Kennisinstituut Mondzorg (KiMo)
-stand van zaken per maart 2016Nadat in juni 2015, een jaar na het uitkomen van het KiMo-rapport in 2014, de KNMT het initiatief
voor de vorming van het richtlijneninstituut KiMo overliet aan de wetenschappelijke verenigingen
hebben de wetenschappelijke verenigingen zich gebundeld in de Federatie Tandheelkundig
Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV).
De FTWV heeft vervolgens in oktober 2015 de stichting KiMo in het leven geroepen. Vanaf de start
van het KiMo is getracht om de twee beroepsorganisaties de KNMT en de ANT weer te betrekken bij
het KiMo. De FTWV en de stichting KiMo waren zelfs bereid om de stichting KiMo om te zetten in een
federatie of vereniging. De uitgestoken hand werd door KNMT en ANT niet gepakt. Door de beide
organisaties werd namelijk de Nederlandse Vereniging voor Praktijkstandaarden (NVPM) opgericht.
Dit besluit werd door de Algemene Vergadering van de KNMT in december 2015 bekrachtigd. In
diezelfde vergadering werd het Hoofdbestuur wel opgeroepen om alsnog te komen tot één
richtlijnenorganisatie.
Eind december 2015 zijn opnieuw de besprekingen gestart tussen de FTWV en de KNMT en ANT.
Deze onderhandelingen hebben (nog) niet geresulteerd in een vereniging met uitgangspunten en de
daarbij behorende statuten, die onderschreven konden worden door alle 3 de partijen.
Een van de grote struikelpunten was en is de vraag hoe het oorspronkelijke uitgangspunt van het
KiMo, een mondzorg brede opzet met gelijke betrokkenheid van tandartsen, mondhygiënisten en
tandprothetici, ook in een vereniging gerealiseerd kan worden.
Ondertussen heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) het meerjarenplan van het KiMo volledig
geaccepteerd en overgenomen in tegenstelling met het ingediende plan van de NVPM. Met de
verkregen goedkeuring van ZIN hoopt het KiMo nu op korte termijn de eerder in het vooruitzicht
gestelde subsidie van VWS te verkrijgen zodat, na jaren van praten, het ontwikkelen van officiële
klinische richtlijnen eindelijk van start kan gaan.
Natuurlijk is het streven er nog steeds op gericht om, op korte termijn, met KNMT en ANT tot
overeenstemming te komen om daarmee het draagvlak voor de implementatie van de richtlijnen
binnen een landelijke organisatie te versterken.
Behalve het onderhandelen over de structuur wordt er ook inhoudelijk gewerkt binnen de stichting
KiMo. Twee wetenschappelijke verenigingen (NVvP en NVOI) hebben in het najaar 2015 een klinische
praktijkrichtlijn “Peri-implantaire infecties” bij het KiMo aangeboden (voor zij-instroom).
De richtlijn autorisatieraad (RAR) van het KiMo heeft een onafhankelijke beoordeling uitgevoerd in
welke mate deze KPR voldoet aan de huidige criteria van Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling
(EBRO). Op basis van het rapport van de RAR en in goed overleg met de indieners is besloten op
onderdelen een aanvullend ontwikkeltraject onder de paraplu van het KiMo te gaan uitvoeren.
Daartoe wordt onder leiding van een onafhankelijk voorzitter een richtlijnwerkgroep ingesteld.
De doelstelling is om deze KPR binnen afzienbare tijd volledig EBRO-waardig te krijgen waardoor die
vervolgens ook door ZIN geaccepteerd kan worden.

