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Hoofddorp, 9 januari 2017   

Betreft: Mondzorg voor kwetsbare ouderen 

Ref.: BDV/904KW09012017 

 

Geachte heer Van Haersma Buma,  

De mondzorg voor (kwetsbare) ouderen verdient alle aandacht. Ook die van u als vertegenwoordiger van een 

politieke partij. Er is immers een duidelijk verband tussen de algemene gezondheid en de mondgezondheid. 

Voorbeelden zijn: de impact van ontstekingen in de mond op de rest van het lichaam, pijn in de mond of verlies 

van kauwvermogen en ondervoeding, een extreem droge mond als gevolg van medicatiegebruik, de relatie met 

diabetes en hartfalen, maar ook de recent aangetoonde correlatie tussen kauwen en het voorkomen van 

dementie. En wat te denken van het sociale isolement als gevolg van een slecht gebit en slechte adem. 

Toenemende kwetsbaarheid 

Er is vastgesteld dat bij het ouder worden niet alleen de kwetsbaarheid van mensen toeneemt, maar 

tegelijkertijd de aandacht voor mondverzorging afneemt. Gebrek aan inzicht in het belang van adequate 

mondverzorging is hiervoor een belangrijke reden, net als meer afnemende mobiliteit met alle praktische 

beperkingen van dien, toenemende kwetsbaarheid in het algemeen en co-morbiditeit, en financiële drempels 

omdat deze zorg voor grote groepen ouderen niet onder de basisverzekering valt of omdat een eigen bijdrage 

voor (implantaatgedragen) protheses verplicht is. Bovendien ontvangen ouderen door de beleidskeuze om 

mensen langer thuis te laten wonen, pas in een later stadium de mondzorg die onderdeel is van de Wet 

langdurige zorg. 

Plan van aanpak van de sector 

Reden voor alle bij de mondzorg betrokken partijen om in goed overleg met de Patiëntenfederatie Nederland en 

Consumentenbond, de handen in een te slaan. Tijdens het rondetafelgesprek met de vaste Kamercommissie van 

VWS d.d. 3 oktober jl. is hier door verschillende vertegenwoordigers uit de sector al de aandacht op gevestigd. 

Er is bovendien een plan van aanpak opgesteld dat door de minister van VWS op 30 juni 2016 naar de Tweede 

Kamer is gestuurd. Hierbij wordt ruime aandacht besteed aan het seniorproof maken van mondzorgpraktijken, 

de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn, het verankeren  van de aandacht voor de mond in de 

opleiding van andere zorgverleners en een aanbod voor na- en bijscholing. Maar er is meer nodig: we vragen uw 

politieke steun om dit maatschappelijke probleem te helpen oplossen!  



                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

Politieke steun voor bewustwordingscampagne 

Concreet denken we aan het initiëren van een bewustwordingscampagne over het belang van goede 

mondverzorging. Hierbij zouden we ons willen richten op de ouderen zelf, maar niet minder op hun kinderen, 

mantelzorgers en zorgverleners in het algemeen. Hier valt echt een wereld te winnen! Naast de noodzakelijke 

bewustwordingscampagne vragen we politieke partijen na te denken over een andere bekostiging van deze 

zorg. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het opnemen van de mondzorg voor ouderen binnen de 

basisverzekering. 

Ouderen en politiek 

Gelet op het maatschappelijke belang vragen we u als politieke partij om uw gedachten te vormen over het op 

een maatschappelijk aanvaardbaar niveau krijgen van de mondzorg voor (kwetsbare) ouderen en hier rekening 

mee te houden bij de politieke keuzes die de komende periode gemaakt worden. Hierbij denken we ook aan de 

politieke debatten in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017, de onderhandelingen 

die voorafgaan aan een regeerakkoord en het vormgeven van nieuw gezondheidsbeleid voor de komende jaren.  

Mocht u daar behoefte aan hebben dan voorzien we u graag van nadere informatie over dit belangrijke 

onderwerp. Ondergetekenden zijn telefonisch te bereiken via onderstaande telefoonnummers en/of per mail 

via j.smienk@knmt.nl of marnix.de.romph@ont.nl 

Namens: 

Associatie Nederlandse Tandartsen 

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 

Nederlandse Vereniging van Instellingen voor Jeugdtandzorg 

Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie 

NVM-mondhygiënisten 

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeanette Smienk  Marnix de Romph   

Senior Beleidsadviseur KNMT Directeur ONT 

030- 60 76 237 / 06-41 131 216 023-72 00 444 / 06-11 374 692 
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