Met de Kennisagenda Mondgezondheid
proberen onderzoekers te achterhalen wat u,
de mondzorgprofessional, belangrijk vindt en
waar de wetenschap u verder kan helpen:

WWW.MONDZORG2020.NL

Welke onderwerpen
zijn belangrijk voor u?

Herkent u dit?

Door het invullen van de enquête op
www.mondzorg2020.nl kunt u meehelpen een
lijst met onderwerpen op te stellen voor de
Kennisagenda Mondgezondheid. Onderwerpen
voor toekomstig onderzoek kunnen op basis van
de kennisagenda worden gekozen.

Uw bijdrage is belangrijk:

DOE MEE!

WWW.MONDZORG2020.NL

Kennisagenda Mondgezondheid

Informatiebronnen geven
tegenstrijdige informatie
Collega’s nemen andere
beslissingen dan u
Toepassen van kennis uit
wetenschappelijk onderzoek
gaat niet zomaar

Ga naar www.mondzorg2020.nl &
vul de enquête in.

Informatiebronnen geven tegenstrijdige informatie, collega’s

Bepaal mee wat de onderwerpen op de Kennisagenda

nemen andere beslissingen dan u of misschien neemt u zelf

Mondgezondheid moeten worden en waarover toekomstig

al jaren dezelfde beslissing, maar vraagt u zich af of inzichten

onderzoek in de mondzorg moet gaan.

mogelijk veranderd zijn. In al dit soort situaties kunnen
bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek van pas komen.

De kennisagenda is bedoeld voor alle mondzorgprofessionals.

Maar daarvoor moeten wetenschappers natuurlijk wel weten

Dus niet alleen tandartsen, of gedifferentieerde tandartsen.

wat er onderzocht moet worden.

Ook mondhygiënisten, (klinisch) tandprothetici, MKAchirurgen en orthodontisten worden gevraagd een bijdrage

Waar loopt u, als mondzorgprofessional, tegenaan? Wat vindt

te leveren.

u belangrijk en waar kan de wetenschap u mee verder helpen?
Hoe meer mondzorgprofessionals meedenken en
Het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam

onderwerpen aanleveren voor de kennisagenda,

(ACTA) inventariseert die vragen door het opstellen van

hoe representatiever de kennisagenda is en hoe

een lijst van onderwerpen en vraagstukken die als leidraad

groter het draagvlak wordt.

kunnen dienen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek:
de Kennisagenda Mondgezondheid.

Vul de vragenlijst in. Het kost u ca. 5 minuten.

De bevindingen van dat toekomstig wetenschappelijk

WWW.MONDZORG2020.NL

onderzoek zijn te gebruiken in de dagelijkse praktijk bij het
nemen van uw behandelbeslissingen. Uw hulp is nodig voor
het opstellen van de Kennisagenda Mondgezondheid:
u kunt hieraan bijdragen door de vragenlijst in te vullen.

WWW.MONDZORG2020.NL

WWW.MONDZORG2020.NL

