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In dit academische proefschrift wordt een reeks papers gepresenteerd om aspecten van 

de veronachtzaming van mondiale mondgezondheid te illustreren; verder worden nieuwe 

benaderingen belicht om de mate en effecten van tandcariës te beschrijven; ook worden de 

problemen rond de kwaliteitsbewaking van fluoridetandpasta’s uiteengezet; ten slotte is 

een beschrijving opgenomen van een geslaagd model voor schoolgezondheidszorg waarin 

mondgezondheidszorg is vervat. Bovendien wordt toegelicht dat lobbyen op verschillende 

terreinen een belangrijke rol speelt. De gepresenteerde papers kunnen worden samengevat 

onder onderstaande zes globale noemers:

1. Veronachtzaming van politieke prioriteit

Er zijn allerlei complexe redenen voor de mondiale veronachtzaming van mondgezond

heidszorg (hoofdstuk 1). In hoofdstuk 2 wordt geanalyseerd waarom mondiale mondgezond

heidszorg politiek een lage prioriteit heeft, via de lens van vier aspecten van politieke macht: 

1) de macht van de ideeën; 2) de macht van het aandachtspunt; 3) de macht van de actoren; en 

4) de macht van de politieke context. Hiermee is voor het eerst een tool van politieke analyse 

toegepast op de mondiale mondgezondheidszorg. De analyse van elf aanverwante subfac

toren wijst uit dat het begrip mondgezondheid als veronachtzaamd ziekteterrein, en mond

gezondheid als aandachtspunt op zich opmerkelijk weinig macht hebben. Ook de macht van 

belangrijke stakeholders in de mondiale mondgezondheidszorg is beperkt en de politieke 

context is niet gunstig voor mondiale mondgezondheidszorg. De analyse toont manco’s en 

zwakke punten aan – van de meest elementaire zaken, zoals overeenstemming over een 

duidelijke probleemstelling, tot complexe, gelaagde aandachtspunten, zoals de juiste wijze 

van het verzamelen van gegevens en het kiezen van adequate, passende oplossingen. 

2. Veronachtzaming van het personeel in de mondgezondheidszorg – illegale mondgezond

heidszorg

Door de mondiale veronachtzaming van mondziekten is mondgezondheidszorg voor veel 

populaties op de wereld te weinig toegankelijk en onbetaalbaar. Voor velen zijn illegale zor

gaanbieders de enige oplossing. In hoofdstuk 3 wordt dit complexe probleem geanalyseerd 

aan de hand van een casestudy uit Guyana. In veel lage en middeninkomenslanden is het 

illegale aanbod van mondgezondheidszorg een ernstig probleem voor de volksgezondheid. 

Ontoereikende of zelfs schadelijke ‘zorg’ met grote risico’s voor de patiëntveiligheid kun

nen hiervan het gevolg zijn. In dit proefschrift wordt betoogd dat het probleem veel verder 
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gaat dan de juridische context die wordt gesuggereerd door de term ‘illegale praktijk’. Het 

verschijnsel is veeleer een symptoom van onderliggende manco’s in het stelsel van gezond

heidszorg en de samenleving – van de onrechtvaardigheid die heerst op deze terreinen tot 

problemen van zwakte in bestuur en handhaving van de wet. Voorgesteld wordt een nieuwe 

classificatie van illegale praktijken volgens de criteria ‘training’ en ‘juridische status’. Zo 

ontstaat een betere basis om het probleem in toekomstig onderzoek te analyseren, ook op 

terreinen buiten tandheelkunde, waar eveneens illegale praktijken voorkomen. Dit is nog 

geen oplossing voor de ethische uitdagingen, te weten: enerzijds dat patiënten risico’s lopen 

door onveilige praktijken; anderzijds dat niet wordt voorzien in de behandelbehoeften van 

patiënten die geen toegang hebben tot passende, veilige, officiële mondgezondheidszorg. In 

deze context moet illegale mondzorg worden gezien als een van de vele symptomen van de 

veronachtzaming van de mondgezondheidszorg.

