Voor een
gezonde mond
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September 2007

seminar over hyposalivatie van het Ivoren Kruis

Als de speekselklieren onvoldoende werken
Aansluitend op haar Algemene
Ledenvergadering op vrijdag 2 november organiseert het Ivoren Kruis een
seminar over hyposalivatie met de titel
‘Als de speekselklieren onvoldoende
werken’. Prof. dr. Arie van Nieuw
Amerongen, dr. Casper Bots en prof. dr.
Cor van Loveren presenteren tijdens de
bijeenkomst het door het Adviescollege
samengestelde nieuwe advies over droge
mond en geven hierop een toelichting.
Hyposalivatie (te weinig speeksel) kan de
mondgezondheid van patiënten in negatieve zin beïnvloeden. Het gebruik van
geneesmiddelen, auto-immuunziekten
zoals Sjögren en bestraling in het hoofdhalsgebied zijn belangrijke oorzaken.
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Pauze
Dr. Casper Bots ‘Effecten van systemische
ziekten en geneesmiddelen op speeksel
en mondgezondheid’
prof. dr. Cor van Loveren ‘het nieuwe
Ivoren Kruisadvies droge mond’
Sluiting
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Loveren

Aan de hand van droge monddiagnostiek,
waaronder een eenvoudige risicofactorenvragenlijst voor hyposalivatie, eventueel gevolgd door speeksel- en
voedingsonderzoek, kunnen tandartsen,
mondhygiënisten en preventieassistenten
deze (cariësactieve) patiënten voor extra
preventie selecteren. Zorgverleners dienen de extra preventie gefaseerd op te
bouwen om de patiënt niet te veel te
belasten. Dit kan op grond van de hoeveelheid speeksel die de persoon nog kan
produceren.
Het advies van het Ivoren Kruis biedt een
(eenvoudige) handleiding waarmee de
tandarts, mondhygiënist of preventieassistent verdenking van hyposalivatie
kan vaststellen en geeft aan hoe er vervolgens moet worden gehandeld.
In de bij deze nieuwsbrief bijgesloten uitnodiging vindt u meer informatie over
het seminar. Voor uw aanmelding kunt
u gebruikmaken van de bijgevoegde
inschrijfkaart. Hierop kunt u ook aangeven of u bij de Algemene Leden-

vergadering aanwezig zult zijn.
Aanmelden kan ook per e-mail via
info@ivorenkruis.nl of schriftelijk:
Ivoren Kruis, Postbus 620, 2700 AP
Zoetermeer. ALV-deelnemers krijgen de
vergaderstukken voortijdig toegestuurd.

Ivoren Kruis content op www.kiesbeter.nl
Burgers moeten over de juiste informatie
beschikken om verantwoorde keuzes te
kunnen maken. Transparantie over
producten, kwaliteit en kosten in de zorg
vindt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) essentieel
voor het laten ontstaan van de gewenste
marktwerking. Daarom heeft VWS het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) opdracht gegeven een
nationale portal op te richten waar alle
informatie over diverse aspecten van
'zorg' te vinden is. Deze portal
www.kiesBeter.nl (website, telefonische
hulpdienst en fysieke loketten) is eind juli
van dit jaar ‘live’ gegaan. Het RIVM werkt
nauw samen met alle relevante partijen
die input leveren in de vorm van infor-

matie of diensten. Voor informatie over
mondgezondheid, klopte het RIVM aan
bij het Ivoren Kruis. Het bestuur van
de vereniging is er trots op dat haar
informatie als bron is gekozen en een rol
speelt in zo’n belangrijke consumentenportal.
Op www.kiesbeter.nl is informatie te
vinden over (vooralsnog) tandenpoetsen,
fluoride, flossdraad, tandenstokers,
ragers, kronen en bruggen, een beugel,
verkleurde tanden, ontstoken tandvlees,
slechte adem en tanderosie. De informatie is toegankelijk via www.kiesbeter.nl.
Kies Gezond Leven en daarna voor mondverzorging.

