
‘In mijn jaren in de richtlijnontwikkeling kwam ik de 
nodige aarzelingen en twijfels tegen. Leveren richtlij-
nen wel voldoende op? Hoe zorgen we ervoor dat ze 
voldoende aansluiten op de beroepspraktijk? Kunnen 
we wel samenwerken met andere beroepsgroepen, 
waaronder ook de mondhygiënisten en de tandpro-
thetici? Kortom: is het allemaal haalbaar?

‘Het gekke is dat die twijfels als sneeuw voor de zon 
verdwijnen als je eenmaal aan de slag gaat. Elke 
richtlijnontwikkelcommissie werkt goed samen. 
Overal overheerst het enthousiasme. Lastige vragen, 
daar kom je met elkaar uit. En aan het einde ligt er een 
waardevol document waar de beroepsgroepen mee 
verder kunnen. Dat geeft elke keer weer aanleiding 
tot vreugde bij de afsluiting van een intensief ontwik-
keltraject..’

Dat zegt Dirk Mettes, vertrekkend directeur van KIMO, 
het Kennisinstituut Mondzorg dat zich met de kwali-
teit van de zorg en dan speciaal met de ontwikkeling 
van richtlijnen bezighoudt. Mettes’ track record mag 
er zijn: in een sector die op dit vlak minder ver is dan 
elders in de zorg, slaagde KIMO erin de twee jaar van 
zijn bestaan om drie richtlijnen aan te bieden bij het 
register van het Zorginstituut Nederland. 

Zeven andere richtlijnen
Bovendien zijn er zeven andere richtlijnen in de maak, 
in verschillende stadia van ontwikkeling. En hoewel 
de oprichters en leden van KIMO – ANT, KNMT en de 
federatie tandheelkundig wetenschappelijke vereni-
gingen FTWV – soms verschillende accenten leggen, 
is de richting duidelijk: ook in de mondzorg kun je niet 
meer om richtlijnen heen. De patiënten, de politiek, het 
ministerie en de verzekeraars, iedereen vraagt erom. 

Daar zag het allemaal niet naar uit toen Dirk Mettes 
begin jaren zeventig aan de slag ging als tandarts in 
het Brabantse Boxtel. In de groepspraktijk waaraan 
hij verbonden was, zag hij talloze patiënten voorbij-
komen met ernstige cariës. ‘Het was echt een epi-
demie, vooral ook bij jonge kinderen. Ik heb heel wat 
melkkiezen moeten trekken die zo waren aangetast 

dat er geen redden meer aan was. Echt een drama en 
weinig motiverend voor een jonge tandarts..’

Richtlijnen waren er in die tijd in de mondzorg eigen-
lijk nog niet. ‘Dat zit ‘m ook in de aard van de profes-
sionals,’ aldus Dirk Mettes. ‘Tandartsen zijn praktisch 
ingestelde vakmensen. Ze gaan graag aan de slag als 
er een probleem is. Ze zijn oplossingsgericht. Heel 
goed, maar het is ook van belang om naar de achter-
gronden en dieper liggende oorzaken te kijken.’

Gedrag
In het geval van de cariës-epidemie van de jaren zes-
tig en zeventig hadden die achtergronden te maken 
met leefstijl en met fluoridering. Mettes: ‘Er was des-
tijds nog te weinig aandacht voor preventie. Terwijl de 

Vertrekkend KIMO-directeur Dirk Mettes: 
‘Het blind volgen van een richtlijn 
                     kan niet leiden tot goede zorg’
Dirk Mettes neemt afscheid van het KIMO, het kennisinstituut dat hij als directeur door een intensieve eerste 

periode heeft geleid. ’We zijn hard op weg om een volwassen richtlijnorganisatie te worden.’

KIMO

dental bauer denkt met u mee 
dental bauer.nl

Hier had een product 
moeten staan

Misgrijpen. Niets dat zo vervelend is. 
Dankzij ons voorraadbeheersysteem is dat 
voorgoed verleden tijd. Steeds maar weer 
inventariseren, administreren en bestellen? 
Zonde van uw kostbare tijd. Laat ons systeem 
het werk voor u doen. Nauwelijks meer 
omkijken naar uw voorraad en altijd de 

zekerheid dat er voldoende – maar nooit 
teveel – in huis is. En in combinatie met onze 
effi ciënte modulaire kasten halveert u uw 
voorraadruimte met gemak.

