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Sinds een half jaar is Maarten Jansen directeur van het 
KIMO, de organisatie die zich bezighoudt met richtlijn-
ontwikkeling en -implementatie voor de mondzorg. 

Maarten Jansen (Nijmegen, 1964) is na het vertrek van 
Dirk Mettes de nieuwe directeur van het KIMO, het ken-
nisinstituut voor de ontwikkeling van richtlijnen in de 
mondzorg Hij heeft een brede achtergrond buiten de 
zorg, met nadruk op algemene bedrijfsvoering en het 
ontwikkelen en implementeren van leren en kennis in 
organisaties. Richtlijnen zijn geen doel op zich maar 
desondanks belangrijk voor de mondzorg, zei hij bij zijn 
aantreden. ‘De zorgbehoefte en het aanbod nemen toe. 
Richtlijnen zijn een middel om de kwaliteit te garande-
ren. De informatiebehoefte van de patiënt wordt bo-
vendien steeds groter. Een richtlijn kan dan een bouw-
steen worden van een groter geheel.’

Wat Maarten Jansen bevalt aan het KIMO, is dat het een 
kleine, slagvaardige organisatie is waar onafhankelijk 
en zorgvuldig met gewerkt. Met projectleider Willy de 
Keijzer en de bestuursleden Joris Muris, Danielle Boon-
zaaijer en Jacques van der Zaag werkt hij aan het richtlij-
nenprogramma en aan de toekomst van richtlijnontwik-
keling in de mondzorg. En dit alles natuurlijk in nauwe 
samenwerking met de leden (ANT, KNMT en FTWV). 
‘Ik begin het veld al goed te kennen en heb de afgelopen 
maanden vele gesprekken gevoerd met onze leden, 
verenigingsbestuurders, vertegenwoordigers uit het 
onderwijs en stakeholders als VWS, Zorgverzekeraars 
Nederland, de Patiëntenfederatie en het Zorginstituut. 
Het waren prettige en constructieve gesprekken.’

Enthousiast
Maarten Jansen is enthousiast over het werk van de 
Richtlijn Advies Commissie (RAC) de Richtlijn Autorisa-
tie Raad (RAR) en de verschillende Richtlijn Ontwikkel 
Commissies. ‘Ik zie gemotiveerde mondzorgprofes- 
sionals die met plezier naast hun reguliere werkzaam-
heden veel tijd en aandacht besteden aan richtlijnont-
wikkeling. Dat inspireert en zorgt ervoor dat ik op mijn 
beurt mijn uiterste best wil doen om de richtlijnen zo 
goed mogelijk te laten landen bij de zorgverlener en 
natuurlijk bij de patiënt.’
Inmiddels zijn er drie richtlijnen gereed, worden er vier 
opgeleverd in de komende maanden en zijn er vier in 

ontwikkeling (zie kader). ‘In ons programma, dat tot en 
met 2020 loopt, staat nog een twaalfde richtlijn open. 
We zullen in samenwerking met ACTA in het voorjaar 
de algemeen practici via een peiling raadplegen om het 
onderwerp voor deze richtlijn te kiezen. Ik ben erg be-
nieuwd wat daar uitkomt.’ 
‘Nu we in de fase zitten van concrete resultaten, groeit 
het besef dat we op de goede weg zijn en dat we daad-
werkelijk een bijdrage leveren aan de kwaliteit in de 
mondzorg. Onze leden willen dan ook graag door met 
het KIMO na 2020. We zijn druk bezig met de nieuwe 
structuur van de organisatie, de financiering en de in-
houd van het volgende richtlijnenprogramma voor de 
periode 2021 – 2025.’

Datagedreven zorg
Richtlijnen hebben veel potentie, aldus Maarten Jansen. 
‘Ze bieden houvast en geven zekerheid. Zowel het be-
wijs voor goede zorg wordt vastgelegd als het ontbre-
ken daarvan. De vastgestelde lacunes kunnen leiden 
tot nieuw onderzoek. Een goede richtlijn zit niemand in 
de weg en is bouwsteen van vele toepassingen.’ 
 ‘Dat vind ik een zinvol uitgangspunt. Richtlijnen pas-
sen ook binnen het principe van datagedreven zorg. In 
het verleden was het lastig om harde uitspraken over 
de mondzorg te doen, simpelweg omdat de data ont-
braken. Die data komen steeds meer beschikbaar, en 
tegelijkertijd levert toepassing van richtlijnen ook data 
op. Dat alles leidt er toe dat je veel meer kunt zeggen 
dan vroeger over de kwaliteit van de mondzorg. Tegelij-
kertijd kun je data ook als uitgangspunt nemen voor de 
ontwikkeling van een nieuwe richtlijn. En dan hebben 
we het niet alleen over de gegevens die de behandelaar 
vastlegt, maar ook die van de patiënt, over hoe deze de 
kwaliteit van de zorg ervaart. 
‘Overigens betekent dat niet dat we meer zouden 
moeten vastleggen. Integendeel. Ik vind dat we ernaar 
moeten streven dat we zo slim mogelijk gebruik maken 
van bestaande data om de inzet van een richtlijn effec-
tief te monitoren. 

