
De Kennisagenda Mondgezond-

heid is een lijst met de belangrijk- 

ste onderwerpen voor toekom-

stig mondzorg onderzoek. Deze 

onderwerpen zijn gebaseerd op 

vragen en knelpunten uit de dage-

lijkse praktijk. Ze worden door 

mondzorgprofessionals aange-

dragen en geprioriteerd. Wanneer 

toekomstig onderzoek wordt  

gebaseerd op de belangrijkste 

onderwerpen van het veld kunnen 

de resultaten hiervan bijdragen 

aan onderbouwde behandel- 

beslissingen. Zo sluit onderzoek 

beter aan op de behoefte uit de 

dagelijkse praktijk en kan de 

kwaliteit van de zorg voor 

patiënten verbeteren.

De Kennisagenda Mondgezondheid: 
     mondzorgprofessionals kiezen de belangrijkste 
                  onderwerpen voor onderzoek

De totstandkoming van de 
Kennisagenda Mondgezondheid
In een eerdere fase van het project 
werden mondzorgprofessionals ge-
vraagd naar hun knelpunten in de da-
gelijkse praktijk en mogelijke onder-
werpen voor toekomstig onderzoek 
in de mondzorg. Ruim 200 professio-
nals droegen toen 1100 onderwerpen 
aan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het 
beslismoment om een element met 
cariës te gaan restaureren, de keuze 
tussen diverse restauratiemateria-
len of de indicatie voor het preventief 
verwijderen van een verstandskies. 
De onderwerpen zijn door het project-
team en twee onafhankelijke beoor-
delaars ingedeeld op basis van aan-
dachtsgebieden binnen de mondzorg 
en tandheelkunde. In een vorige editie 
van SDU magazine (SDU-1 2017) zijn de 
resultaten hiervan uitgebreid bespro-
ken. Deze verdeling van onderwerpen 
zegt echter nog niets over het belang 
en de prioriteit van de onderwerpen 
voor onderzoek.
In de aankomende periode vraagt de 
projectgroep daarom mondzorgpro-
fessionals hun top vijf te kiezen uit een 
lijst met onderzoeksvragen. Zo ont-
staat een gezamenlijke lijst van on-
derwerpen waar professionals vinden 
dat toekomstig onderzoek over zou 
moeten gaan om hun (dagelijks) werk 
te verbeteren. Belangrijk is dan ook 
dat zoveel mogelijk professionals uit 
alle verschillende disciplines binnen 
de mondzorg hieraan deelnemen. Zo 
ontstaat een duidelijk en betrouwbaar 
beeld van de belangrijkste vragen van 
het gehele mondzorg-veld. 
Wanneer de belangrijkste vragen van 
het veld bekend zijn, bekijken we wel-
ke nog onvoldoende beantwoord zijn 
in de wetenschappelijke literatuur.
Daarnaast worden ook ziektelast, vo- 
lumes en kosten en onderzoekbaar- 
heid mee gewogen in de priorite-
ring. Ook worden mondzorgconsu- 

menten gevraagd vanuit hun per- 
spectief een bijdrage aan de kennis-
agenda te leveren. Hierover kunt u in 
een toekomstige editie van SDU-ma-
gazine meer lezen. Het uiteindelijk  
resultaat is een Kennisagenda Mond-
gezondheid van alle betrokken partijen. 

Oproep voor alle mondzorgprofes-
sionals: Doe mee!
De komende maanden worden mond-
zorgprofessionals op diverse manie-
ren benaderd om hun belangrijkste 
onderwerpen voor de Kennisagenda 
Mondgezondheid te kiezen. We heb-
ben hiervoor een enquête ontwikkeld 
met onderzoeksvragen verdeeld over 
10 deelgebieden van de mondzorg. 
Mondzorgprofessionals kiezen voor 
elk deelgebied twee  onderzoeksvra-
gen die zij het belangrijkste vinden. 
Daarna worden ze gevraagd uit de 
gekozen belangrijkste onderzoeksvra-
gen een top-vijf te kiezen. 