Bel voor een vrijblijvend advies 
073 615 44 11 

db-ADVERT 2018_DENKTMEE_V1.indd   1 08-02-18   09:19

SDU-magazine nr. 3 2018



KIMO

meeste mondziekten toch te maken hebben met ge-
drag. Wat eet je en hoe vaak? Hoeveel frisdrank drink 
je? Hoe regelmatig poets je je tanden? Gebruik je floss 
of tandenstokers? Een juiste leefstijl is van doorslag-
gevend belang. In combinatie met de fluoridering van 
de tandpasta heeft een verbetering van die leefstijl 
geleid tot veel minder cariës.’

Voortschrijdend inzicht hierover leidde uiteindelijk tot 
een aanzienlijke afname van het aantal gevallen van 
cariës. Inmiddels was Dirk Mettes aan een omvangrijk 
onderzoeksproject begonnen vanuit de motivatie om 
meer op de klinische praktijk gericht onderzoek mo-
gelijk te maken. Dit promotieonderzoek voerde hij uit 
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Een en ander leidde tot een proefschrift en tot een 
van de eerste richtlijnen in de Nederlandse mondzorg 
volgens de evidence based methode, Het ging hier-
bij om de richtlijn Periodiek Mondonderzoek uit 2007. 
Dirk Mettes: ‘Die richtlijn had als belangrijkste aan-
beveling dat een halfjaarlijks bezoek niet per se voor 
iedereen nodig is als je leefstijl in orde is en als je re-
gelmatig poetst met fluoridetandpasta. Vaker naar de 
tandarts gaan voor periodiek mondonderzoek heeft 
alleen zin als je erg gevoelig bent voor mondziekten, 
zoals cariës en parodontitis. En iedere professional 
weet dat het daarbij om speciale risicogroepen van 
patiënten gaat.’

Actueel probleem
Dit is sindsdien wat Dirk Mettes betreft de rode draad 
bij het opstellen van richtlijnen: ze moeten inspelen 
op een actueel probleem of een knelpunt in de zorg. 
‘Richtlijnen zijn geen doel op zich. Een richtlijn moet 
helpen om een probleem in de praktijk op te lossen 
waar zorgverleners en patiënten mee kampen. Een 
richtlijn moet dus echt iets oplossen.’

Verder moeten richtlijnen voldoen aan strenge eisen: 
een onafhankelijke ontwikkelprocedure, participatie 
van alle relevante betrokkenen en wetenschappelijke 
bewijsvoering, en tegelijkertijd moeten ze toepasbaar 
zijn in de dagelijkse praktijk. Om dit te realiseren, vol-
doen de richtlijnen van KIMO aan de eisen van Eviden-
ce Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO) . 

Mondzorg van morgen
Aan de basis van deze visie lag een rapport van de 
Gezondheidsraad, ‘De mondzorg van morgen’, dat 
in 2012 verscheen. Dirk Mettes was een van de co- 
auteurs van dit rapport, waarover het Nederlands 
Tijdschrift voor Tandheelkunde schreef: ‘Het moge 
duidelijk zijn dat de Raad terecht constateert dat in de 
mondzorg weinig transparantie is en dat de variatie 
in zorgverlening groot is. De keuze voor het structu-
reel opstellen van richtlijnen lijkt daarom een goede 
optie.’

Aan dat advies heeft KIMO dus gehoor gegeven. Na 
een roerige periode in de kwartiermakers- en oprich-
tingsfase draagt Dirk Mettes nu het stokje over aan 
zijn opvolger Maarten Jansen. ’We zijn hard op weg 
om een volwassen richtlijnorganisatie te worden. We 
voeren een bijzonder programma uit dat alle facetten 
van het vak omvat. En dat de focus legt op de actue-
le problemen rondom de mondzorg van de jeugd en 
kwetsbare ouderen.’