Nieuwe patiëntenfolders
Binnenkort wordt laatste hand gelegd
aan de vernieuwing van de patiëntenfolder ‘Roken en mondgezondheid’. Dan
verschijnt ook deze titel in de nieuwe
vorm. Verder krijgt de folder ‘Slechte
adem’ een aanvulling. Deze wordt uitgebreid met een passage over tongschrapen
naar aanleiding van het Ivorenkruisadvies
‘tongreinigen’. Het volledige advies
‘tongreinigen’ is te vinden op
www.ivorenkruis.nl. Kijk bij ‘adviezen’.
Ook wordt een aantal folders aangepast
naar aanleiding van de laatste wetenschappelijke inzichten. Dat betreft vooralsnog de folders ragers, tandenstokers,
flossdraad en het melkgebit.

winkelwagen en klaar is Kees. Vergeet
niet aan te vinken dat u lid bent van de
vereniging. Leden krijgen een korting
tot wel 30%. Graag maken wij u erop
attent dat de voordeelpakketten extra
aantrekkelijk zijn geprijsd. Het minimumorderbedrag voor een bestelling is
€ 40,- excl. BTW.
Heeft u slechts één exemplaar van een
folder nodig? Kiest u dan de optie
‘folders lezen’. Klik de gewenste folder
aan en print hem uit. Via de knoppen
‘Veelgestelde vragen’ en ‘Zoeken op trefwoorden’ kunt u bovendien gedetailleer-

Geen internet beschikbaar? Bel dan met de
klantenservice via
0900 - 543 74 85
op werkdagen tussen
9.00 en 12.00 uur
(€ 0,50 per minuut).

Folders bestellen nu nóg makkelijker!
De bestelmodule op de website
www.ivorenkruis.nl is aangepast.
Bestellen gaat nu nóg makkelijker!
Klik eerst op de knop ‘folders bestellen’
en daarna op de cover van gewenste
folder. Dan vult u het gewenste aantal in
(veelvoud van 50 stuks). U legt ze in de

Zichtbaar voor tandheelkundig werkveld
Het Ivoren Kruis heeft in 2007 veel werk
gemaakt van haar zichtbaarheid bij het
tandheelkundig werkveld. De vereniging
presenteerde zich op diverse beurzen en
congressen. Ze heeft alleen al in de eerste helft van dit jaar 13 presentaties verzorgd. Enthousiaste studenten van de
Utrechtse opleiding Mondzorg bemensten
de stand tijdens de beurspresentatie op
de Nationale Onderwijs Tentoonstelling
(NOT) in de Jaarbeurs te Utrecht en de
Henry Schein Dental Openhuisdagen.
Enthousiaste studenten van de Utrechtse opleiding Mondzorg
promoten het Ivoren Kruis tijdens beurzen en congressen

de patiënteninformatie vinden over
mondgezondheid. Print de informatie
voor uzelf of voor uw patiënt uit.

Kennismaken met het Ivoren Kruis kon
ook bij de congressen 'Basis voor
behoud, na je midlife te oud voor je
tanden?' van de NVT, Game-Set-Match
van de NVM, Talking Points in Dentistry
2007, van GSK, het lustrumcongres van
de Nederlandse vereniging van
Endodontologen (NvvE) en het congres
'Lekker belangrijk!', de puberteit als
uitdaging voor het tandheelkundig
team. Het laatst genoemde congres
werd georganiseerd door de
Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) en de Vereniging
tot Bevordering der Tandheelkundige
Gezondheidszorg voor Gehandicapten
(VBTGG). Verder trad het Ivoren Kruis op
tijdens een zestal IQual-avonden van de
NMT in Amsterdam, Eindhoven, Zwolle,
Nieuwegein, Rotterdam en Arnhem.
Presentaties najaar 2007
Dit najaar zal het Ivoren Kruis zich presenteren tijdens de Open Huisdagen bij
Dental Union op 5, 6 en 7 oktober. Ook
kunt u het Ivoren Kruis verwachten bij
het lustrumcongres van de NVM in
Efteling op 30 november en 1 december. Het grote publiek kan in de
Jaarbeurs te Utrecht kennismaken met
de vereniging tijdens de consumentenbeurs Gezond leven in het weekend van
25, 26 en 27 januari 2008. Samen met
onder meer de NVM en Oral-B zal het
Ivoren Kruis preventie onder de aandacht brengen.