3. Veronachtzaming aanpakken door nieuwe aspecten van de impact aan te tonen

Cariës is niet slechts één entiteit qua ziektelast – diverse manifestaties van het proces van 

bederf verschillen in impact qua pijn en ongemak. In de DMFTindex worden deze diverse 

stadia van cariës en de gevolgen voor de gezondheid niet gedifferentieerd en geëvalueerd. 

Daarom vallen berekeningen van de ziektelast in de context van metingen via het DALY

concept te laag uit. Met name in lage en middeninkomenslanden blijft tandbederf grotend

eels onbehandeld. Onbehandelde cariës heeft specifieke kenmerken en een bij vlagen sterke 

impact op de levenskwaliteit. De nieuwe PUFAindex die wordt geïntroduceerd in hoofdstuk 

4a is vooral relevant voor populaties met een hoge cariëslast en een lage verzorgingsindex. 

Deze nieuwe cariësindex vormt een belangrijke aanvulling op bestaande cariësindices. Hier

mee kunnen op begrijpelijke wijze de gangbaarheid van specifieke situaties van onbehan

deld bederf worden geëvalueerd en de omvang gekwantificeerd. De index zou aan betekenis 

inboeten door alleen specifieke componenten van PUFA op te nemen in een alles omvattende 

cariësindex, zoals wel is voorgesteld. Daarmee worden uiteindelijk gevolgen van cariës die 

een sterke impact hebben op gezondheid en welzijn over het hoofd gezien (hoofdstuk 4b). 

Bovendien komt de PUFAindex ook van pas bij het prioriteren van behandelbehoeften – kin

deren met een hoge PUFAscore moeten met voorrang worden behandeld om de complexe 

gevolgen van odontogene infectie aan te pakken.

 In hoofdstuk 5 wordt gekeken naar een aspect van onbehandeld tandbederf dat tot nog 

toe sterk is genegeerd – de impact van odontogene infectie op de groei van kinderen (gemet
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en aan de hand van de Body Mass Index, BMI). De gegevens voor het onderzoek werden ver

gaard tijdens de 2006 National Oral Health Survey op de Filippijnen. Het onderzoek wees uit 

dat 82% van de 12jarigen aan cariës leed, en 56% aan odontogene infectie. Analyse wijst op 

een significant verband tussen een lage BMI en odontogene infectie (gemeten met de nieuwe 

PUFAindex), maar niet tussen BMI en cariës zonder odontogene infectie. In dit proefschrift 

wordt voor de allereerste keer het verband aangetoond in een representatieve steekproef. 

Op basis van deze bevinding wordt in hoofdstuk 5 een uitgebreider model gepresenteerd van 

hypothetische factoren die leiden tot slechte onderwijsprestaties bij kinderen. In dit model 

wordt het aspect van vergevorderde onbehandelde tandcariës meegenomen als specifieke, 

sterk verbreide chronische aandoening onder kinderen; verder worden wisselwerkingen beli

cht met alle erkende factoren die bijdragen tot slechte ontwikkeling van kinderen. 

 In het kader van versterkte pogingen om de Millenniumdoelen (MDG, Millennium De

velopment Goals) van de Verenigde Naties – met name doel 1 en 2 betreffende honger en 

onderwijs – te realiseren is het belangrijk om de bepalende factoren voor de ontwikkeling 

van het kind, voedingsstatus en onderwijsprestaties uitvoerig en vanuit verschillende per

spectieven aandacht te geven. De meeste bepalende factoren voor slechte ontwikkeling van 

kinderen zijn complex, bevinden zich buiten het gezondheidsstelsel of zijn zelfs onmogelijk 

op korte termijn aan te pakken. Maar met vrij eenvoudige interventies kan de mondgezond

heid van de meest achtergestelde kinderen op de wereld worden verbeterd. Daarom zouden 

beleidsmakers prioriteit moeten geven aan deze snelle, vrij gemakkelijke en kosteneffec

tieve maatregelen om de millenniumdoelen op tijd te realiseren. Daarom wordt voorgesteld 

het ontbreken van odontogene infectie (PUFA=0) op te nemen als resultaatindicator in de 

planning, monitoring en evaluatie van programma’s voor (mond)gezondheid. Dit is in het 

bijzonder relevant voor belangengroepen van buiten de mondzorg die betrokken zijn bij de 

ruimere context van de ontwikkeling van kinderen. 

