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“RICHTLIJNEN HELPEN BESLUITEN TE 
ONDERBOUWEN” 

Nederlands Tandartsenblad (NT) 
 

Door Elly de Gier op di, 01/31/2017 - 09:39 

 

 

De eerste voorzitter van het Kennisinstituut Mondzorg (KiMo), Ludo Hellebrekers, lijkt 

met zijn ervaring in de diergeneeskunde geknipt om na de moeizame vorming van 

deze vereniging nu voortvarend van start te gaan met het ontwikkelen van richtlijnen. 

Mede dankzij een vlotte subsidietoezegging van het ministerie van VWS kan het 

geplande driejarenprogramma worden uitgevoerd. 

Waarom wordt een dierenarts voorzitter van KiMo? 

“Ik heb als voorzitter van de beroepsorganisatie van dierenartsen, de KNMvD, ervaring 

opgedaan met het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem. Mede daardoor ken ik de 

noodzaak van het goed meenemen van de achterban. Onder grote politieke druk, ingegeven 

door de antibioticadiscussie, moesten we bij diergeneeskunde uit het niets binnen twee jaar 

richtlijnen operationeel hebben. Dat was verre van ideaal. Met stoom en kokend water 

hebben we het gerealiseerd, zij het met de nodige schuring. Met mijn ervaring als 

procesdeskundige hoop ik dat ik hetzelfde proces in de tandheelkunde kan faciliteren en 

soepeler kan laten verlopen. Men heeft mij gevraagd als onafhankelijk persoon zonder 

belangen in de tandheelkunde. De andere twee bestuursleden zijn de tandartsen Daniëlle 

Boonzaaijer en Joris Muris. Als bestuur bemoeien we ons met het bestuurlijke proces en niet 

met de inhoud van richtlijnen. We gaan vast ook weer fouten maken, maar andere dan die ik 

bij diergeneeskunde heb gemaakt.” 

Werken de richtlijnen in de diergeneeskunde? 

“Die bewijzen, denk ik, dagelijks hun nut. Inmiddels is een tiental richtlijnen ontwikkeld door 

wetenschappers in samenspraak met mensen uit de praktijk. Ze zijn relevant en toepasbaar; 

men kan er echt iets mee. Richtlijnen moeten breed gedragen worden. Bij de dierenartsen 

heb ik – met vallen en opstaan – ook geleerd hoe je richtlijnen het beste in de markt kunt 

zetten en de implementatie kunt ondersteunen.” 
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Wanneer bewijst een richtlijn zijn waarde? 

“Op verschillende momenten. Als uit de evaluatie blijkt dat er betere zorg wordt geleverd. 

Daarnaast leidt de ontwikkeling van een richtlijn ook tot discussie en dialoog tussen 

wetenschappers en praktijkmensen over klinische aspecten. Het is moeilijk meetbaar, maar 

ik ben er echt van overtuigd dat het mensen meer bewust maakt van de toegevoegde 

waarde van evidence based medisch handelen. En last but not least: het kan ook in 

discussies met derde partijen als overheid, zorgverzekeraars of patiëntenverenigingen 

helpen om zichtbaar te maken dat je kwaliteit getoetst en geborgd hebt. Richtlijnen leiden 

dus tot betere kwaliteit en een stevigere positionering van de zorgverleners in discussies 

over het vak. Je maakt inzichtelijk wat je doet, waarom je het doet en hoe je daartoe 

gekomen bent.” 

Een beroepsgroep die zichzelf serieus neemt, kan niet zonder richtlijnen? 

“Die kan niet zonder een transparante en geborgde kritische beoordeling van haar eigen 

handelen. Richtlijnen zijn daar faciliterend in. Ze zijn geen doel op zich, maar een tool om de 

kwaliteit van de zorg te verbeteren en blijvend te toetsen.” 

Is het, gezien de turbulente voorgeschiedenis van KiMo, niet erg lastig om van start te 

gaan? 

“Ik heb de discussies over het ontstaan van de vereniging van de zijlijn meegekregen. Ik ben 

me dus bewust van de gevoeligheden uit het verleden, maar we willen met het bestuur 

vooral voorwaarts kijken. Sinds 1 september is er een vereniging KiMo, met de KNMT, de 

ANT en de Federatie van Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV) als 

leden. Die hebben daarnaast ieder een onafhankelijke afgevaardigde in de Raad van 

Toezicht. We willen allemaal een succesvol, productief en breed gedragen systeem van 

richtlijnontwikkeling.” 

En wat is de rol van mondhygiënisten? 

“Er is bij de leden nog wel discussie over de plaats van de Nederlandse Vereniging van 

Mondhygiënisten (NVM) als volwaardig lid of als buitengewoon lid. Mondhygiënisten spelen 

een volwaardige rol in de mondzorg. Het is belangrijk dat, daar waar richtlijnen worden 

ontwikkeld die raken aan het vak van Mondzorgkunde mondhygiënisten erbij betrokken 

worden, een inbreng hebben en die inbreng ook in de richtlijn terugzien.” 

Hoe is de financiering geregeld? 

“De drie leden hebben gezamenlijk voor de eerste drie jaren een bedrag van drie ton per jaar 

vrijgemaakt. Half december heeft VWS tot onze buitengewoon aangename verrassing voor 

drie jaar een subsidie van jaarlijks drie ton toegezegd. Die is met een ongekende snelheid 

binnen anderhalve maand toegekend. Voor de eerste drie jaar is er dus jaarlijks zes ton 

beschikbaar. Voorwaarde voor VWS is dat we een onafhankelijk en breed gedragen instituut 

zijn. Daarnaast wil het ministerie graag dat jeugd- en ouderenzorg ook geagendeerd worden. 

