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bouwing van de antwoorden. Je moet de juiste literatuur zoeken
en deze kunnen beoordelen op kwaliteit; de wetenschappelijke
onderbouwing van je uitspraken moet stevig genoeg zijn om te

Prof. dr. Fridus van der Weijden:

kunnen gebruiken. Dat alles moet verwerkt worden in een hand-

‘Richtlijnen zijn een belangrijke
voorwaarde om kwaliteit
transparant te maken’

Evalueren, bijschaven, goedkeuren en implementeren zijn dan

Belangrijkste doelstelling van het nieuw op te richten Kennisinstituut Mondzorg (KiMo) is het

komen er ongetwijfeld mensen die zich hierin willen verdiepen.
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zaam stuk, dat door diverse partijen beoordeeld moet worden.

ontwikkelen van landelijke klinische richtlijnen in de tandheelkunde. Namen we vroeger genoegen met

de volgende stappen. Een interessant proces.”

Expertise gezocht
Zo’n proces vereist de betrokkenheid van veel - deskundige mensen en dat kan in dit geval een probleem zijn. Fridus:
“In tandheelkundig Nederland hebben we nog niet zo veel
expertise als het gaat om het zoeken en beoordelen van
wetenschappelijke literatuur. Het vinden van de juiste
personen kan dus lastig zijn. Zodra de vraag er echter ligt,
Het gevolg van veel betrokkenen is wel dat dit het proces
tijdrovend èn kostbaar maakt.”

concensus-richtlijnen, tegenwoordig is ‘evidence based’ een vereiste. Parodontoloog en bijzonder hoogleraar
Voordelen

De European Federation of Periodontology (EFP) is

De betrokkenen hopen dat er op 1 januari 2015 accoord bereikt

actief op vele fronten, zoals u onder andere kunt

is over het oprichten van het KiMo, waarna de richtlijnen

ervaren op de website van de EFP. Eind november

kunnen gaan worden opgesteld. Zodra deze door alle partijen

vond bijvoorbeeld de 10e European Workshop in

definitief goedgekeurd zijn, volgt de implementatiefase. Die zal

Periodontology plaats, waarbij diverse werkgroepen

onder andere gepaard gaan met informatieavonden in den

de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken

lande. Fridus: “De NMT stelt dat er grote behoefte is aan

bespraken op het gebied van parodontale plastische

landelijke klinische richtlijnen, dat lijkt mij ook. Begrijpelijk, want

chirurgie en soft tissue regeneratie. Alle conclusies zijn

voor de algemeen practicus, die de tandheelkunde in de breedte

gebundeld in een speciale uitgave van het Journal of

moet kunnen overzien, is het onmogelijk om de vakliteratuur in

Clinical Periodontology. Deze Special is onlangs online

alle aandachtsgebieden optimaal bij te houden. Bij de

gezet en is voor NVvP-leden vrij toegankelijk. Bij de

totstandkoming van de wetenschappelijk onderbouwde

volgende European Workshop in Periodontology

uniforme richtlijnen is dat wèl gedaan. Ze bieden dus

(met als onderwerp “Prevention of periodontal and

ondersteuning om te werken volgens de nieuwste

peri-implant diseases”) komende november is

wetenschappelijke inzichten. Dat helpt je niet alleen om

Nederland trouwens goed vertegenwoordigd,

adequate zorg te leveren, het maakt je leven en werk bovendien

daarover leest u meer in een volgende editie van

ligt bij alle ondertekenaars van de intentieverklaring KiMo.

een stuk eenvoudiger. Een ander voordeel van de richtlijnen is

Fundamenteel.

De eerste stappen

Zodra er een accoord bereikt is, kan gewerkt gaan worden aan

dat je aan derden kunt aantonen dat kwalitatief hoogstaande

Dit artikel over het KiMo is het derde in een reeks van

de feitelijke oprichting van het Kennisinstituut. En kan er een

tandheelkundige zorg wordt nagestreeft. De transparantie die

De voorbereidingen voor EuroPerio8, vanaf 3 juni 2018

drie. In het eerste artikel (Fundamenteel maart 2013)

begin gemaakt worden met het opstellen van de richtlijnen.

de richtlijnen bieden, is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

in Londen, zijn in volle gang. Ook de laatste

vertelde parodontoloog Julie Graswinckel waarom het

Bestaat daar ook een protocol voor?

Zo bewijzen ze op meerdere fronten hun nut.”

ontwikkelingen hieromtrent leest u op de EFP-site.

prof. dr. Fridus van der Weijden: “Richtlijnen helpen om volgens de modernste inzichten te werken.”
Bij het zorgvuldig ontwikkelen van landelijke klinische richtlijnen
komt heel wat kijken (zie kadertekst ‘De eerste stappen’).
Voor het Kennisinstituut Mondzorg geldt dat er het afgelopen
anderhalf jaar al veel werk verricht is. Er is een concept
opgesteld voor het oprichten en vormgeven van een kennisinstituut. Alle wetenschappelijke verenigingen in ons land zijn
benaderd met de vraag welke richtlijnen zij hanteren en welke
aanvullende behoefte er bestaat. Via de NMT-peilstations is
dezelfde vraag uitgezet. Op grond van de verzamelde
informatie is een eerste keuze gemaakt, die geleid heeft tot
een concept basisplan met daarin een voorstel hoe de
gewenste richtlijnen ontwikkeld kunnen gaan worden. Dit plan
©foto: rosalienderkinderen.nl

KiMo is opgericht en welke stappen er tot nu toe

Natuurlijk vindt u er alle EFP-Newsletters, onder

genomen zijn. In de vorige editie van Fundamenteel

Logisch proces

het kopje ‘current news’ treft u nieuwsfeiten van

(juni 2014) legde parodontoloog Dick Barendregt o.a.

“Er is inderdaad een richtlijn voor het opstellen van richtlijnen

verschillende Europese parodontologieverenigingen

uit welke vier P’s vereist zijn om tot een een goede

die we kunnen benutten, maar eigenlijk verloopt zo’n proces

Meer weten over KiMo?

en ook korte samenvattingen van recente weten-

methodiek voor landelijke klinische richtlijnontwikkeling

heel logisch,” zegt parodontoloog en bijzonder hoogleraar

Op de website van KiMo kunt u alles lezen over het hoe,

schappelijke onderzoeken zijn met één muisklik te

te komen. Heeft u deze edities gemist? Op onze website

parodontologie prof. dr. Fridus van der Weijden. “Eerst kijk je

waarom, wat en wanneer van dit nieuwe instituut:

lezen. U vindt de EFP op www.efp.org.

treft u de pdf van elke uitgave: www.nvvp.org.

naar de vragen die brandend zijn voor de professie, vervolgens

www.kennisinstituutmondzorg.nl

ga je op zoek naar experts voor de wetenschappelijke onder-
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