Dit is een uitgelezen kans voor mond-
zorgprofessionals om kenbaar te ma-
ken wat de belangrijkste vragen en 
knelpunten in de dagelijkse praktijk 
zijn, waarvoor onderzoek in de mond-
zorg nodig is. Hoe meer mondzorgpro-
fessionals meedenken, hoe represen-
tatiever de Kennisagenda wordt. Ook u 
wordt gevraagd bij te dragen door de 
enquête in te vullen. 
De enquête en aanvullende informa-
tie over het project zijn te vinden op: 
www.mondzorg2020.nl. Het invullen 
duurt ongeveer 15 minuten.
Ontvangt u de SDU-emailnieuwsbrief? 
Dan krijgt u de link naar de website 
binnenkort per mail toegezonden. Ont-
vangt u de SDU emailnieuwsbrief niet, 
schrijf u dan in op www.sdu.education

Kennisagenda Mondgezondheid

KIES ÚW TOP 5 VAN BELANGRIJKSTE ONDERWERPEN 

Vindt u dat nieuw onderzoek zou moeten gaan over mondzorg bij kinderen,  

over preventie, of bijvoorbeeld de beste behandeling van pijnklachten? 
Help mee de Kennisagenda Mondgezondheid samen te stellen.

De Kennisagenda Mondgezondheid is een lijst met de onderwerpen voor 

toekomstig mondzorg onderzoek gebaseerd op de belangrijkste knelpunten 

uit de dagelijkse praktijk van patiëntenzorg.Door het invullen van deze enquête beslist u mee waar toekomstig  

onderzoek in de mondzorg over moet gaan. Zo kan onderzoek helpen bij 

het nemen van behandelbeslissingen, en de kwaliteit van patiëntenzorg 

verbeteren.

Eerder hebben mondzorgprofessionals onderwerpen voor onderzoek aan-

gedragen. Nu willen we graag weten welke onderwerpen u het belangrijkst 

vindt. Doe daarom (opnieuw) mee en kies uw belangrijkste onderwerpen.

Voor meer informatie over het project Kennisagenda Mondgezondheid, 

ga naar www.mondzorg2020.nl • Volg ons op Facebook!

Vul de enquête in opwww.mondzorg2020.nl 
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De belangrijkste onderwerpen voor mondzorgprofessionals

Het is belangrijk dat nieuw onderzoek aansluit op de behoefte uit de dagelijkse praktijk. De resultaten uit nieuw  

onderzoek kunnen helpen bij het nemen van onderbouwde behandelbeslissingen, en zo de kwaliteit van zorg voor  

uw patiënten verbeteren.

Mondzorgprofessionals aan het woord

Als mondzorgprofessionals zelf meedenken over belangrijke onderwerpen en vraagstukken voor toekomstig  

wetenschappelijk onderzoek kan dat de kloof tussen praktijk en wetenschap verkleinen. Dit kan leiden tot betere 

behandelbeslissingen en betere zorg voor patiënten.

In een eerdere enquête hebben mondzorgprofessionals onderwerpen voor toekomstig onderzoek aangedragen.  

Deze onderwerpen zijn gebaseerd op lastige beslismomenten in de dagelijkse praktijk van patiëntenzorg. 

Nu willen we graag weten welke onderwerpen voor mondzorgprofessionals het belangrijkste zijn. Door te kiezen  

welke onderwerpen voor u het belangrijkst zijn, helpt u mee om de Kennisagenda Mondgezondheid samen te stellen. 

Kennisagenda Mondgezondheid 

De lijst met de onderwerpen voor toekomstig onderzoek gebaseerd op belangrijkste knelpunten in de dagelijkse  

praktijk van patiëntenzorg vormt de Kennisagenda Mondgezondheid. Hoe meer mondzorgprofessionals meedenken, 

hoe representatiever de Kennisagenda Mondgezondheid wordt.

Doe mee: maak uw keuze! 

Draag bij aan de Kennisagenda Mondgezondheid: Kies de onderwerpen die voor u het uw belangrijkste zijn door  

de enquête in te vullen! 

www.mondzorg2020.nl 

Welk toekomstig mondzorgonderzoek 

is voor u het belangrijkst?

Help de kloof tussen praktijk en wetenschap te verkleinen

Voor meer informatie over het project Kennisagenda Mondgezondheid, 

ga naar www.mondzorg2020.nl • Volg ons op Facebook!

Klik hier voor 

de vragenlijst 

± 15 minuten

Bestel gemakkelijk en snel 
via www.dentalbauer.nl

Spoelt u gerust nog maar eens.
Ze zijn makkelijk te bestellen.
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