4. Veronachtzaming van de kwaliteit van fluoridetandpasta

Fluoridetandpasta is een belangrijk middel om te voorzien in fluoride. Tandenpoetsen met 

fluoridetandpasta is een van de belangrijkste preventieve maatregelen tegen tandcariës. 

Daarom is het cruciaal dat de heilzame werking tegen cariës van fluoridetandpasta wordt ge

realiseerd en dat de ingrediënten van zulke tandpasta’s voor consumenten duidelijk zijn ver

meld en dat de aangegeven hoeveelheden kloppen. Uit een studie in hoofdstuk 6, uitgevoerd 

in meerdere landen – Brunei, Cambodia, Laos, Nederland en Suriname – blijkt dat er enorme 
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discrepanties zijn tussen het aangegeven en het werkelijke totale/vrije fluoridegehalte; en 

dat de etiketteringsvereisten zoals gedefinieerd door de International Standards Organisa

tion (ISO) vaak niet worden nageleefd. De oorzaken hiervan moeten worden gezocht in het 

ontbreken van een algemeen geaccepteerde analysemethode voor het totale/vrije fluoridege

halte; het gebrek aan wetenschappelijke duidelijkheid betreffende de minimumconcentratie 

fluoride die nodig is om de werkzaamheid te waarborgen; de zwakke regelgevende instel

lingen die geen greep hebben op de etikettering en de informatie voor de consument evenals 

een groeiende toevloed van laagwaardige namaakproducten op de onderzochte markten. 

De in dit hoofdstuk beschreven problemen moeten worden gezien als duidelijke symptomen 

van veronachtzaming: 

•	 ISOoverleg wordt gedomineerd door tandpastaproducenten; professionals op het ge

bied van volksgezondheid of burgervertegenwoordigers komen er nauwelijks aan te pas; 

•	 Het gebrek aan lobbyen door specialisten in tandheelkundige volksgezondheid voor 

sterke nationale regelgeving en instituten voor kwaliteitsbewaking;

•	 Gebrek aan belangstelling uit brede mondzorgkringen voor het verbeteren en propa

geren van hoogwaardige fluoridetandpasta als belangrijk instrument voor zelfverzorg

ing en preventie.

5. Veronachtzaming van de mogelijkheid voor geïntegreerde schoolgezondheidszorg 

In hoofdstuk 7 wordt het ‘Essential Health Care Programme’ (EHCP, ook bekend onder de naam 

‘Fit for School’programma) behandeld dat momenteel wordt geïmplementeerd in de Filip

pijnen en andere landen in Azië. Het interventiepakket illustreert hoe mondgezondheidszorg 

kan worden geïntegreerd in een ruimere gezondheidscontext. Via het EHCP worden kinder

ziekten die – zoals tandbederf – ingrijpende gevolgen hebben, aangepakt via een kostenef

fectieve, eenvoudige en geïntegreerde benadering. Deze wordt uitgevoerd door leerkrachten 

en vereist dus geen rechtstreekse interventie van gezondheidszorgprofessionals. Het simpele 

ervan, de gerichtheid op concreet gedrag – het aanleren van vaardigheden voor het leven 

zoals dagelijks handenwassen en tandenpoetsen – is gebaseerd op bewezen effectiviteit. Het 

programma wordt ondersteund met een uitgebreid pakket van promotie en beleidsactivit

eiten om hoogwaardige implementatie en duurzaamheid te garanderen en de schaal ervan 

te kunnen vergroten. De gerichtheid op dagelijkse activiteiten is nieuw, een andere aanpak 
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dan traditionele activiteiten voor gezondheidsvoorlichting waarbij werd uitgegaan van ge

dragsverandering door toegenomen kennis. 

