
 
 

Uitnodiging Webinar 
 

‘Gezond begint in je mond, 

ook voor personen in kansarmoede.’ 
 

02/06/2022 van 20u tot 21u30 
 

Voor alle eerstelijnszorgprofessionals! 
 

Deelname is gratis voor deelnemers die geen accreditering wensen en bedraagt 
€50 voor tandartsen die accreditering wensen. Een deelname-attest kan 
bekomen worden door elk van de deelnemers.  
 
Inschrijving kan vanaf nu via deze link.  
 

 
 
Deze webinar zal gegeven worden via Microsoft-Teams.  
 
Opgelet: de link zal korte tijd voor het plaatsvinden van de webinar verzonden 
worden naar de deelnemers. 
 

 

https://congrezzo.ugent.be/webinar-gezonde-begint-in-je-mond/


 
 

Abstract 
 
Gezond begint in de mond, ook voor personen in kansarmoede.  
Mondzorg ligt aan de basis van een gezond lichaam én een gezonde geest. Daarom is het belangrijk dat ieder van 
ons goed zorg draagt voor zijn of haar mond. Dit kan allereerst door het onderhouden van een goede 
mondhygiëne, en daarnaast ook door aandacht te hebben voor de mate waarin onze voeding mondvriendelijk 
is. De derde pijler die belangrijk is voor een goede mondgezondheid, is het (half)jaarlijks mondonderzoek bij de 
tandarts of mondhygiënist.    
 
Heel wat mensen in armoede ondervinden financiële, administratieve of sociale drempels om tot bij de 
mondzorgprofessional te geraken. Daardoor is het gemiddeld gezien niet zo goed gesteld met de 
mondgezondheid van mensen in armoede. De gevolgen van aanslepende mondproblemen zijn echter groot: pijn, 
schaamte, een hogere tandartsrekening, extra lichamelijke klachten, minder zelfvertrouwen, problemen om 
werk te vinden, …. Daar wil Gezonde Mond (Vlaams Instituut Mondgezondheid) iets aan doen.  
 
Martijn Lambert, Ruth Sederel en Rudi Verbeeck zullen in hun lezing een situatieschets brengen van de 
mondgezondheid bij kansarme personen, de knelpunten illustreren en een overzicht geven van de acties waar 
Gezonde Mond op inzet om de mondgezondheid van personen in kansarmoede te verbeteren.  
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Martijn Lambert studeerde af aan de UGent als Algemeen Tandarts in 2015. Na een 
doctoraatstraject verdedigde hij in juni 2018 zijn proefschrift met als titel “Dealing 
with Oral Health Inequalities in Flanders, Belgium”. Sinds oktober 2018 is Martijn 
aangesteld als docent aan de UGent, waar hij onder meer verantwoordelijk is voor de 
vakken Mondgezondheid en Maatschappij, als opvolger van Prof. Dr. Luc De Visschere 
en eertijds Prof. Dr. Jackie Vanobbergen. Daarnaast geeft hij ook als gastdocent les bij 
de bacheloropleiding Mondzorg aan de Arteveldehogeschool. Tevens is hij lid van de 
bestuursraad van Gezonde Mond, waar hij inhoudelijk verantwoordelijk is voor de 
projecten voor personen in kansarmoede, zoals Ieders Mond Gezond, een project dat 
hij mee opstartte. 

Rudi Verbeeck studeerde in 1985 af als bachelor in de verpleegkunde. In 2017 startte 
hij als medewerker mee het project Ieders Mond Gezond op. Daarnaast is hij in de 
organisatie De Tinten VZW in Gent vrijwilliger en actief als coördinator van de medische 
dienst.   
Als projectmedewerker van de themagroep personen in kansarmoede is Rudi vooral 
verantwoordelijk voor de praktische kant van het project, zoals het organiseren van 
screenings, en het initiëren en onderhouden van contacten met deelnemende 
organisaties. 

Ruth Sederel is sinds april 2020 medewerker van Gezonde Mond. In eerste instantie 
als projectmedewerker bij de themagroep personen in kansarmoede, en sinds kort als 
wetenschappelijk medewerker, meer thema-overschrijdend. Ze studeerde af als 
mondhygiënist in Amsterdam in 2013, en  behaalde haar masterdiploma Dental Public 
Health in Londen in 2017. Naast haar werk bij Gezonde Mond, is zij ook werkzaam als 
mondhygiënist bij het project Gerodent, en als docent bij de bacheloropleiding 
Mondzorg aan de Arteveldehogeschool. Bij de themagroep personen in kansarmoede 
is Ruth vooral verantwoordelijk voor organisatorische zaken en dataverwerking, en 
daarnaast neemt zij voor Gezonde Mond diverse taken op rond methodiekontwikkeling 
en -evaluatie alsook beleidsvoorbereidende taken.   


