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Startdocument overleggroep 

 

Inleiding 

Op maandag 30 januari 2017  is er een eerste bijeenkomst van de overleggroep ‘mond- en medische 

zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of Autisme Spectrum Stoornis’ geweest. Op 

maandag 19 maart 2018  is in de derde  bijeenkomst dit startdocument vastgesteld. 

 

Sinds 2013 bestaat er een werkgroep ‘autismevriendelijke mondzorg’ (zie ook 

www.autismevriendelijketandheelkunde.nl. Vanuit deze werkgroep is het initiatief gekomen om de 

overleggroep op te starten. 

 

Overleggroep en doel 

De overleggroep ‘Mond- en medische zorg voor mensen met een Verstandelijke Beperking (VB) en 

Autisme Spectrum  Stoornis (ASS)  wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg voor deze 

specifieke doelgroep door kennis te verspreiden en onderzoek te stimuleren. 

 

Organisatie van het overleg 

-   De overleggroep is ‘informele’ en ‘zelfstandige’ club; 

-  De overleggroep komt twee per jaar bijeen. 

-   De overleggroep houdt  de besturen van de NVAVG, NVVK en VBTGG op de hoogte van onze  

     werkzaamheden (o.a.  via een afschrift van het verslag van de bijeenkomsten; 

-   De overleggroep  onderhoudt contact met de opleidingen  tot Tandarts Gehandicaptenzorg (TG)  

    en Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG); 

 

Deelnemers 

 Dr.  Dederieke Festen, AVG- arts  bij IPSE de Bruggen en lid managementteam Leerstoel 

Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten Leerstoel  (GVG) van de afdeling 

Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. 

 Dr. Sandra Mergler , AVG- onderzoeker , docent AVG opleiding  Erasmus MC en AVG- arts 

bij  ASVZ). 

 Drs. Nicolette Iburg, Tandarts Gehandicaptenzorg CBT Rijnmond. 

 Drs. Mieke Hogerbrug , Tandarts Gehandicaptenzorg Ipse de Bruggen. 

 Esmeralda Dieleman,  mondhygiëniste ASVZ.  

 Drs. Jan Elhorst, niet praktiserend Tandarts Gehandicaptenzorg 

 Drs. Henk Algra, Gezondheidspsycholoog Stichting Bijzondere Tandheelkunde Amsterdam 

 Drs. Debby van Marrewijk , Tandarts Gehandicaptenzorg CBT Amarant  

 

 

http://www.autismevriendelijketandheelkunde.nl/


 

Pagina 2 van 3 
 

Prioriteit stellen voor 2017 - 2018 

Gezien de drukke agenda’s van de deelnemers zijn onderstaande concrete punten geformuleerd voor 

2017 en 2018.  

 

1. Contact  met NVAVG-commissie Deskundigheidsbevordering  

Om te overleggen  of het wenselijk is om: 

 een ‘cursus/themadag’ te organiseren voor autismevriendelijke medische zorg’ voor 

medische teams werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 

en autisme. De dag zal vooral in het teken staan van “auti- communicatie; 

 op een congres / studiedag van de NVAVG het thema autismevriendelijke medische 

zorg agenderen. Centraal zou kunnen staan ‘wat is er bekend in de 

(wetenschappelijke) literatuur; 

 gezamenlijke onderwerpen (mondzorg en/of medische zorg) verder uit te werken; 

 

2. Contacten onderhouden met de AVG- en Tandarts Gehandicaptenzorg opleidingen. 

 De overleggroep ziet graag dat de opleidingen aandacht besteden aan  de ‘mond- en 

medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of Autisme 

Spectrum Stoornis’ o.a. in het kader van afstudeeronderzoeken,  leeronderzoeken  en  

kwaliteitsprojecten); 

 

 De Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten Erasmus MC 

Rotterdam en de  Leerstoel  RadboudUMC  vragen om teeds weer af te wegen  

mondzorg te betrekken bij nieuwe onderzoeksvoorstellen; 

 

3. Masterstudenten Geneeskunde en Tandheelkunde enthousiasmeren onderzoek te doen; 

              

4. Bestaande kennisdelen. 

 Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten; 

 Nieuwsbrieven van de werkgroep autismevriendelijke mondzorg;  

 

5. Enkele onderzoeksvragen 

 

 Onderzoek naar ‘wat is reeds bekend ? ; 

 onderzoek naar  ‘cliëntervaringen’; 

 onderzoek naar ervaringen van zorgverleners; 

 onderzoek naar interventies bij lichamelijk onderzoek of  naaldfobie; 
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 onderzoek naar ‘hoe om te aan met ‘angst’ in de dagelijkse zorgpraktijk; 

 onderzoek hoe het beste te verwijzen naar een ziekenhuis of  afdeling anesthesie; 

 onderzoek naar (gezamenlijke) knelpunten 

 

 

 

 Jan Elhorst 

19 maart  2018 

 


