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Lobby staat niet stil in verkiezingstijd. Er ont-
staat misschien wel extra druk om nader tot 
elkaar te komen. Een voorbeeld uit de lobby-
praktijk.

Op 15 maart aanstaande gaat Nederland 
stemmen. Op zaken die er voor ons allen toe 
doen. Intussen zijn verenigingen nog druk bezig 
met spannende lobbytrajecten die nu lopen. 
Een voorbeeld is NVM-mondhygiënisten. 
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Verder kijken dan nu | 

haar	  leden	  mee	  te	  nemen	  in	  ontwikkelingen	  en	  veranderin

in	  de	  toekomst	  het	  hoofd	  te	  kunnen	  bieden.“

Politieke arena | 

roepsveld	  weerstand	   tegen	   is.	   Afgelopen	   21	   februari	   vond	  

het	  Algemeen	  Overleg	  hierover	  plaats	  in	  de	  Tweede	  Kamer.	  

de	  drie	  voorbehouden	  handelingen	  uit	  het	  deskundigheids

kingsagenda’	   zoals	  wordt	  doorgevoerd	   in	  de	  geboortezorg.	  

samenwerking	  in	  het	  mondzorgveld:	  de	  tandarts,	  de	  mond

ontstaat.

	  
Dynamiek in het veld | 

versterken	   van	   de	   verbinding	   tussen	   de	   ‘klassieke’	   mond

mond	  met	  de	  algehele	  gezondheid.	  Dit	  betekent	  niet	  alleen	  

samenwerking	  tussen	  de	  beroepsverenigingen	  in	  de	  mond

Nieuwe werkelijkheid | 
nodig	  voor	  het	  verbinden	  van	  de	  mond	  met	  de	  algehele	  ge
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Ons geluid aan de politiek | 

tot	  elkaar	  te	  komen.	  Onze	  oproep	  aan	  de	  politiek	  is:	  ga	  het	  

Tijd: vriend of vijand? | 

om	   te	   verkennen,	  waar	   staan	   de	   beroepsverenigingen?	   En	  

wat	  is	  ervoor	  nodig	  om	  deze	  tot	  elkaar	  te	  laten	  komen?	  

Vertrouwen | 

land	  als	  partner	  het	  grote	  zorgdebat	  afgelopen	  20	   februari	  

De	  uitkomst	  van	  het	  AO	  is	  bemoedigend.	  Preventieve	  taak

politiek	  wil	  ook	  graag	  dat	  de	  beroepsgroepen	  er	  samen	  uit

MondzorgPact | 

stellen	  van	  een	  regeerakkoord,	  de	  heftigheid	  en	  snelheid	  van	  

elkaar	  moeten	  doen.

	  

	  

Loubna	  Boufrach,	  
.

Manon	  van	  Splunter-Schneider

http://www.bouflegal.nl
http://www.nvm.nl

