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Het Ivoren Kruis
Het Ivoren Kruis is de landelijke vereniging voor de preventie van mond- en tandziekten.
De vereniging is reeds lang een begrip op het terrein van de bevordering van de mondgezondheid en geeft niet alleen
voorlichting via patiëntenfolders, maar is ook actief in het onderwijs, de media en de politiek. Bovendien richt de
vereniging zich op het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en beleid. In deze bijdrage wordt een overzicht
gegeven van de website van het Ivoren Kruis.

De vereniging
Het bevorderen van de mondgezondheid door middel van voorlichting is een van de belangrijkste taken van het Ivoren Kruis.
De vereniging is al decennialang een begrip op dit terrein, in de
eerste plaats voor haar leden, circa 4.000 tandartsen en mondhygiënisten. Daarnaast voor (andere) tandheelkundige zorgverleners, zorgaanbieders en -instellingen, opleidings- en onderwijsinstellingen, GGD-en en gemeenten, media, fabrikanten,
zorgverzekeraars en het publiek. Het Ivoren Kruis geeft niet alleen
voorlichting maar wil een nog groter bereik en een breder draagvlak voor het belang van een goede mondgezondheid realiseren
bij de doelgroepen. Bij het nastreven van deze doelstellingen
werkt het Ivoren Kruis op beleidsniveau samen met het
Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ). Met deze organisatie worden waar mogelijk
gezamenlijk voorlichtingsprojecten opgezet. Ook wordt samengewerkt met de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde (NMT) en de Nederlandse Vereniging van
Mondhygiënisten (NVM). Het NIGZ voert activiteiten uit op het
terrein van de collectieve mondzorg. De NMT en NVM maken
het mogelijk dat beide beroepsgroepen kwalitatief goede mondzorg kunnen verlenen, zodat de mondgezondheid van patiënten
verbetert. Speerpunt van alle activiteiten is preventie, dé basis van
de mondgezondheid.

De website van het Ivoren Kruis
Met het adres www.ivorenkruis.nl wordt de
website geopend. Links bevindt zich het
hoofdmenu dat in sommige gevallen naast het
zoekvenster van de website wordt aangevuld
met een submenu. In het midden wordt de
gevraagde informatie aangeboden, geflankeerd
door een aantal illustraties die met de inhoud
van het opgeroepen menuonderdeel kunnen

Op de website van het Ivoren Kruis is een
voorbeeld te zien van een elektrische
tandenborstel voor kinderen.
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variëren. Het geheel ziet er smaakvol uit en wordt goed leesbaar
gepresenteerd.
Bij het openen van de website is meteen duidelijk dat het
Ivoren Kruis de tandarts-algemeen practicus behulpzaam wil zijn
bij het werk op het gebied van preventie en voorlichting. Er wordt
op gewezen dat men met behulp van instructieve voorlichtingsfolders de patiënten adequaat kan voorlichten en stimuleren hun
mond gezond te houden. Deze patiëntenfolders kunnen worden
besteld of (gedeeltelijk) uitgeprint. Daarnaast wordt de tandarts
erop attent gemaakt dat deze website antwoorden biedt op talloze vragen over mondgezondheid.