Eerste lijn
Interessant is dat de link met de eerste lijn steeds dui-
delijker wordt, bijvoorbeeld in de richtlijnen Antistol-
ling en Polyfarmacie, die na landelijke raadpleging op 
de agenda kwamen. ‘Dat geeft voor mij duidelijk aan 
dat de tandheelkunde steeds meer als een serieuze 
partner in de eerstelijns zorg kan worden gezien.’
Verder is naast het ontwikkelen van richtlijnen voor-
al ook het implementeren ervan van belang. ‘Daar 
moet het accent op liggen, en dat gaat veel beter als 
aanbevelingen uit de KIMO-richtlijnen ook onderdeel 
worden van de bij- en nascholing en visitatie binnen 
een landelijk kwaliteitssysteem’. 

Niettemin blijft het van belang om te benadrukken 
dat een richtlijn geen oekaze is, maar een handrei-
king biedt voor professional en patiënt in de praktijk. 
‘Het blind volgen van een richtlijn kan niet leiden tot 
goede zorg. Er moet altijd een keuzemogelijkheid zijn, 
een bandbreedte waarbinnen je opereert. Anders be-
lemmer je de individuele verantwoordelijkheid en de 
creativiteit van de professional, die juist zo belangrijk 
zijn dit vak. Ieder mens is anders, ieder gebit ook, en 
om een goede behandeling mogelijk te maken, moet 
de verbeelding altijd een rol kunnen blijven spelen.’
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Bij het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), 
waar de richtlijnontwikkeling een traditie kent van 
bijna dertig jaar, werken meer mensen aan de imple-
mentatie van richtlijnen dan aan de ontwikkeling er-
van.
 
‘Dat klinkt op het eerste gezicht opmerkelijk, maar 
dat is het toch niet,’ zegt Jako Burgers. Hij is huisarts 
en hoogleraar en was zes jaar hoofd van de afdeling 
Richtlijnontwikkeling & Wetenschap van het NHG. 
Op grond van die ervaring is hij nu voorzitter van de 
nieuw ingestelde Begeleidingscommissie Implemen-
tatie van KIMO.

Verschillen
Zowel in de mondzorg als in de huisartsgeneeskun-
de is het volgens Burgers van belang dat de motiva-
tie voor richtlijnen van binnenuit komt. ‘Je moet als 
beroepsbeoefenaar zelf willen werken volgens de 
laatste wetenschappelijke inzichten, vertaald naar de 
praktijk. Want dat is wat richtlijnen feitelijk mogelijk 
maken.’

Flow charts
Vervolgens vraagt het doorvoeren van die richtlijnen 
dus veel tijd en aandacht. ‘Je moet ze toegankelijk 
maken, met goede samenvattingen en bijvoorbeeld 
flow charts. Nascholing over de richtlijnen regelen is 
noodzakelijk. Zorgverleners moeten soms hun werk-
wijze aanpassen, en hebben daarbij begeleiding no-
dig. Enzovoort, enzovoort.’

Vandaar dat er bij de NHG meer mensen aan de im-
plementatie van richtlijnen werken dan aan de ont-
wikkeling ervan. ‘We hebben in de praktijk ervaren 
dat dat goed werkt. Een richtlijn maken is al lastig ge-
noeg, maar hem laten landen is nog meer werk.’
Nauw contact met de patiënt is daarbij van groot be-
lang, aldus Jako Burgers, wiens oratie handelde over 
richtlijnen en persoonsgerichte zorg. ‘Die twee slui-
ten elkaar niet uit, integendeel. Elke patiënt is uniek, 
en elk zorgverlener, ook in de mondzorg, moet daar-
mee rekening houden.’

Goede zorg
De vraag wat goede zorg is, wordt uiteindelijk vooral 
in de behandelkamer beantwoord. ‘Mondzorgverle-
ner en patiënt kunnen daarom het beste samen de 
behandeling bespreken. Pas als je de richtlijnen af-
stemt op de zorg van de individuele patiënt, bewijzen 
ze hun waarde.’

‘De richtlijn staat aan de basis, van daaruit werk je 
verder. In de praktijk wordt de richtlijn niet klakkeloos 
maar weloverwogen toegepast. En juist daarom is 
het zo belangrijk dat de implementatie ervan de aan-
dacht krijgt die deze nodig heeft.’ 

Volgens Jako Burgers zijn er verschillen tussen de 

richtlijnen in de mondzorg en de huisartsgenee-

skunde, maar vooral veel overeenkomsten. Hij is 

voorzitter van de nieuwe Begeleidingscommissie 

Implementatie van KIMO.
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‘een richtlijn laten 
landen is veel werk’
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