
Het is een mooi vak, tandarts-pedodontoloog. Dat 
zegt Peter Lansen, sinds 1987 actief als tandarts voor 
kinderen en werkzaam bij het Centrum voor Bijzonde-
re Tandheelkunde van het HagaZiekenhuis. ‘Je moet 
het in je hebben,’ vindt hij. ‘Uiteraard zijn inzicht in en 
kennis van de ontwikkeling van het kindergebit een 
voorwaarde, maar er is meer. Aansluiting kunnen vin-
den met soms jonge kinderen, dat is de kunst. Ook als 
ze gedragsproblemen hebben of een ernstige ziekte, 
wat in mijn praktijk regelmatig voorkomt.’ 

Peter Lansen (Breda, 1962) is lid van de Richtlijn Ad-
vies Commissie (RAC) van het KIMO. Hij vervult dit lid-
maatschap namens de Nederlandse Vereniging voor 
Kindertandheelkunde (NVvK). Maar hij benadrukt dat 
de leden van de RAC handelen ‘zonder last of rugge-
spraak’. Met andere woorden: naar wat hen het beste 
lijkt voor de mondzorg als geheel.

Advies RAC
‘Als RAC adviseren we het bestuur onder meer welke 
praktijkrichtlijnen we kunnen gaan ontwikkelen. Het 
gaat om the big picture. Natuurlijk is de zorg voor kin-
deren mijn aandachtsgebied, maar ik probeer dat te 
plaatsen in een breder kader. Ieder van ons in de RAC 

moet over zijn eigen schaduw kunnen heenstappen, 
ik ook.’

Invitational Conference
Inmiddels wordt er hard gewerkt aan een eerste mo-
dule van de nieuwe praktijkichtlijn Mondzorg voor 
Jeugdigen, die zich richt op de diagnose en aanvul-
lend onderzoek. Als vervolg daarop vond onlangs een 
Invitational Conference (IVC) plaats voor de volgende 
onderdelen van deze praktijkrichtlijn: behandeling en 
preventie. 

‘Zo’n IVC is een bijeenkomst waarbij we overeenstem-
ming proberen te krijgen over de belangrijkste knel-
punten,’ aldus Peter Lansen. ‘De bijeenkomst was een 
succes,’ vertelt hij. 

Kort en kernachtig
Van belang is volgens Peter Lansen dat de uiteinde-
lijke praktijkrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen kort en 
kernachtig wordt en oplossingen biedt voor de be-
langrijkste knelpunten in de praktijk van alledag. An-
ders dan de huidige richtlijn, die dateert van 2012. ‘Op 
zich is die richtlijn een mooi stukje werk, maar in zijn 
streven naar volledigheid wel heel omvangrijk.’
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‘Je moet oppassen dat een praktijkrichtlijn niet te uit-
voerig wordt, een soort handboek kindertandheel-
kunde. Wat zijn de echte problemen, zijn die oplos-
baar en hoe doen we dat? Dat is naar mijn idee de 
basis van een praktijkrichtlijn. Zodat niet alleen de 
opstellers tevreden zijn, maar de beroepsbeoefe-
naars er ook echt gebruik van gaan maken.’
De richtlijn moet verder ruimte bieden aan actuele 
inzichten. ‘Vroeger dachten we vooral in termen van 
restauratie: een gaatje moest gevuld worden. Tegen-
woordig zijn we veel meer geïnteresseerd in de oor-
zaak. Wat we vroeger alleen zagen, willen we nu ook 
begrijpen. Zodat we de juiste strategie kunnen bepa-
len. Schoonhouden, fluoride en motiveren van ouders 
en hun kinderen zijn dan van belang. We noemen dat 
cariësmanagement.’

Gereedschap
De kindertandheelkunde is complex, aldus Peter 
Lansen, en het opstellen van een praktijkrichtlijn 
dus ook. ‘Maar als het lukt, dan heb je ook iets. Een 
gereedschapskist als het ware, waaruit elke mond-
zorgverlener kan oppakken wat hij of zij nodig heeft. 
Evidence based, dus op basis van de meest actuele 
wetenschappelijke inzichten, maar ook gestoeld op 
ervaringen uit de praktijk. En, zoals ik al zei, compact 
en hanteerbaar.’
‘Voor de eerste module van de nieuwe richtlijn Mond-
zorg voor Jeugdigen is dat al in gang gezet en ik volg 
dat met belangstelling. Ik twijfel er niet aan dat het 
bij de volgende modules  op een vergelijkbare manier 
zal gaan. Het belang van ons vak, niet alleen voor de 
beroepsbeoefenaars maar voor de samenleving als 
geheel, is er groot genoeg voor.’ 

Wat doet de RAC?

Richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen

IVC Mondzorg voor Jeugdigen, 
preventie en behandeling

De Richtlijn Advies Commissie van het KIMO heeft als 

taak om op basis van uit het werkveld aangedragen 

knelpunten thema’s te selecteren voor richtlijnont-

wikkeling. Onderdeel van het advies van de RAC zijn 

gerichte uitgangsvragen, waarin staat waar de richt-

lijn wel en niet over gaat. Ook wordt benoemd welke 

mondzorgprofessionals en zorggebruikers, door mid-

del van mandatering, betrokken kunnen worden bij 

het ontwikkelen en implementeren. Dit proces wordt 

meestal voorafgegaan door een Invitational Conferen-

ce (IVC). Daar wordt met diverse deelnemers vanuit het 

mondzorgveld een zo compleet mogelijk beeld verkre-

gen van de problematiek rond een richtlijnonderwerp, 

wat resulteert in uitgangsvragen. Dit is inmiddels ge-

daan voor de klinische praktijkrichtlijnen ‘Mondzorg 

voor Jeugdigen’ (mei 2017), ‘Antistolling’ (oktober 2017) 

en ‘Kwetsbare ouderen’ (november 2017). 

Op 16 november jl. is bij het KIMO voor de modu-
le preventie en behandeling van de nieuwe richtlijn 
Mondzorg voor Jeugdigen een Invitational Conference 
(IVC) gehouden. Zo’n 25 verschillende organisaties en 
verenigingen vanuit de mondzorg, waaronder de be-
roepsorganisaties, de Patiëntenfederatie Nederland en 
Zorgverzekeraars Nederland, hebben een deelnemer 
afgevaardigd. 
Meer informatie over de uitkomst ervan is te lezen op 
de website van het KIMO: www.hetkimo.nl  

De mondzorg voor de jeugd kent op onderdelen zorginhoudelijke knelpunten. In mei 2017 hebben een KIMO- 

expertgroep en de Richtlijn Advies Commissie (RAC), waarvan Peter Lansen deel uitmaakt, deze problematiek 

geanalyseerd. Op basis hiervan kwam de RAC tot de conclusie dat een nieuwe opbouw wenselijk is. Dit moet 

leiden tot modules voor diagnostiek en voor preventie en behandeling. Het aantal uitgangsvragen per module 

 blijft beperkt tot de gesignaleerde klinische knelpunten in de praktijk. In december 2017 is voor de eerste  

module diagnose en aanvullend onderzoek een Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) opgestart. De volgende 

ROC voor de modules preventie en behandeling start de komende maanden na de IVC. 
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Voortgang meerjarenprogramma KIMO
De aandachtspunten van het KIMO 
voor de komende jaren zijn in sa-
menspraak met de beroepsgroep in 
een meerjarenprogramma vastge-
legd. Volgens dit programma worden 
tot 2021 in totaal 12 klinische prak-
tijkrichtlijnen (KPR) ontwikkeld. Drie 
ervan zijn inmiddels beschikbaar in 
de richtlijnendatabase van het KIMO 
en zijn voorzien van een patiënten-
versie:
•	 Peri-implantaire	infecties
•	 Overkappingsprothese	op	 

implantaten in de edentate  
bovenkaak

•	 Overkappingsprothese	op	 
implantaten in de edentate  
onderkaak

Voor deze drie praktijkrichtlijnen is on-
langs een implementatietraject opge-

start in samenwerking met een tiental 
testpraktijken, die zich hiervoor heb-
ben aangemeld.

Een volgend drietal KPR’s verkeert nu 
in de zgn. systematische ontwikkel- 
fase; de betrokken Richtlijn Ont-
wikkel Commissies (ROC) zijn ver-
gevorderd met conceptteksten en 
aanbevelingen. Het gaat hier om de 
richtlijnen:
•	 Mondzorg	voor	Jeugdigen,	 

module diagnostiek en  
aanvullend onderzoek

•	 Antistolling,	als	onderdeel	van	de	
landelijke richtlijn  
Antitrombotisch beleid

•	 Wortelcariës	bij	kwetsbare	ouderen
Voorzien wordt dat deze drie KPR’s, 
na de te organiseren brede commen-

taarrondes en autorisatie door de 
Richtlijn Autorisatie Raad (RAR), van-
af het voorjaar van 2019 voor vast-
stelling aan de Algemene Ledenver-
gadering (ALV) van het KIMO kunnen 
worden voorgelegd. De implemen-
tatie van de dan vaststelde KPR’s is 
dan de volgende belangrijke stap.
Voor 2019 en 2020 staan nog op het 
programma:
•	 Derde	molaar,	als	instromende	

praktijkrichtlijn
•	 Mondzorg	voor	Jeugdigen,	 

module preventie 
•	 Mondzorg	voor	Jeugdigen,	 

module behandeling
•	 Polyfarmacie	bij	kwetsbare	ouderen
•	 Mondzorg	voor	aan	huis	 

gebonden kwetsbare ouderen
•	 Nog	te	bepalen	nieuw	onderwerp


