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Datum
Thema
Moderator
Locatie

: vrijdag 1 november 2013
: “Omdenken in de mondzorg”
: G. Stel
: “in den Driehoek” te Utrecht

Aanvang: 10.00 uur
AGENDA VOOR DE 290ste HUISHOUDELIJKE LEDENVERGADERING
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de 289-ste ledenvergadering (bijlage I)
4. Stemming bestuurswisseling (2de secretaris, vice-voorzitter, voorzitter)
(bijlage II)
5. Stemming voorkeursdagen voor de vergadering
6. Installatie en introductie nieuwe leden
7. Voordrachten nieuwe leden (bijlage III)
8. Mededelingen van de penningmeester: begroting 2014 (bijlage IV)
9. Benoeming kascommissie
10. Aankondiging voorjaarsvergadering 2014
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
13. Sluiting

Programma Najaarssymposium Nederlands Tandheelkundig Genootschap
Thema: “Omdenken in de mondzorg”
Moderator: dr. G. Stel

Meer voor minder of minder voor meer? ‘Omdenken’ in de mondzorg…..
De afgelopen jaren zijn er diverse veranderingen in de zorg waarneembaar… meer aandacht
voor het individu, zorg op maat en er is een duidelijke verandering van ziekte en zorg naar
gezondheid en gedrag. Preventie lijkt het nieuwe adagium en accenten in behandelindicatie en
zorgstrategie worden in toenemende mate verlegd. Een proces waarbij andere eisen worden
gesteld aan de mondzorgprofessional in het licht van de inhoud en organisatie van de
beroepsuitoefening. Uit verschillende recente rapportages vanuit het zorgveld (zoals het
Signalement Mondzorg of het rapport van de Gezondheidsraad) maar ook vanuit de
wetenschap (het proefschrift van Erik Vermaire, de adviezen Cariëspreventie en Preventie
fissuurcariës van het Ivoren Kruis maar bijvoorbeeld ook de Richtlijn Mondzorg voor
jeugdigen) lijkt een andere benadering en begrip van de mondgezondheid én het herdefiniëren
van voor velen nog stevig verankerde begrippen zoals verzorgingsgraad, een niet te vermijden
ontwikkeling. Dit heeft natuurlijk ook gezondheidseconomische effecten waarbij ook de
financiers van de zorg een rol spelen.
In dat licht is het interessant om eens verder te denken over de titel ”meer voor minder of
minder voor meer”. Begrippen als ‘Pay for Performance (P4P)’ duiken op en geven aan dat
het belonen van aantoonbare gezondheidsverbetering – en daarmee een andere kijk op
bekostiging van de zorg – beter past bij een moderne benadering van de mondzorg. Wat in de
geneeskunde al een ontwikkeling is die enige tijd geleden op gang is gekomen krijgt nu
toenemend aandacht vanuit de mondzorg.
Doen we nog wel de goede dingen en doen we die dingen dan ook goed? Kwaliteitsaspecten
in de (mond)zorg en de effectiviteit van behandelkeuzes bepalen in toenemende mate de
agenda.
Dit najaar zullen de sprekers op het symposium vanuit hun specifieke achtergronden een
viertal thema’s rondom veranderingen in de zorg nader belichten. Zo zal prof. dr. J.M. ten
Cate vanuit de wetenschap stilstaan bij vakspecifieke en cariologische veranderingen en
inzichten die de afgelopen periode in de zorg hebben geleid tot discussie over een gewijzigde
kijk op mondziekten en een andere wijze van zorgverlening. Wat is er in het vak en de
benadering van cariës anders dan wat velen van ons jarenlang als vanzelfsprekend en als een
gegeven hebben beschouwd? Wat kunnen we ook in de nabije toekomst verwachten? Zet de
shift van cure naar care door en waar zullen we ons meer op moeten focussen?

Er van uitgaande dat een verandering in de inhoud en de benadering van de zorg haast
vanzelfsprekend moet leiden tot een ander zorgkader (zowel qua logistiek als wijze van
bekostiging) is het interessant te weten hoe de overheid tegen deze ontwikkelingen aankijkt.
Daarom zal drs. P. Boom (VWS) zijn licht laten schijnen over beleidsmatige aspecten van een
veranderende mondzorg. Welke kaders staan hem voor ogen en welke aandacht zou dit
moeten hebben voor de organisatie van de zorg vanuit politiek perspectief?
Niet alleen vakinhoudelijk is er de laatste jaren het nodige aan het veranderen of al veranderd;
ook de wijze van praktijkvoering maakt een evolutie door. Hoe is in de afgelopen periode het
zorgveld in de praktijk georganiseerd (en welke problemen ervaren de zorgverleners daarbij),
hoe is het nu en welke verwachtingen zijn er ten aanzien van de toekomst (zeker als daarbij de
eerder geschetste trend van cure naar care een vertaling gaat krijgen naar opleiding en praktijk
van de mondzorg)? Is het beroepsveld klaar voor verandering? Vanuit het perspectief van de
praktijkhouder en aan de hand van zijn ervaringen als directeur van Van Lanschot Healthcare
zal dhr. C. Zegers het praktijkveld nader analyseren en zijn kijk op de toekomst met ons
delen.
Als laatste spreker van de middag zal dr. P. Krabbe zijn visie op (veranderingen in) keuzes in
de (mond)zorg geven. Als psycholoog en hoofd van de afdeling Health Technology
Assessment van het UMCG is hij nauw betrokken bij besluitvormingsprocessen die leiden en
hebben geleid tot keuzes in de zorg met soms vergaande effecten en moeilijke discussies. Zijn
expertise op het gebied van onderzoek naar uitkomstmaten van zorginnovaties en
gezondheidseconomische aspecten van (beleids)keuzes staat aan de basis van zijn voordracht.
Als wij keuzes maken wie wordt daar dan beter van?
Uiteraard zullen de verschillende voordrachten aanleiding zijn tot een boeiende
gedachtewisseling aan het einde van de middag. Ik nodig dan ook graag een ieder van harte
uit daaraan een bijdrage te leveren!

Gert Stel

Programma
11.30-11.35 uur

Opening door de moderator (dr. G. Stel)

11.35-12.00 uur

‘Omdenken’ in de mondzorg – een inleiding (dr. G. Stel)

12.00-13.00 uur

Lunch

13.00-13.45 uur

Inhoud van de zorg – wat is er anders geworden?
(prof. dr. J.M. ten Cate)

13.45-14.30 uur

Organisatie van de zorg – hoe is het anders te organiseren?
(drs. P. Boom)

14.30-15.00 uur

Thee- en/of koffiepauze

15.00-15.45 uur

Veranderingen in de zorg – wat betekent dat voor de praktijk(houder)?
(dhr. C. Zegers)

15.45-16.30 uur

Betekenis van verandering – perspectief voor de patiënt en de
maatschappij? (dr. P. Krabbe)

16.30-17.00 uur

Plenaire discussie

17.00 uur

Afsluiting en borrel
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