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Bijlage 7. Samenvatting commentaarronde  

 

Inleiding  

De brede commentaarronde is opgezet middels een algemene benadering. Voor deze praktijk-

richtlijn van het KIMO is gekozen voor de procedure om via besturen en/of directies van weten-

schappelijke organisaties en beroepsverenigingen de mondzorgverleners uit te nodigen om 

commentaar te geven.  

Hierna volgt op hoofdlijnen een overzicht van het ontvangen commentaar en van de wijze waarop 

de ROC dit commentaar in de KPR heeft verwerkt.  

Commentaar op hoofdlijnen  

In tabel 1 staat weergegeven van welke vereniging of organisatie en waarover commentaar op de 

KPR is ontvangen.  

Tabel 1: Overzicht van de commentaren op de concept KPR 

Commentaar via ↓ Tandarts / differentiatie /           
specialisatie ↓ 

Commentaar ↓ 

Artsen Jeugdgezond-
heidszorg Nederland 
(AJN) 

Arts Maatschappij & Gezondheid –
jeugdarts KNMG 

Adviezen werkwijze 

CBT UMC Leiden Tandarts MFP Commentaar op richtlijnen / taalkundig 
 

CoBijt Tandarts-pedodontoloog CBT Adviezen werkwijze / taalkundig 
 

Hogeschool 
Mondzorgkunde 

Docenten opleiding Mondzorgkunde  Taalkundig 

Ivoren Kruis Tandarts, tandarts-pedodontoloog Persoonlijke mening / adviezen 
betreffende richtlijnonderdeel preventie 
& behandeling / taalkundig 

KNMT Tandarts, tandarts-pedodontoloog, 
kindertandarts 

Taalkundig / vorm en lengte richtlijn / 
adviezen werkwijze / Persoonlijke 
mening / Titel 

NVM-
mondhygiënisten 

Mondhygiënist Uitleg terminologie / taalkundig 
 

NVMKA MKA- 
chirurg 

Titel / adviezen werkwijze / persoonlijke 
mening 
 

NVvK Tandarts-pedodontoloog Titel / taalkundig / persoonlijke mening 
/ adviezen werkwijze 
 

NVvO Orthodontist Titel / adviezen werkwijze  
 

Patiëntenfederatie 
Nederland 

Programmamanager PN Taalkundig / adviezen werkwijze / 
ontbrekende tekst 
 

Stichting Kind & 
Ziekenhuis 

Project- en beleidsmedewerker Ontbrekende tekst / adviezen werkwijze 
/ tekst patiëntenversie 
 

TNO – Child Health Tandarts – wetenschappelijk 
onderzoeker 

Titel / Taalkundig / adviezen werkwijze 
/ adviezen betreffende richtlijn-
onderdeel preventie & behandeling 
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Samengevat betreft het commentaar de volgende onderwerpen: 

- titel van de richtlijn 

- taalkundige opmerkingen 

- vorm en lengte van de richtlijn 

- commentaar op indicatoren 

- adviezen werkwijze 

- adviezen betreffende richtlijnonderdeel preventie & behandeling 

- uitleg terminologie 

- ontbrekende tekst 

- persoonlijke mening 

Hierna wordt het commentaar nader toegelicht, evenals de reactie van de ROC erop. 

 

Titel van de richtlijn 

Suggesties met betrekking tot de titel heeft de ROC ter harte genomen. De hoofdtitel van deze 

KPR-module lijkt ruim te zijn geformuleerd. Door een ondertitel toe te voegen meent de ROC meer 

duidelijkheid te geven over de reikwijdte van de module en de uitgangsvragen die hierbij horen. 

Taalkundige opmerkingen  

Taalfouten en schrijffouten die in de commentaarronde zijn opgemerkt, zijn gecorrigeerd. Het hele 

document is hierop gecontroleerd. De schrijfstijl is geüniformeerd en er is kritisch gekeken naar 

het gebruik van benamingen als ‘cariës’ en ‘carieuze laesies’. 

