
NIEUWSBRIEF 1  DECEMBER 2022

Onderzoekslijn 1: Innovatieve aanpak
voor mondzorg voor ouderen 

Onderzoekslijn 2: Digitale en fysieke
infrastructuur t.b.v. onderzoek en praktijk 

Onderzoekslijn 3: Ecologie van de
gezonde mond 

Er zijn vijf focusgroepen gehouden met verschillende
zorgprofessionals waarbij er input is opgehaald voor de
volgende fase – actie participatief onderzoek gericht op de
ontwikkeling van de praktijkrichtlijn interprofessionele
samenwerking. Er zijn interviews gehouden over de
implementatie van richtlijnen in de mondzorgpraktijken en in
Groningen zijn de eerste 40 patiënten op de geheugenpoli
geïncludeerd. Daarnaast zijn binnen deze onderzoekslijn
drie promovendi en vier masterstudenten aangesteld.

Een lerend mondzorgregister staat centraal. Binnnen deze
onderzoekslijn is een peiling onder tandartsen over het delen en
uitwisselen van data met huisartsen gedaan: ‘Wie mag wat met
welke data onder welke voorwaarden en met welk doel?’ Op de
planning staat een prematch van het overlap tussen patiënten
van beide registers, om zo de relatie tussen mond- en algemene
gezondheid te kunnen onderzoeken. 

OPROEP: NIVEL is op zoek naar een Master student voor
kwalitatief onderzoek. Interesse? Mail naar j.bes@nivel.nl. 

Standaardisatie van samplename is cruciaal als eerste stap
binnen deze onderzoekslijn. Daarvoor is speeksel op
verschillende wijzen verzameld en geanalyseerd. De uitkomst
van dit onderzoek biedt richting voor het kiezen van de meest
passende samplemethode per studie.
Daarnaast is een start gemaakt met een literatuurstudie om
typische kenmerken van speeksel van Sjögren patiënten in kaart
te brengen. Tevens is een aanvraag voor ethische goedkeuring
ingediend en is voorbereidend experimenteel werk uitgevoerd.

 
WIJ DANKEN ONZE PARTNERS EN ALLE BETROKKENEN VAN ORANGEHEALTH VOOR HUN INZET IN 2022! 

HELE FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR! 

Beste lezer,
In deze eerste nieuwsbrief blikken we terug op het eerste jaar van ORANGEHealth, de publiek
private samenwerking van de 7 tandheelkundige opleidingsinstituten en ruim 80 partners in het
beroepsveld. In februari bezochten wij Health Holland met felicitaties voor de toekenning van
de PPS toeslag voor het kick-start project Orange FORCE – oral and general health for older
people’s care. Vanaf april ging dit project van start, met de officiële kick-off tijdens de             
 Dutch Dental Science Days. Hierbij waren meerdere praktijkpartners aanwezig en was een
bijdrage vanuit de ouderenorganisatie. In oktober werd de kick-off voor bestuurders
georganiseerd. Om de samenwerking van de industriële partners te bezegelen hebben de
private partners en de onderzoeksinstellingen in december een overeenkomst getekend. Hierin
is o.a. vastgelegd hoe zij gaan samenwerken, hoe de resultaten gebruikt worden en hoe nieuwe
partners kunnen aansluiten. Wij kijken erg uit naar de ontwikkelingen die gaan volgen in 2023! 
 ORANGEHealth bij Health Holland
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