
Werkgroep autismevriendelijke tandheelkunde 

In  2013  heeft het bestuur van de VBTGG het initiatief genomen om autismevriendelijke 

tandheelkunde op de kaart te zetten. Later sloot de NVVK zich hierbij aan.  De besturen van de 

VBTGG en NVVK zijn zich bewust dat  de vaak zeer complexe tandheelkundige zorg voor mensen 

met Autisme Spectrum Stoornis (ASS )vraagt om meer betrokkenheid van andere disciplines, meer 

(wetenschappelijk) onderzoek en meer praktische adviezen. 

 

Inspiratiebronnen 

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen heeft de werkgroep enkele initiatieven ontplooid: 

-Het ontwikkelen van een website: www.autismevriendelijketandheelkunde.nl 

De werkgroep wil een schakel zijn tussen wetenschappelijk onderzoek en dagelijkse praktijk   van 

mondzorgverleners, cliënten/ouders/groepsleiding en ondersteunende professionals.  

-Het regelmatig uitgeven van nieuwsbrieven ‘autismevriendelijke mondzorg’   met  nieuws over de 

werkgroep en ontwikkelingen in de mondzorg voor mensen met ASS. Dit alles in de hoop dat men 

inspiratie opdoet om de zorg voor de doelgroep individueel en gezamenlijk te verbeteren. De 

nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website van de werkgroep. 

 

Belangstellenden  kunnen  zich aanmelden voor een alert, zodat zij op de hoogte worden gebracht  

zodra er een nieuwe nieuwsbrief op de website staat. Men ken zich hiervoor opgeven via een mail naar  

jh.elhorst@quicknet.nl o.v.v. alert nieuwsbrief. 

 

Stimulans  

De werkgroep hoopt in 2016 en 2017 enkele documenten uit te geven over ‘hoe de mondzorg voor 

patiënten met ASS organisatorisch vorm te geven’, ‘over welke competenties zouden 

mondzorgverleners idealiter moeten beschikken’, ‘hoe het  perioperatieve traject te optimaliseren’ en 

‘tips voor mondzorgverleners’. De werkgroep hoopt hiermee een steentje bij te dragen aan de discussie 

over hoe de mondzorg voor patiënten met ASS in de eigen praktijk op een verantwoorde wijze verder 

vorm te geven. De intentie van de werkgroep is om geen verplichte werkwijze voor te schrijven. 

 

Een steentje bijdragen 

Wilt u een bijdrage leveren aan de werkzaamheden van de werkgroep of heeft u suggesties en/of 

opmerkingen, dan nodigen de leden van de werkgroep u van harte uit contact op te nemen via  een e-

mail naar jh.elhorst@quicknet.nl 

 

 