 Het programma berust op de erkende beleidskaders voor schoolgezondheidszorg van de 

WHO en UNESCO en is een illustratie van de huidige conceptuele paradigma’s voor volksge

zondheid, met integratie en samenwerking tussen beleids en vakdisciplines. Het gepropa

geerde dagelijkse tandenpoetsen met fluoridetandpasta is een realistische evidencebased 

aanpak van grootschalige cariëspreventie. Zo wordt de veronachtzaming van mondgezond

heidszorg aangepakt op een upstream, evidencebased en verrassend eenvoudige wijze. Er 

is een cohortonderzoek over een periode van vier jaar georganiseerd om de effecten op ge

zondheid en onderwijs van het Fit for Schoolprogramma te analyseren. De onlangs gepub

liceerde gegevens over één jaar laten een teruggang in de verbreidheid van middelzware tot 

zware worminfecties zien, een toename van de gemiddelde BMI, en een (statistische niet

significante) vermindering van tandcariës en tandinfecties.1 Naar verwachting zullen deze 

aanvankelijke trends worden bevestigd door verdere analyse na langere observatie. Door 

zulke bewijzen maakt het programma meer kans om een blauwdruk te worden voor beleids

makers, programmaplanners en buurtactivisten uit een breder spectrum sectoren, zoals water 

en riolering, gezondheid en onderwijs. Dankzij de modulaire, op zo’n blauwdruk gebaseerde 

aanpak heeft het programma reeds bewezen geschikt te zijn voor schaalvergroting.

6. Veronachtzaming van de mogelijkheid voor lobbyen

Lobbyen voor mondgezondheidszorg en opname in de grote internationale, regionale en na

tionale beleidsagenda’s voor volksgezondheid zijn van essentieel belang om de veronachtza

ming van mondziekten aan te pakken. Op basis van het concept en de lessen die zijn geleerd 

van het Fit for Schoolprogramma op de Filippijnen, wordt in hoofdstuk 8a een innovatief, 

pragmatisch, nieuw beleidskader voor schoolgezondheidszorg gepresenteerd – het ‘Fit for 

School Action Framework’. Hierin worden bestaande, complexere, abstractere beleidskad

ers voor schoolgezondheidszorg meegenomen en versmolten tot het ‘3S’concept: simplicity, 

sustainability, scalability (eenvoud, duurzaamheid en schaalbaarheid). Deze drie hoofdprin

cipes worden ondersteund door begeleidend onderzoek en middelen, die ieder voor zich 

onmisbaar zijn om elk programma voor schoolgezondheidszorg te doen slagen. Dit kader is 

bedoeld als houvast bij het aanpakken van de mondiale kloof tussen goedbedoeld beleid en 

grootschalige implementatie. Als beleidskader biedt het een platform voor effectieve inter
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ventie in schoolgezondheidszorg, gericht op ziekten onder kinderen die een sterke impact 

hebben, zoals mondziekten.

 Hoofdstuk 8b, 8c en 8d zijn voorbeelden van lobbyen met als doel mondziekten te inte

greren in de context van de nieuwe mondiale aandacht voor nietoverdraagbare chronische 

ziekten. Bij het lobbyen worden potentieel meerdere kanalen gebruikt – van informele per

soonlijke contacten tot contacten met belangrijke opinieleiders en beleidsmakers – om druk 

uit te oefenen op de overheid. Wat de beste combinatie van promotieactiviteiten is, moet per 

geval worden bepaald, maar het is belangrijk dat de verschillende spelers en stakeholders in 

dit proces hun complementaire expertise gebruiken en hun activiteiten en agenda’s steeds 

eensluidender afstemmen op één doel. De publicatie in The Lancet – zij het slechts in een 

korte uiteenzetting – zorgde voor maximale publiciteit en een impuls om mondziekten op te 

nemen in de context van nietoverdraagbare aandoeningen. De internationale besprekingen 

en politieke activiteiten rond nietoverdraagbare aandoeningen zouden de mondiale mond

gezondheidszorg erbij moeten betrekken (zoals gestipuleerd in hoofdstuk 2), zij het dat dit 

moet leiden tot concreet en tastbaar optreden. 