Oral-B en GSK zetten
partnership voort
Zowel Oral-B (onderdeel van Procter &
Gamble) en GlaxoSmithKline verlengen
hun partnerschap. “Daar zijn we bijzonder blij mee”, zegt voorzitter Teun
Rietmeijer. “Goede voorlichting over
mondgezondheid is niet alleen ons
belang, maar ook dat van onze partners.
We hopen dat we gezamenlijk de mondgezondheid verder kunnen bevorderen.”

Samen met Oral-B en NVM bereidt het
Ivoren Kruis de beurspresentatie voor op
het mondgezondheidsplein van de beurs
‘Gezond leven’. In de Utrechtse Jaarbeurs
kan iedereen terecht voor een poetsinstructie. Samen met GSK wil het Ivoren
Kruis zich verder inzetten voor voorlichting over tanderosie. “Vooral de doelgroep kinderen komt aan de orde”,
vertelt Ineke van den Bemt, Marketing &
Dental Manager. Samen met het Ivoren
Kruis is een plan in voorbereiding om
tanderosie bij kinderen onder de
aandacht te brengen.

Dental View nieuwe partner Ivoren Kruis
Het Ivoren Kruis werkt sinds kort samen met een nieuwe partner Dental View.
Deze organisatie biedt dentale praktijken digitale televisie in de wachtkamer.
Hiermee kunnen tandartsen en mondhygiënisten hun patiënten informeren over
uiteenlopende onderwerpen. De basis voor de preventieve onderwerpen levert
het Ivoren Kruis. In samenwerking met prof. dr. Cor van Loveren (ACTA), Maud van
Basten Batenburg (mondhygiënist,
bestuurslid Ivoren Kruis en lid van de
redactieraad van het Ivoren Kruis) en
Dick Derksen (tandarts, penningmeester van het Ivoren Kruis) werden
twintig ‘dental minutes’ opgenomen.

Prof. dr. Cor van Loveren, Maud van Basten
Batenburg, Dick Derksen voor de camera
tijdens de opnames voor de dental minutes.

Nieuwe leden ontvangen een gratis
kennismakingspakket ter waarde van € 40,-!

Algemene Ledenvergadering Ivoren Kruis
Op vrijdag 2 november vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van het Ivoren Kruis. De
voortgang en ontwikkelingen van de vereniging staan onder andere op het programma. De
Algemene Ledenvergadering begint om 13.00 uur en wordt gehouden bij ACTA, Louwesweg 1 in
Amsterdam. Aansluitend aan de vergadering kunt u deelnemen aan het seminar hyposalivatie,
‘Als de speekselklieren onvoldoende werken’. Voor leden is het seminar gratis toegankelijk.
Niet-leden zijn ook van harte welkom en betalen € 150,- .
In de bij deze nieuwsbrief bijgesloten uitnodiging vindt u meer informatie over het seminar.
Voor uw aanmelding kunt u gebruikmaken van de bijgevoegde inschrijfkaart. Hierop kunt u ook
aangeven of u bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig zult zijn. Aanmelden kan ook per
e-mail via info@ivorenkruis.nl of schriftelijk: Ivoren Kruis, Postbus 620, 2700 AP Zoetermeer.
ALV-deelnemers krijgen de vergaderstukken voortijdig toegestuurd.