Vorm en lengte van de richtlijn 

De KPR is opgesteld volgens het format van alle KIMO richtlijnen. Het lijken veel pagina’s, doch 

veel pagina’s bevatten beschrijvingen van de EBRO-richtlijnprocedure en het literatuuronderzoek. 

De daadwerkelijke KPR in de uiteindelijke versie op internet zal beter leesbaar zijn, evenals de 

interactieve PDF en de samenvatting van de KPR. 

Commentaar op indicatoren 

De overwegingen over het nut en de noodzaak van het benoemen van indicatoren in de richtlijn 

heeft de ROC voor kennisgeving aangenomen. 

Adviezen werkwijze 

In de commentaren is meerdere keren gevraagd naar het instellen van de PAN. Er zijn enkele  

tekstuele verduidelijkingen aangebracht in de richtlijn. Bij de PAN apparatuur is het mogelijk om 

klein veld (gecollimeerde) opnames te maken. Dit is echter iets anders dan de PEDO stand, waarbij 

de PAN wordt ingesteld naar de kleine kaak van het kind, maar waarbij wel het volledige veld wordt 

belicht. 

In de KPR is er niet voor gekozen om een professioneel gereinigde mond te benoemen. Bij een 

goede mondhygiëne is het niet altijd nodig om de volledige mond professioneel te reinigen. 

Door orthodontische en kaakchirurgische indicaties als uitzonderingen in de richtlijn te benoemen, 

ontstaat meer duidelijkheid. Dit zorgt ervoor dat deze KPR niet in tegenspraak is met de richtlijnen 

van orthodontie en kaakchirurgie. 
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Het controle-interval zal telkens opnieuw worden bepaald, eventuele verkorting van het interval 

zal stoppen als goede cariësdiagnostiek mogelijk is, tenzij het cariësbeeld op dat moment anders 

indiceert. Ook het interval van het maken van bitewings wordt individueel bepaald. Het noemen 

van een maximum interval is daarmee niet mogelijk. Met het advies van 1 tot 3 jaar of langer 

probeert de ROC een handvat te geven. 

Adviezen betreffende richtlijnonderdeel preventie & behandeling 

Een aantal adviezen betrof de volgende richtlijnmodule voor de mondzorg voor de jeugd: ‘preventie 

en behandeling’. Deze adviezen en opmerkingen zullen aan de betreffende ROC worden gemeld. 

Uitleg terminologie 

Een aantal gebruikte termen of begrippen blijkt niet duidelijk te zijn. Alle genoemde benamingen 

en afkortingen zijn gecontroleerd; ze staan benoemd in de begrippenlijst bij de inleiding van deze 

KPR. 

Ontbrekende tekst 

Alle ontbrekende tekstdelen van de KPR, zoals de patiënteninformatie, zijn toegevoegd.  

De patiënteninformatie is een essentieel onderdeel van iedere KPR van het KIMO, evenals de tekst 

die over implementatie gaat. Deze teksten zijn pas opgesteld na de definitieve vaststelling van de 

aanbevelingen en dus ná de gehouden commentaarronde. 

Patiëntenfederatie Nederland en de Stichting Kind en Ziekenhuis hebben de informatie voor     

patiënten mee beoordeeld en aanwijzingen ter verbetering gegeven. 

Persoonlijke mening 

De meningen van een paar individuele collega’s heeft de ROC voor kennisgeving aangenomen. 

In het algemeen benadrukt de ROC dat een KPR een richtinggevend instrument is en geen 

voorschrift. Evidence based, dus op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten, maar 

ook gestoeld op ervaringen uit de praktijk. En, compact en hanteerbaar. De KPR dient ook als 

zodanig te worden gezien en gebruikt.  

Zie hiervoor ook ‘Juridische betekenis van richtlijnen’ bij de Verantwoording van deze KPR.  

 

 