Algemene bespreking en conclusies

In de vorige hoofdstukken zijn aspecten van de mondiale veronachtzaming van mondge

zondheid aan de orde gesteld en enkele onderliggende oorzaken van het probleem nader 

belicht. Gezien de geringe omvang van de sector stakeholders in mondiale mondgezond

heidszorg en – zoals geschetst – hun beperkte macht, is het voor de sector of voor betrokken 

individuen en organisaties moeilijk om de impuls te generen die onontbeerlijk is voor mon

diale mondgezondheidszorg. Het zou enorme inspanningen vergen om zo’n impuls tot stand 

te brengen en paraat te zijn bij de juiste politieke situatie of een onverwachte kans die in dit 

verband een omslagpunt zou kunnen betekenen. Goedbedoelde, op verandering gerichte ini

tiatieven, zoals de ‘Global Child Oral Health Task Force’2,3 en ‘Global Caries Initiative’4,5, ken

merken zich door achterhaalde verticale benaderingen van de preventie van mondziekten; 

ze ontberen overkoepelend, integrerend en intersectoraal denken; en slagen er helaas niet in 

om aansluiting te vinden bij de bredere internationale dialoog over gezondheid en ontwik

keling. Het nieuwe internationale verdrag om milieuvervuiling door kwik terug te dringen 

– dat ook voorziet in de geleidelijke eliminatie van tandheelkundig amalgaam – bevat be

palingen voor de hernieuwde focus op bevordering van mondgezondheid en preventie.6 Het 

staat nog te bezien hoe overheden en andere stakeholders deze kans om de veronachtzaming 
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van mondgezondheidszorg kunnen en willen aangrijpen. 

 Dat de aandacht voor vergeten tropische ziekten (NTD, neglected tropical diseases) de 

laatste jaren exponentieel is toegenomen, laat zien dat door allocatie van resources de mon

diale gezondheidspolitiek kan worden wakkergeschud.7,8 In werkelijkheid is er momenteel in 

de ruimere mondiale gezondheidszorg niets te zien van vergelijkbaar toegenomen aandacht 

of een verbond van stakeholders.

Benaderingen om hogere politieke prioriteit te bewerkstelligen voor mondiale mond-

gezondheidszorg

Om een mondiale impuls te genereren voor een realistische, volledig geïntegreerde erken

ning van mondgezondheid zijn er enkele benaderingen die kunnen worden uitgevoerd door 

huidige en nieuwe stakeholders van binnen en buiten de bredere omgeving van mond

gezondheidszorg. Dit zijn onder andere: 

•	 Overtuigende aanwijzingen voor de ernst van het probleem – mondgezondheidszorg uit 

zijn isolement halen 

Om te beginnen: problemen van mondgezondheid zodanig beschrijven dat de betekenis er

van de tandheelkundige context overstijgt, met koppelingen naar geaccepteerde gezond

heidsindicators, zoals de millenniumdoelen en het concept van verloren gezonde leven

sjaren door prematuur overlijden en door aandoeningen die levensbeperkingen met zich 

meebrengen (disabilityadjusted life years, DALY’s). Dat vereist allereerst dat de categorieën 

mondziekten duidelijk worden gedefinieerd voordat hun werkelijke betekenis adequaat kan 

worden weergegeven in DALY’s, waardoor mondziekten niet langer geïsoleerd zijn. Het 

onderbrengen in DALY’s geeft betere mogelijkheden om mondziekten in nationale en inter

nationale gezondheidszorgstrategieën een hogere prioriteit te geven.9,10

•	 Focus op populatiegebaseerde preventie en universele toegang tot de juiste mondzorg 

Alleen door een radicale verandering ten gunste van preventie en door het erkennen van 

mondziekten in de bredere context van algemene gezondheid kan de toenemende last van 

mondziekten, met name tandcariës, worden aangepakt. Deze verschuiving in focus moet 

tastbaar optreden inhouden, en tevens leiden tot veranderingen in de planning, aanbieding 

en honorering van mondiale gezondheidszorg. Uitgaande van het principe dat mondziek

ten bepaalde risicofactoren gemeen hebben met andere, voornamelijk nietoverdraagbare 
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aandoeningen moeten de mondgezondheidszorgprogramma’s intersectoraal en horizontaal 

worden opgezet in plaats van verticaal. Hiertoe zouden ook veranderingen moeten worden 

doorgevoerd in de opzet van de lesprogramma’s voor tandheelkundig, medisch en verpleg

end personeel en voor wie verder werkzaam is in de gezondheidssector.