Hoofdmenu
Het eerste onderdeel van het hoofdmenu is getiteld ‘Nieuws’ en
bevat onder andere de persberichten betreffende het Ivoren Kruis
en de nieuwsbrieven waarop men zich via e-mail kan abonneren.
De nieuwsbrieven zijn tamelijk uitgebreid en bevatten compilaties van al het nieuws over een bepaalde periode. In een van de
laatste persberichten is te lezen dat ons redactielid C. van Loveren
is benoemd tot bijzonder hoogleraar Preventieve Tandheelkunde
aan de Faculteit der Tandheelkunde van de Universiteit van
Amsterdam. De leerstoel is ingesteld vanwege het Ivoren Kruis,
waarover later meer.
Het menuonderdeel ‘Veelgestelde vragen’ is verdeeld in 4
rubrieken: mondhygiëne, risico, behandelingen en kinderen. Elke
rubriek is rijkelijk voorzien van vragen met een uitvoerig antwoord en vaak voorzien van duidelijke illustraties. Veel antwoorden bevatten bovendien verwijzingen naar aanverwante
onderwerpen en vormen bij elkaar een ware vraagbaak voor talloze zaken in de tandheelkunde. De antwoorden kunnen direct
worden geprint en aan de patiënt worden meegegeven. Dit onderdeel is erg goed uitgewerkt en van grote waarde ter ondersteuning van de voorlichting in de praktijk.
Bij het onderdeel ‘Zoeken op trefwoorden’ is via een alfabetisch
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register een lijst met onderwerpen te raadplegen die varieert van
afdruk tot zwangerschap. Ook hier wordt er per onderwerp met
verwijzingen gewerkt die uitgebreide aanvullende informatie verschaffen, meestal voorzien van illustraties. Dit onderdeel is weer
zeer goed verzorgd en biedt voor diegene die gericht op zoek is
een snelle methode om specifieke informatie op te roepen.
Via het menuonderdeel ‘Folders bestellen’ krijgt men toegang
tot meer dan 40 verschillende voorlichtingsfolders die door het
Ivoren Kruis zijn gemaakt. Door op een bepaalde folder te klikken krijgt men een korte uitleg over de inhoud, de prijs en het
online bestellen. Bovendien, en dat is wel erg klantvriendelijk,
kan men deze folder compleet als pdf-bestand downloaden: een
buitengewone service!
Het menuonderdeel ‘Adviezen’ behandelt 4 belangrijke adviezen: het ‘Advies fluoride’, het ‘Advies preventie van wortelcariës’,
het ‘Advies preventie erosieve gebitsslijtage’ en de ‘Overwegingen
bij het Advies preventie tanderosie’. Er wordt een verhandeling
gegeven hoe deze adviezen tot stand zijn gekomen, waarbij het
begrip ‘op wetenschappelijk onderzoek gefundeerd’ een belangrijke rol speelt, maar ook blijkt dat deze adviezen tevens zijn
gebaseerd op consensus vanuit de wetenschap en de praktijk.
Evenals het voorgaande zijn deze adviezen zeer goed uitgewerkt
en bevatten ze veel waardevolle informatie voor zowel patiënt als
beroepsbeoefenaar.

risicogroepen tijdig te selecteren en dat op
hen toegesneden preventieprogramma’s
worden ontwikkeld en toegepast. De leeropdracht van Van Loveren is afgestemd op de
doelstellingen van het Ivoren Kruis, dat preventie als speerpunt van al haar activiteiten
heeft.

Leerstoel Preventieve Tandheelkunde

Summary

In het verlengde van de adviezen kan men de benoeming van dr.
C. van Loveren tot bijzonder hoogleraar Preventieve Tandheelkunde beschouwen. Van Loveren gaat zich bezighouden met het
opstellen van effectieve preventieprogramma’s voor risicogroepen in de tandheelkunde. Het Ivoren Kruis stelde deze leerstoel
in omdat, ondanks de sterke verbetering van de mondgezondheid in Nederland, er een groep jongeren is met nog altijd veel
tandbederf bij wie de huidige preventieve programma’s niet succesvol genoeg zijn. Ook onder ouderen zijn er specifieke problemen rond de mondverzorging, zoals afgenomen mogelijkheden
voor zelfzorg wanneer de gezondheid hen in de steek laat. Het is
de bedoeling dat er instrumenten worden ontwikkeld om deze
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‘Endorsements’
De andere menuonderdelen geven onder andere uitleg over de vereniging, de samenstelling van het bestuur en de verschillende
commissies. Bijzonder is ook het onderdeel
‘Endorsements’, waarmee aangegeven wordt
dat sommige consumentenproducten voldoen aan de criteria voor goede preventie
Voorbeeld van een folder
van het Ivoren Kruis. Op de verpakking van
die kan worden besteld.
die producten staat het beeldmerk van het
Ivoren Kruis. De tandarts-algemeen practicus kan deze producten dus gerust aan de patiënten adviseren.
Al met al betreft het hier een zeer goed verzorgde website die
uitgebreide en waardevolle informatie bevat over de preventie
van de mondgezondheid voor de professional en de consument.

The Ivory Cross
The Ivory Cross is the Dutch national association for preventive oral
healthcare. The association has a long-established reputation in the field of
promoting oral healthcare; not merely providing written patient information,
but contributing actively in the field of education, in the media and in
politics. Furthermore, the Ivory Cross encourages scientific research and
governmental policy on public oral health. A survey of the Ivory Cross’ website
is given.
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