Hogere prioriteit voor mondgezondheid in zorg- en gezondheidsbeleid
Tien tot wellicht twintig procent van de
bevolking komt niet of onvoldoende toe
aan adequate preventie en tandheelkundige zorg of deze slaat onvoldoende
aan. Het huidige overheidsbeleid en de
uitvoering van collectieve preventie is
kennelijk onvoldoende effectief.
In dit verband wordt wel beweerd dat
bevorderen van mondgezondheid concurrentie ondervindt van andere speerpunten voor preventie. Mondgezondheid zou
geen beleidsprioriteit verdienen omdat
sterfte en ziektelast verwaarloosbaar zijn
in termen van belang voor de volksgezondheid.
Dit is een eenzijdige en kortzichtige
benadering van het probleem. Het bevorderen van een gezonde mond zou (meer
dan nu het geval is) met relatief weinig
inspanning een integraal deel van het
bredere preventie- en zorgbeleid kunnen
zijn.

Signaleringsfunctie
De stand van de mondgezondheid in
Nederland kan daarmee zelfs een signaleringsfunctie in het gezondheidsbeleid
vervullen. Namelijk mondgezondheid als
belofte voor (en voorspeller van) gezondheid en gezond gedrag op latere leeftijd.
Immers, kinderen, jongeren, volwassenen
en ouderen die de juiste houding, kennis
en vaardigheden hebben aangeleerd om
het gebit en de mond te verzorgen, zijn
op latere leeftijd ook vaardiger in preventie en zelfzorg bij het voorkomen van
ernstiger vermijdbare ziektelast. Denk
aan het voorkomen van diabetes, harten vaatziekten en aan voedingsgedrag
gerelateerde kankers.
Aanleren gezond te blijven
Collectieve tandheelkundige preventie
vervult als vanouds een belangrijke rol in
het op jonge leeftijd ontdekken en aanleren van het morele besef, de kennis en

de kunde om gezond te blijven. Nog belangrijker, men ontdekt al vroeg de voordelen
daarvan! De betekenis en het belang van een
gezonde mond wordt voor de algemene
gezondheid door beleidsmakers en preventieveld ten onrechte onderschat. Bevorderen
van mondgezondheid stond niet voor niets al
honderd jaar geleden aan de wieg van preventie en gezondheidsbeleid in Nederland.
Draagvlak
Het Ivoren kruis werkt hard aan draagvlak
bij alle partijen en overheden voor een
nieuw preventiebeleid voor de mondgezondheid in periode 2008-2012. De leden zullen
over het conceptplan hierover tijdig worden
geïnformeerd. Intussen trekt de Nederlandse
Maatschappij ter bevordering van de
Tandheelkunde (NMT) hard aan haar plan
Kies voor Gaaf voor de doelgroep 2 t/m 19
jaar. Het Ivoren Kruis werkt daaraan intensief mee en zet daarbij haar kennis en haar
functioneel netwerk in.

Voor een gezonde mond

Een gezonde mond voor
lichamelijk en verstandelijk beperkten
Het Ivoren Kruis is gestart met de ontwikkeling van voorlichtingsmaterialen
voor (ouders/verzorgers van) gehandicapten. De vereniging wil de mondgezondheid van lichamelijk en
verstandelijk beperkten verbeteren. De
ouders/verzorgers van deze doelgroepen
moeten up-to-date- voorlichtingsmaterialen in handen krijgen om zo
de preventie en de mondgezondheid
te verbeteren.
De vereniging heeft haar conceptplan in
de eerste plaats voorgelegd aan de
Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor
Gehandicapten (VBTGG). Samen met deze
organisatie zijn allereerst de doelgroepen
waarvoor voorlichtingmaterialen worden
ontwikkeld helder in beeld gebracht.
Verder zijn er in het plan organisaties
en instellingen beschreven waarmee de
vereniging contact zal zoeken. Inmiddels
is contact gezocht met Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland. Deze contacten vindt het Ivoren Kruis uitermate
belangrijk. Alleen in samenwerking met
de praktijk kunnen voorlichtingsmaterialen worden ontwikkeld waarop het 'veld'
zit te wachten. Uiteraard worden ook de
partners in preventie van het Ivoren Kruis
en het Adviescollege Preventie Mond- en
Tandziekten betrokken. Verwacht wordt
dat het project een aanzienlijke tijdsinspanning zal vergen. In de plannen zijn
de volgende doelgroepen geformuleerd:

• Ouders/verzorgers van ernstig verstandelijk beperkten
Mensen met een ernstige verstandelijke
(vaak in combinatie met een motorische)
beperking hebben dagelijkse zorg nodig.
Zonder hulp van hun ouders/verzorgers
kunnen ze hun gebit niet schoonhouden. Aangezien de wijze van benadering
van kinderen en volwassenen sterk
afwijkt, wordt een opsplitsing gemaakt
voor ouders/verzorgers van gehandicapte kinderen en ouders/verzorgers van
gehandicapte volwassenen.
• Licht (en matig) verstandelijk beperkten
zelf en hun ouders/verzorgers
Mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking zijn vaak zeer
visueel ingesteld en hebben meer moeite met het lezen van (lange) tekst(en).
Met duidelijke (grote) tekeningen eventueel met het gebruik van grote letters
kunnen instructies voor mondhygiëne en
mondverzorging worden overgebracht.
Mogelijk kan deze doelgroep worden
verbreed met groepen zeer laag opgeleiden en/of allochtonen.
• Motorisch beperkten (volwassenen)
We zien hier volwassenen voor ons met
een motorische beperking die verstandelijk goed zijn ontwikkeld en dus zelf kunnen lezen. Hier denken we aan
mensen die bijvoorbeeld vanwege een
ongeluk (niet op de hoogte van zorg
mogelijkheden), ziekte (bijv. spier- en
gewrichtsziekten) of een aangeboren
afwijking motorische problemen hebben.

Bestuur en Adviescollege
Het bestuur van het Ivoren Kruis
bestaat uit vijf personen:
• A.G.M. Rietmeijer, tandarts (voorzitter)
• mw. M.C.R.M. van Basten Batenburg,
mondhygiënist
• Th.F. Derksen, tandarts (penningmeester)
• B. Fledderus, tandarts
• M.Y. de Jong, beleidsadviseur
secretaris: R.W. Bos
Het Adviescollege Preventie Mond- en
Tandziekten adviseert het bestuur over de
wetenschappelijk inhoudelijke aspecten van
tandheelkundige preventie en voorlichting.
Het Adviescollege bestaat uit zeven personen:
• prof. dr. C. van Loveren, tandarts
(voorzitter), ACTA - vakgroep Cariologie,
Endodontologie & Pededontologie,
Universiteit van Amsterdam
• mw. dr. B.M. van Amerongen, tandarts,
ACTA - sectie Orale Biochemie
• mw. C.M.M. Berendsen, mondhygiënist
• mw. prof. dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans,
tandarts, Tandheelkunde/Mondhygiëne,
Rijks Universiteit Groningen
• mw. dr. A.A. Schuller, tandarts, TNO
Kwaliteit van Leven
• dr. G. Stel, kindertandarts, Preventieve
en Curatieve tandheelkunde /
UMC St Radboud Nijmegen
• dr. G.A. van der Weijden, tandarts,
ACTA - vakgroep Parodontologie
secretaris: mw. ir. A.M. Fokker

Contributie
De contributietarieven voor 2007:
Tandarts:

€ 61

Donateur / niet praktiserend tandarts/

Aandacht voor mondgezondheid in de media
Het Ivoren Kruis maakt veel werk van publiciteit in de media. In diverse
publicaties en op tv is aandacht besteed aan mondgezondheid:
NOT/Teleac (TV item) – Nieuws uit de Natuur - Fluoride (26-01-07)
Mediazine van Mediamarkt – Tandenpoetsen met kinderen (01-03-07)
Sp!ts - Gebitsverzorging (25-04-2007)
Volkskrant – Elektrische tandenborstels (16-06-2007)
VARA – Kassa 3 (TV item) – Slechte adem (31-07-07)

mondhygiënist:

€ 28

Mondhygiënist:

€ 28

Preventieassistent:

€ 28

Student:

€ 16,50

Groepspraktijk:

€ 125

Tandtechnicus/Tandprotheticus:

€ 61

Onderwijs- of gezondheidszorginstelling:

€ 180

Bedrijf:

€ 315

Buitenlands lid:

€ 61
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