Het welslagen van grootschalige verbeteringen in mondgezondheidszorg staat of valt met 

universele toegang tot passende zorg en preventie voor de sociaaleconomisch achtergestel

de bevolkingslagen op de wereld. Hiervoor zijn innovatieve, flexibele personeelsmodellen 

nodig om te kunnen reageren op de enorme behoeften – voor alles gaat het om kiespijn en 

spoedeisende zorg; ondersteund door een gelaagd model van mondzorg op basis van de 

principes van eerstelijns gezondheidszorg. In sommige landen zijn deze nieuwe benaderin

gen ten aanzien van personeelsmodellen en taakverschuivingen al omarmd voor specifieke 

populatiegroepen of inwoners van afgelegen gebieden.11 Eerstelijns mondgezondheidszorg 

moet evenzeer sterk zijn gericht op preventie, door gezond gedrag te propageren en een 

leefomgeving te creëren met verminderde mondgezondheidsrisico’s. In dit verband kunnen 

school en schoolgezondheidszorg een belangrijke bijdrage leveren door geïntegreerde en 

evidencebased programma’s in te voeren om op vaardigheden gebaseerde kennis en positief 

gedrag te bevorderen en daarmee een gezonde levensstijl en zelfredzaamheid te bewerkstel

ligen. De Fit for Schoolaanpak is een goed voorbeeld van zo’n grootschalig overheidspro

gramma, ondersteund door de sectoren gezondheid en onderwijs, naast officiële bilaterale 

ontwikkelingshulp via de overheid.

•	 Financieringsmodellen voor gezondheidszorg waarin mondzorg en preventie zijn op

genomen

Vaak moeten patiënten flinke bedragen betalen voor mondzorg, hetgeen de toegankelijkheid 

en betaalbaarheid ernstig beperkt. Daarom zou mondgezondheidszorg moeten worden op

genomen in de opkomende en bestaande modellen voor sociale ziektekostenverzekering, 

met universele dekking als doel, of tenminste dekking voor noodzakelijke ingrepen. In de 

agenda’s en financieringsstromen van internationale ontwikkelingshulp is mondgezond

heidszorg tot nog toe grotendeels afwezig. Dit komt doordat er weinig vraag is vanuit de 

landen zelf en door de perceptie dat mondgezondheidszorg een onnodige en dure luxe is, 

dus geen urgente aangelegenheid. Echter vanuit het perspectief van patiënten wordt de 

noodzaak van mondgezondheidszorg consistent hoog ingeschaald.1215 Tot nog toe heeft 

mondgezondheidszorg slechts een marginale rol of zelfs geen rol gespeeld in pogingen om 
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stelsels van gezondheidszorg te versterken en hervormen. Om te zorgen dat de rol groter 

wordt, is er behoefte aan experts op het gebied van (tandheelkundige) volksgezondheid met 

de juiste training en ervaring om technische inbreng te leveren in dergelijke nationale en 

internationale debatten. Het is een ware uitdaging om de kostendekking voor preventie te 

integreren naast klinische zorg. Ook hier kunnen preventieve interventies via schoolgezond

heidszorg een ingang vormen voor innovatieve financiering door middel van ziektekosten

verzekeringen. Dit model wordt momenteel onderzocht in een samenwerkingsverband van 

de verplichte ziektekostenverzekering van de Filippijnen (PHILHEALTH) en het ministerie van 

Onderwijs. Vak en volksgezondheidsorganisaties moeten deze benaderingen ondersteunen 

en versterken door intensiever lobbyen.

