PARTNERSHIP ORANGEHealth
ORANGEHealth (Oral and General Health) is de Nederlandse publiek-private samenwerking die een
antwoord wil bieden op problemen in de mondgezondheid en daaraan gerelateerde algemene
gezondheid. https://www.health-holland.com/public-private-partnerships/orange-health-nl
Onderzoekers, (mond)zorgprofessionals, bedrijven en patiënten bundelen hun krachten in
ORANGEHealth in een missie om de toekomst van mondzorg in Nederland mede vorm te geven,
met een focus op preventie, de juiste zorg op de juiste plaats, en zorg voor chronisch zieken en
andere groepen met een afstand tot de mondzorg.
Wij nodigen u hierbij uit om toe te treden tot het kick-start project dat zich in het bijzonder richt op
thuiswonende, kwetsbare ouderen: ORANGE FORCE (Oral and general health for older people’s care”).
Hierna volgt een algemene toelichting op het programma, een specifieke uitleg van de doelen van
het kick-start project en tenslotte wordt uitgelegd hoe deelname in zijn werk gaat.
Wat gaat ORANGEHealth doen?
De zeven partners van ORANGEHealth (alle Nederlandse tandheelkunde – en mondzorgkunde
opleidingen) werken samen in een onderzoeksprogramma en implementeren de resultaten van
onderzoek in de praktijk. Bij deze samenwerking zijn publieke en private partners aangesloten om te
zorgen dat de innovaties hun weg naar patiënten vinden.
Welke partners doen mee?
ORANGEHealth staat open voor private en maatschappelijke partners die door middel van onderzoek
willen werken aan bijvoorbeeld:
• een levensloopbestendige aanpak voor specifieke patiëntengroepen
• het in kaart brengen van de relatie tussen aandoeningen in de mond en algemene
gezondheid,
• het ontwikkelen van innovaties op het gebied van non-invasieve vroegdiagnostiek (speeksel,
harde en zachte weefsels in de mond)
• implementeren van successen die elders worden toegepast
• nieuwe kennisontwikkeling in mondgezondheid
Naast het kernconsortium steunen al diverse private en publieke partijen ORANGEHealth.
De topsector Life Sciences & Health faciliteren ORANGEHealth via hun uitvoeringsorganisatie Health
Holland voor de kick-start van het programma.
De activiteiten van het kick-start project ORANGE FORCE zijn geconcentreerd in 3 inhoudelijke
onderzoekslijnen en een (integrale) pijler gericht op educatie.
De inhoudelijke onderzoekslijnen zijn:
1) Onderzoek binnen fieldlabs en implementatie/ innovatie: werkplaats voor het testen van
onderzoeksresultaten in het veld, voor de implementatie van innovaties in diagnostiek en
preventie, en de kweekvijver voor nieuwe onderzoeksvragen.
2) Onderzoek en het gebruik van data-infrastructuur en monitoring. Hier wordt gewerkt aan
een infrastructuur voor het bijeenbrengen en verbinden van gegevens over
mondgezondheid, mondzorg en algemene gezondheid.

3) Onderzoek naar innovatieve methoden voor diagnostiek en preventie. Voorbeelden van
dergelijk onderzoek zijn: onderzoek naar biomarkers voor (mond)ziekten, sensoren en
meetinstrumenten of dataverwerking.
Specifieke toelichting over de onderzoekslijn 1: fieldlabs en implementatie/ innovatie over
thuiswonende, kwetsbare ouderen.
De doelstelling van deze onderzoekslijn is om:
•
•
•

De toegankelijkheid en kwaliteit van mondzorg voor kwetsbare ouderen in algemene
mondzorgpraktijken te verbeteren.
De relatie tussen toenemende kwetsbaarheid van ouderen en hun mondgezondheid in kaart
te brengen en mogelijke voorspellende factoren te identificeren; ook voor bijvoorbeeld het
afzien van bezoek aan een mondzorgprofessional, mondzorg aan huis.
Oplossingen te vinden hoe mondzorg kan worden ingebed als onderdeel van
interprofessionele zorg. Verschillende disciplines die een rol spelen zijn: huisartsenpraktijk
(huisarts en POH), thuiszorg, apotheken en publieke gezondheidsorganisaties (GGD’s), met
als uiteindelijk doel een interdisciplinaire samenwerkingsrichtlijn op het gebied van
mondzorg.

Voor het onderzoek dat hiervoor nodig is wordt aansluiting gezocht bij:
1. mondzorgpraktijken, die de kwaliteit en toegankelijkheid van mondzorg voor ouderen willen
verbeteren. Binnen deze praktijen gaan wij samen met u kijken wat er nodig is om de
mondzorg voor ouderen goed te organiseren, richtlijnen te implementeren, ouderen die uit
beeld raken op te sporen en samenwerkingen aan te gaan met andere gedifferentieerde
mondzorgorganisatie en huisartsen. Tijdsinvestering voor dit project is 1,5 dag per jaar.
2. Testlocaties- zorgprofessionals/organisaties die interdisciplinaire samenwerking met andere
zorgprofessionals aan gaan. Deelnemende partners worden begeleid in het tot stand
brengen van interprofessionele samenwerking in hun regio, nemen deel aan de
focusgroepen/interviews en delen kennis en ervaring met andere consortium partners.
• huisartsenpraktijken (met een POH die een kwetsbaarheidsscreening bij ouderen
afneemt). Tijdsinvestering voor dit project is 3,5 dag per jaar.
• thuiszorgorganisaties met tenminste 3-5 teams. Tijdsinvestering voor dit project is
3,5 dag per jaar.
• Apotheken. Tijdsinvestering voor dit project is 1,5 dag per jaar.
• GGD’s. Tijdsinvestering voor dit project is 2-4 dagen per jaar.
Het kick-off project heeft een looptijd van vier jaar en is gestart per 1 april 2022.
Hoe kunt u deelnemen?
Behoort u tot een van de praktijken/organisaties zoals hierboven beschreven? Dan nodigen wij u
graag uit om deel te nemen. Uw bijdrage aan dit onderzoek is geheel in-kind. Dit houdt in dat de uren
die u aan het project besteedt beschouwd worden als een bijdrage in natura. Dat kan verspreid zijn
over meerdere personen. Er worden geen kosten in rekening gebracht. Hiermee werkt u mee aan
een omvangrijk Nederlands project dat bijdraagt aan de mondgezondheidssituatie van kwetsbare
ouderen.

Uw deelname bevestigt u door ondertekening van het toetredingsformulier. Daarmee bent u
aangesloten op het onderzoeksconsortium en via de projectleiders wordt u benaderd over uw rol in
het project en de hierboven beschreven doelen.
Wat krijgt u ervoor terug?
• Toegang en gebruik van implementatie-instrumenten, protocollen en
screeningsinstrumenten. Training en bijscholing over mondzorg in relatie tot algemene
gezondheid, het belang van goede mondgezondheid en interprofessioneel samenwerken
tussen mondzorg en zorgprofessionals in ouderenzorg.
• Gebruik maken van andere scholingen die vanuit Orange Health aangeboden worden.
• Vermelding als partner van ORANGEHealth.
•

Specifiek voor mondzorg praktijken: Mogelijkheid om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de
zorg die geleverd wordt aan ouderen, implementatie van richtlijnen en het opzetten van
lokale samenwerkingen.

Neem svp contact met u op voor vragen
Katarina Jerkovic-Cosic katarina.jerkovic@hu.nl
Trekker van de onderzoekslijn 1, lid stuurgroep.
Indien u het toetredingsformulier wenst te ontvangen mail dan naar: k.boonstra@acta.nl