Op zoek naar betrokkenheid 
Als nieuwe directeur heeft Maarten Jansen naast de 
bedrijfsvoering van het KIMO plannen om nog meer te 
doen op het gebied van implementatie. ‘Daarom zijn we 
onlangs begonnen met samenvattingskaarten, waar-
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door de richtlijn nog toegankelijker wordt. Daarnaast 
kunnen en moeten we meer doen aan onze naamsbe-
kendheid. Weet iedereen wie we zijn, wat we doen en 
wat we kunnen betekenen? 
‘Ik zoek bij voorkeur de samenwerking op en zou een 
oproep willen doen om zoveel mogelijk deel te nemen 
aan de komende commentaarrondes. 
Daarnaast zou ik graag nog meer willen leunen op de 
expertise en kennis vanuit de praktijk. We zijn op zoek 
naar praktijken en practici die structureel met ons wil-
len meedenken over kwaliteit in het algemeen en richt-
lijnen in het bijzonder met als doel een actief netwerk 
op te bouwen. We komen nog met een toelichting, maar 
ik zou nu al willen zeggen tegen mondzorgprofessio-
nals die belangstelling hebben: laat het ons weten. We 
stellen dat zeer op prijs.’

De toekomst van richtlijnen
Voor de  toekomst stelt Maarten Jansen zich voor dat 
het karakter van richtlijnen gaat veranderen. ‘Nu nog 
is het ontwikkelen van een richtlijn een zaak van lan-
ge adem, gemiddeld zitten we nu op een doorloop van 
meer dan een jaar. Op zich is dat goed, want je moet al-
tijd streven naar compleetheid en zorgvuldigheid. Maar 
tegelijkertijd is een richtlijn daardoor alweer snel aan 
herziening toe. 
‘Ik kan me voorstellen dat dit gaat veranderen. Dat je 
probeert richtlijnen in een korter tijdsbestek te ont-

wikkelen, bijvoorbeeld een aantal maanden, en dat dit 
leidt tot compactere of meer modulair ontwikkelde do-
cumenten. Het lijkt mij daarom zinvol een meerjaren-
programma niet bij voorbaat dicht te timmeren, maar 
ruimte over te houden, zodat je meer kunt inspelen op 
actuele behoeftes. 
‘Hier gaan wij zeker naar kijken, onze leden staan wat 
dat betreft open voor nieuwe ontwikkelingen, maar zo-
ver is het nog niet. Voorlopig voeren we ons programma 
van twaalf richtlijnen uit. Ik kijk ernaar uit om daar de 
komende jaren aan te blijven werken.’  

Wat is het programma? 

KIMO-Richtlijnprogramma 
2017-2020
- Peri-implantaire infecties 

(opgeleverd 2018)
- Implantaatgedragen 
 prothese, module bovenkaak 
 (opgeleverd 2018)
- Implantaatgedragen 
 prothese, module onderkaak 
 (opgeleverd 2018)
- Antistolling in de mondzorg 

(oplevering Q1 2019)
- Mondzorg voor kwetsbare 

ouderen, wortelcariës 
 (oplevering Q1 2019)
- Mondzorg voor jeugdigen, 

module diagnostiek 
 (oplevering Q2 2019)
- Klachtenvrije derde molaar 

(in ontwikkeling, oplevering 
Q2 2019)

- Mondzorg voor jeugdigen, 
module preventie 

 (oplevering Q2 2020)
- Mondzorg voor jeugdigen, 

module behandeling 
 (oplevering Q2 2020)
- Polyfarmacie ouderen 
 (oplevering Q2 2020)
- Mondzorg voor aan huis ge-

bonden kwetsbare ouderen 
(start Q2 2019, oplevering 
Q3) 2020)

- Nader te bepalen onderwerp 
(start Q3 2019, oplevering Q4 
2020).

Voor meer informatie: 
www.hetkimo.nl en stel je 
vraag via info@hetkimo.nl of 
via maarten.jansen@hetkimo.nl   
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