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KIMO biedt steun bij  
mondzorgbeslissingen

F
ormeel gezien is NVM-mondhygiënisten 
geen lid van het KIMO – zie de kader-
tekst. Maar met NVM-mondhygiënisten 
wordt intensief samengewerkt, vertelt 
Maarten Jansen, per 1 september jl. de 
nieuwe directeur van het KIMO. “Mo-
menteel richten we ons primair op het 

afronden van ons meerjarenprogramma. Eind 2020 
moet dat gereed zijn. De prioriteit ligt op dit mo-
ment bij de oplevering van de eerste twaalf richtlij-
nen.”

Continu betrokken
Leden van NVM-mondhygiënisten zijn continu be-
trokken bij de activiteiten van het KIMO. Dat heeft 
alles te maken met de gedegen manier waarop de 
richtlijnen tot stand komen. Voor iedere klinische 
praktijkrichtlijn (KPR) wordt een Richtlijn Ontwik-
kel Commissie ingesteld, waarin het mondzorgveld 
breed vertegenwoordigd is. Bij de ontwikkeling van 
de twaalf genoemde KPR’s gaat het voor een deel om 
bestaande richtlijnen. “Die pakken we aan omdat ze 
soms niet voldoen aan alle maatstaven”, licht Jansen 
toe. “Bijvoorbeeld omdat ze niet voldoen aan de 
hoogste wetenschappelijke kwaliteitseisen. Belang-
rijk daarbij is ons EBRO-criterium, dat staat voor 
Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling. Dat criteri-
um zorgt ervoor dat de beste wetenschappelijke in-
formatie, naar voren gekomen via systematisch lite-

ratuuronderzoek, de basis 
vormt voor elk advies om-
trent medisch handelen. 
Ook kan het zijn dat de 
richtlijn niet duidelijk ge-
noeg is, of niet onafhankelijk 
genoeg tot stand is gekomen.”

Diepgaande research
Elke richtlijnontwikkeling start met een invita-
tional conference, waarvoor alle relevante par-
tijen, inclusief patiëntenorganisaties, worden uitge-
nodigd. Hier worden de knelpunten geïnventariseerd 
die de uitgangsvragen opleveren voor diepgaande 
research. Naast de wetenschappelijke literatuur is er 
ruim oog voor de klinische praktijk. En waar mogelijk 
worden ook de ervaringen van patiënten meegeno-
men. Die praktijk komt ook aan bod in de concept-
fase van de richtlijn: dan wordt een feedbackronde 
langs de betrokken beroepsgroepen gehouden. In 
principe kan elke mondhygiënist of tandarts een in-
houdelijke bijdrage aan de richtlijn leveren. 

Drie richtlijnen zijn inmiddels af en beschikbaar op 
de website van het KIMO:
• Peri-implantaire infecties 
• Implantaatgedragen prothese, module bovenkaak 
• Implantaatgedragen prothese, module onderkaak

Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) werd in 2016 opgericht 
om richtlijnen te ontwikkelen voor mondzorgbehandelaars. 

Worden mondhygiënisten en de beroepsvereniging voldoende 
betrokken bij het ontwikkelen van richtlijnen? En hoe bruikbaar 

zijn die in de praktijk?
Tekst Kees Adolfsen

Eind 2020 moeten er twaalf richtlijnen zijn Momenteel wordt gewerkt aan drie richtlijnen voor de 
mondzorg voor jeugdigen (diagnostiek, preventie, be-
handeling). Ook richten drie richtlijnen in de agenda 
tot en met 2020 richten zich specifiek op de mondzorg 
aan kwetsbare ouderen.

Kwetsbare zorggroepen
Die focus op jeugdigen en ouderen laat goed zien hoe 
bruikbaar de KIMO-richtlijnen voor mondhygiënisten 
kunnen zijn. Volgens Monique de Bruin, bestuurslid 
portefeuille Kwaliteit bij NVM-mondhygiënisten, slui-
ten die richtlijnen bovendien goed aan op wat de over-
heid aanmerkt als kwetsbare en dus belangrijke zorg-
groepen. “Die twee protheserichtlijnen waren er al, 
maar moesten herzien worden. Ook was er één richtlijn 
voor de jeugd: die was onder meer door z’n omvang 
niet goed te hanteren. Het is, juist ook voor onze be-
roepsgroep, heel belangrijk dat die jeugdrichtlijnen op-
nieuw worden aangepakt en worden opgeknipt in drie 
delen. Op de conferentie in de eerste fase van de richt-

lijnontwikkeling kunnen wij veel waardevol-
le input leveren. Bovendien nodigt het 

KIMO daarvoor ook patiëntenorgani-
saties uit: ook hun perspectief wordt 

duidelijk meegenomen. Ik vind dat 
een goede zaak. Doordat wij coa-
chend werken staan mondhygië-
nisten erg dicht bij de patiënt. Be-

langrijk om het perspectief van de 
cliënt duidelijk mee te nemen!” 

