuleren van bezoek en deelname aan activiteiten van het European College of
Gerodontology;
• de NVGd dient na te denken over een pr- en mediabeleid en een herkenbaar gezicht naar
buiten aan te wijzen.
Samenstelling bestuur 2017
De leden van het bestuur hebben allen hun eigen aandachtsgebied:
Wim Klüter, voorzitter
Wendy Spijkers, secretaris
Jan Oudt, penningmeester (aandachtsgebied tandprothetici)
Ronald Goldsweer, vicevoorzitter (aandachtsgebied tandartsen; registratie en herregistratie)
Ellen Radersma-van Toledo, lid (aandachtsgebied mondhygiënisten)

*)

BENECOMO: Belgisch Nederlands Consortium Onderzoek Mondzorg Ouderen