•	 Overtuigende argumentatie ontwikkelen, pleitbezorgers inschakelen en een impuls ge

nereren om een omslagpunt te bereiken

Pleitbezorgers van mondiale gezondheidszorg moeten proberen de mondgezondheidszorg 

weer te koppelen aan de mondiale dialoog over gezondheidszorg als geheel, door mond

gezondheidszorg te formuleren op een manier die weerklank vindt bij dat forum van de 

mondiale dialoog. Pleitbezorgers en charismatische leiders kunnen helpen het probleem 

in die zin te formuleren, maar uithoudingsvermogen en vasthoudendheid in de planning 

zijn doorslaggevend, evenzeer als overtuigende argumenten, wil je mensen van dat kaliber 

bereiken en weten in te zetten. Tijdens de VNtop over nietoverdraagbare ziekten in sep

tember 2011 organiseerde de president van Tanzania een nevenevemenent over de vero

nachtzaming van mondgezondheidszorg. Dit werd bijgewoond door andere staatshoofden, 

ministers en het hoofd van het VNOntwikkelingsprogramma (United National Development 

Programme).16,17 Een grote groep, bestaande uit voorzitters van tandheelkundefaculteiten, 

internationale mondgezondheidszorgorganisaties en pleitbezorgers presenteerden diverse 

aspecten van veronachtzaming van mondgezondheidszorg en mogelijke oplossingen voor 

dit probleem. Dit evenement zorgde voor maximale mediaaandacht. De betrokkenheid van 

een staatshoofd als belangrijk pleitbezorger heeft er mogelijk toe bijgedragen dat mondziek

ten werden opgenomen in de politieke slotverklaring.

•	 Oude en nieuwe stakeholders versterken

Er zit weinig beweegruimte in het mandaat van de huidige stakeholders in mondiale mond

gezondheidszorg. Hetzelfde geldt voor de reikwijdte van hun activiteiten en hun onderlinge 
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betrekkingen. Bovendien zijn ze gebonden en zijn ze rekenschap verschuldigd aan de achter

ban. Zorgwekkend is met name dat het Global Oral Healthprogramma vrij zwak is in ver

houding tot de andere domeinen op het WHOhoofdkantoor in Genève, zoals zichtbaar is in 

de minimale allocatie van mensen en financiële middelen. Hierdoor is er een strategische 

en programmatische lacune als het gaat om het faciliteren van innovatieve organisaties 

met een duidelijke focus op lobbyen voor mondgezondheidszorg en tastbaar optreden om 

mond en algemene gezondheidszorg te integreren, los van de vrij beperkte agenda’s van de 

huidige stakeholders. Natuurlijke bondgenoten voor zulke stakeholders zijn te vinden bu

iten de mondzorgsector, bijvoorbeeld in gezondheidszorg voor kinderen, kindergeneeskunde 

en schoolgezondheidszorg, zoals geïllustreerd door de intersectorale aanpak van het Fit for 

Schoolprogramma. Hierbij zijn ministeries, verschillende niveaus van provinciale en distric

toverheden, en ook ouders en gemeenschappen betrokken.

Deze ruim geformuleerde punten zijn slechts een aanduiding van enkele belangrijke aan

dachtspunten van het proces dat voor ons ligt. De eerste en belangrijkste stap is: overeen

stemming bereiken over een probleemstelling – de veronachtzaming van mondiale mond

gezondheidszorg. Op basis daarvan moeten alle stakeholders het eens worden over verdere 

analyses en strategieën. De kans is klein dat andere gezondheidszorgprofessionals of orga

nisaties van algemene volksgezondheidszorg zullen aandringen op grotere erkenning voor 

mondiale mondgezondheidszorg. Daarom kan verandering alleen tot stand komen vanuit 

de ruimere gemeenschap van mondgezondheidszorg, op basis van de ethische verplichting 

om optimale mondgezondheidszorg voor iedereen te bieden. Dit is een enorme verantwoor

delijkheid en uitdaging voor de algemene mondgezondheidsdisciplines, maar ook een kans 

om bij te dragen aan de gezondheid en kwaliteit van leven van miljarden mensen op de hele 

wereld.