Respect
De Bruin is goed te spreken over het contact 
en de samenwerking met het KIMO. Zelf zat 
zij in de Richtlijn Advies Commissie, tot werd 
besloten dat de beroepsverenigingen beter 
geen bestuursleden konden aanleveren voor 

de KIMO-commissies. “We wilden elke zweem van po-
litiek erbuiten houden. Ik heb in die vergaderingen al-
tijd veel respect voor elkaars kennis en kunde ervaren.”
In elke richtlijncommissie (behalve die voor implan-
taatgedragen protheses) is een mondhygiënist verte-
genwoordigd. NVM-mondhygiënisten zoekt daarvoor 

steeds een inhoudelijk deskundige mondhygiënist bin-
nen haar ledenbestand. Het KIMO biedt die commissie-
leden een degelijke EBRO-cursus aan. Dat zorgt voor 
een gemeenschappelijk vertrekpunt. Actuele inzichten 
en resultaten uit wetenschappelijk onderzoek worden 
gecombineerd met kennis ontleend aan de dagelijkse 
zorgpraktijk. 

Peri-implantaire infecties
Zo ging het ook bij de richtlijn voor peri-implantaire in-
fecties. Mondhygiënist José Dubbeldam was bij de ont-
wikkeling betrokken. Ze heeft de samenwerking met 
alle disciplines in de commissie als erg prettig ervaren. 
“Wat je leert over wetenschappelijke methodiek is 
enorm leerzaam. Voor mij was het een eyeopener dat 
lang niet elk onderzoek even betrouwbaar is. Als een 
onderzoek bijvoorbeeld te kort gelopen heeft, weet je 
weinig over de effecten van behandelingen op lange 
termijn. En bij te grote betrokkenheid van de industrie 
zullen resultaten mogelijk een gewenste kant uit ge-
schreven worden. De richtlijn die er nu is, vormt echt 
een afgewogen geheel van de kennis van nu omtrent de 
zorg voor implantaten. Zo’n richtlijn wordt geen wet. 
Maar wat er nu ligt biedt voor mondhygiënisten een 
zeer degelijke houvast.”
Volgens Dubbeldam – met een eigen groepspraktijk in 
Alphen aan den Rijn – hebben mondhygiënisten dage-
lijks met implantaten te maken. En omdat zij patiënten 
in de regel het vaakst per jaar zien, ligt hier een duide-
lijke verantwoordelijkheid. Ze wijst op het belang van 
een goede nulmeting: het vastleggen van bloedingen, 
plaque en pocketdieptes geeft inzicht in de huidige si-
tuatie en maakt een vergelijking met toekomstige me-
tingen mogelijk. Hierop kan vervolgens adequaat ge-
handeld worden. “Wij zijn natuurlijk gespecialiseerd in 
preventie. Met tijdig signaleren en goede instructies 
kun je vaak verslechtering voorkomen. Naast klinische 
metingen zijn röntgenfoto’s belangrijk. Die geven, het 
liefst direct gemaakt na het plaatsen van de suprastruc-
tuur, ook een nulmeting om het botniveau te kunnen 
bepalen. Bij toename van de pocketdiepten vragen wij 
opnieuw een röntgenfoto hiervan te maken.” 

‘We werken intensief 
samen met NVM-
mondhygiënisten’
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Wie de verantwoordelijke spin in 
het web is als het om implanta-
ten gaat, is lastig te bepalen en 
is ook in deze richtlijn niet 
vastgesteld. De mka-chirurg 
of implantoloog kan eenmalig 
een of meer implantaten aan-
brengen en de plaatsing van kro-
nen en verdere behandeling geheel 
aan de tandarts overlaten. Maar ook 
kunnen ze langer betrokken blijven. Ook 
kan de tandprotheticus op enkele im-
plantaten een prothese vervaardigen: 
zo’n patiënt verdwijnt daarna soms hele-
maal uit beeld. “Des te meer van belang dat wij als 
mondhygiënisten de situatie rond implantaten zorg-
vuldig in beeld houden”, vindt Dubbeldam.