Na drie jaar zal KiMO de financiën zelf moeten rondkrijgen. Hoe we dat gaan inrichten is nog 

niet duidelijk, maar de gebruikers zouden KiMo moeten financieren en richtlijnen 

ontwikkelen, en vooral ook onderhouden. Want het is niet de bedoeling om er steeds meer te 

gaan maken.  
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Voor de komende drie jaren hebben we twaalf richtlijnen op het programma staan. Je moet 

niet alles in het vak willen dichtmetselen met richtlijnen, want dan worden ze vaak te 

detaillistisch.” 

Hoe is de procedure voor de ontwikkeling van een richtlijn? 

“Er is een richtlijnadviescommissie (RAC) die adviseert over welke richtlijnen prioritair zijn. 

Vervolgens stelt de richtlijnontwikkelcommissies (ROC) met wetenschappers en 

praktijkmensen, eventueel aangevuld met specifieke experts, de richtlijn op. Na uitgebreide 

toetsing door de gebruikers en andere stakeholders wordt een richtlijn aan de 

Autorisatieraad voorgelegd. Die beoordeelt of aan alle basiskwaliteitseisen voor een EBRO-

richtlijn is voldaan.” 

Heeft de individuele tandarts de mogelijkheid invloed op een richtlijn uit te oefenen? 

“Die kan zich met zijn expertise aanmelden voor de ontwikkelcommissies. We moeten nog 

goed met het beroepsveld gaan communiceren over wat we doen, wat je er als tandarts aan 

kunt hebben, en hoe je een bijdrage kunt leveren. Het liefst hebben we natuurlijk mensen 

met liefde en bevlogenheid voor hun vak.” 

Een genoemd bezwaar is dat richtlijnen tot een soort kookboektandheelkunde zouden 

leiden... 

“Die angst ken ik uit de diergeneeskunde. Richtlijnen zijn opgesteld op basis van de 

algemeen beschikbare kennis, kunde, wetenschap en literatuur. Een richtlijn helpt je in de 

besluitvorming over wat de beste aanpak is en in de onderbouwing van beslissingen bij 

behandelingen. Of – en dat is wel net zo belangrijk – om een behandeling niet toe te passen. 

Daar moet je dan wel echt goede argumenten voor hebben. Een richtlijn helpt je dus om te 

komen tot het best onderbouwde besluit. Het is een onterechte angst dat je als autonome 

zorgprofessional niks meer in te brengen hebt en je het moet doen zoals het voorgeschreven 

staat. Maar je kunt niet zomaar afwijken met het argument dat je het al twintig jaar zo doet en 

dat dat je zo goed bevalt. In een richtlijn is de er-varing van meerdere wetenschappers en 

praktijkmensen bij elkaar gebracht. Dat geeft een breder positief onderbouwd oordeel dan 

van één – met alle respect – hard 

werkende, goedbedoelende en met de beste intenties acterende zorgprofessional.” 

Is het niet lastig dat zoveel geneeskunde en tandheelkunde niet evidence based is? 

“Inderdaad zijn niet alle gangbare behandelingen even breed onderbouwd en zijn niet alle 

behandelstrategieën gebaseerd op brede gerandomiseerde analyses. Dat pretenderen we 

met richtlijnen volgens de EBRO-procedure ook niet. Maar naar de stand van de wetenschap 

en de kennis van dit moment is het de best mogelijke onderbouwing. Er wordt wel eens 

gezegd dat het beter zou zijn te spreken van best available based in plaats van evidence 

based. Maar dat is altijd breder dan de zogenaamde n=1 benadering. In de procedure voor 

richtlijnontwikkeling worden de gaten in de kennis zichtbaar. Wat is nou mooier dan dat? Dan 

zien we precies waar we in ons vak een verbeterslag moeten maken en waar extra 

onderzoek nodig is.” 
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KiMo is nog maar net bezig, maar zijn er ambities om door te groeien tot een soort 

kwaliteitsinstituut, misschien ook met keurmerken en dergelijke? 

“In de nazit van vergaderingen komt dit best wel eens aan de orde, dus ik sluit niets uit. Maar 

in het driejarenprogramma hoort het zeker niet bij onze top drie van ambities. We focussen 

ons nu allemaal monomaan om die trein aan het rijden te krijgen en de commissies aan het 

werk te zetten. Met onze leden gaan 

we dan later nadenken over hoe onze toekomstige financiering, structuur en doelstellingen er 

uit moeten zien.” 

Zou idealiter iedere tandarts lid van KiMo moeten worden? 

“Uiteindelijk zou het een prachtig signaal zijn, ook maatschappelijk gezien, als alle 

zorgprofessionals in de mondzorg er deel van uit maken.” 

Is het Zorg Instituut Nederland, dat het programma beoordeelt, nu tevreden over hoe 

KiMo bezig is? 

“Ik denk het wel, maar men zal ook wel iets hebben van ‘the proof of the pudding is in the 

eating’. Men zit natuurlijk met interesse te kijken of wij gaan leveren wat we hebben 

toegezegd. Er is enthousiasme om er mee aan de slag te gaan. Het is natuurlijk een 

uitdaging om het nu ook goed te laten zien.” 

Tekst: Reinier van de Vrie; Foto’s: Jan de Groot, Amsterdam 

 