Mooie leertool
De richtlijn heeft in digitale vorm een heldere struc-
tuur. Toch heb je tijdens een behandeling natuurlijk 
geen tijd om dat document te raadplegen, erkent 
Dubbeldam: “Daarvoor bevat de richtlijn een handige 
flowchart – een stroomdiagram dat je gewoon geprint 
in je behandelruimte kunt leggen. De richtlijn als ge-
heel gebruik je meer als een naslagwerk. Hij kan ook 
een heel mooie leertool zijn in nascholingen. En hij 
zou naar mijn idee heel goed gebruikt kunnen worden 
in de opleidingen. We hebben afgesproken dat hij 
maximaal tot eind 2022 in deze vorm gehandhaafd 
blijft. Daarna zijn er ongetwijfeld nieuwe inzichten.”

Is al duidelijk hoe de bestaande richtlijnen bevallen? 
Op dit moment nog niet. Wel zijn inmiddels tien pilot-
praktijken betrokken bij de evaluatie. Ze kijken vol-
gens Maarten Jansen naar praktische bruikbaarheid 
(wat helpt, wat helpt niet?) en naar de indicatoren: 
“Die indicatoren maken meting mogelijk, zodat je 
kwalitatief handelen in de mondzorg echt kunt gaan 
kwantificeren.” 

Volgens Jansen zijn de betrokken pilotpraktijken 
enorm gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan, 
omdat ze kwaliteit van zorg al op de agenda hebben 
staan en er verder mee willen. Hij verwacht dat de pi-
lot een spin-off zal hebben naar meer praktijken.
Veel van het succes van de klinische praktijkrichtlijnen 
hangt af van de praktische bruikbaarheid. Daarom le-
vert het KIMO per richtlijn ook een patiëntenversie op, 
en is de richtlijnendatabase ontwikkeld, waarin de in-
formatie per richtlijn thematisch is gegroepeerd en via 
de website makkelijk is terug te vinden. Daarnaast 
wordt gewerkt aan een oplossing die bestaat uit een 
sterk gecomprimeerde versie van – in eerste instantie – 
de richtlijn rond peri-implantaire infecties. Die brengt 
de essentie in één oogopslag in beeld. Dit zou bijvoor-
beeld via een app kunnen worden aangeboden. Jan-
sens positieve inschatting is dat die app als proef moge-
lijk over een half jaar al beschikbaar kan zijn.

Inspirerend appel
Ook De Bruin is enthousiast over die toekomstige app. 
En niet minder over het afzonderlijke deel van de 
richtlijn gemaakt voor patiënten. “Zo’n heldere, in 
niet-vaktaal geschreven versie vind ik een uitstekende 
aanvulling in het licht van goede patiëntenzorg.” 
NVM-mondhygiënisten spant zich dan ook in de 
richtlijnen en de activiteiten van het KIMO bij haar le-
den onder de aandacht te brengen. Dat gebeurde al op 
ledenvergaderingen en in digitale nieuwsbrieven. Dit 
artikel is wellicht weer een inspirerend appel. 

Meer informatie:
www.hetKIMO.nl

 
 RICHTLIJNEN  

KIMO en NVM-mondhygiënisten
Aan de oprichting van het KIMO 
ging een aansporing vanuit het mi-
nisterie van VWS vooraf. Kwaliteits-
verhoging van de mondzorg was 
gewenst, over de gehele breedte 
van het zorgveld. De mondzorg 
bleef duidelijk achter bij de huisart-
sen en de medisch specialisten in 
het beschikbaar stellen van voor 
iedereen bruikbare richtlijnen. Het 
ministerie gaf de sector zelf de 
kans om voor een kwaliteitsimpuls 
te zorgen. Uiteindelijk werd in 2016 
het KIMO opgericht, door de drie 
verenigingen die tot nu toe de eni-

ge leden vormen: ANT, KNMT en 
FTWV (de koepel van wetenschap-
pelijke verenigingen). NVM-mond-
hygiënisten en de beroeps-
vereniging voor tandprothetici 
konden geen lid worden. Wel is de 
beroepsvereniging vanaf de start 
zogeheten aspirant-buitengewoon 
lid en een vaste gesprekspartner, 
met vertegenwoordigers in (vrij-
wel) alle KIMO-commissies. In de 
eerste helft van 2019 zal de be-
stuurlijke structuur – en de rol en 
positie van mondhygiënisten daar-
in – definitief vorm krijgen. 

José  
Dubbeldam

‘De richtlijnen bieden 
voor mondhygiënisten 

een zeer degelijke 
houvast’

JOSÉ DUBBELDAM


