
ONDER DE LAMP

Yvonne Buunk-Werkhoven en Allard Medema brengen gebitsverzorging op een speciale manier onder de aandacht. 
Zij vertellen over Allards kunstproject Mondfulness.

KUNST & WETENSCHAP
MONDFULNESS

Zouden jullie jezelf kort willen voorstellen?
Yvonne: Ik ben mondhygiënist en sociaal psycholoog. 
Ik ben bijna zeven jaar geleden gepromoveerd en heb 
daarnaast vijftien jaar als docent gewerkt bij de opleiding 
Mondzorgkunde in Groningen.
Allard: Ik ben kunstenaar en maak audiobelevingen. Ik neem 
mensen op een poëtische-theatrale manier mee met mijn 
stem.

Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?
Yvonne: In mijn onderzoek leg ik nadruk op de koppeling 
tussen kunst en wetenschap. Ik kreeg van een vriendin 
een artikel toegestuurd over het kunstproject Mondfulness 
op Noorderzon. Dat was zo pakkend dat ik vanuit mijn 
woonplaats Amsterdam met de trein naar Groningen ben 
gereisd om Allard op te zoeken.

Wat houdt Mondfulness precies in?
Allard: Op Noorderzon mocht ik een expositie houden in een 
zeecontainer. Toen kreeg ik een tweede container, maar ik 
had nog geen project. Ik wilde mensen iets rustgevends laten 
doen, dus ik dacht ik laat ze tandenpoetsen. Mondfulness is 
dan ook een knipoog naar mindfulness. In de container krijgt 
de bezoeker een hoofdtelefoon op. Stapje voor stapje worden 
ze meegenomen in het proces van het tandenpoetsen. Ze 
krijgen een beker water en een reistandenborstel en in de 
container stond een wastafel en een spiegel. Vervolgens gaan 
mensen heel aandachtig tandenpoetsen onder begeleiding 
van mijn stem: “Voel de haartjes van de borstel over je 
tandvlees bewegen…”. Er kwam een positieve review in het 
dagblad van het Noorden. Daar kwamen vervolgens ook 
tandartsen en mondhygiënisten op af die enthousiast waren, 
waaronder Yvonne.

Ik kreeg daarna een uitnodiging om het glazen 
Tschumipaviljoen bij het Hereplein in te vullen. Ik heb 
daar een telefoonnummer in gehangen:  06-42280481. Als 
mensen het nummer belden nam ik zelf op of ze kregen een 
keuzemenu waarin ze ook voor Mondfulness konden kiezen. 
Zo werd het bereik veel groter.

Hoe kan Mondfulness bijdragen aan de mondzorg?
Yvonne: Het ludieke aan Mondfulness is dat mensen op 
een laagdrempelige manier bewust worden van hun mond 
en gebit. Toen ik het kunstproject voor het eerst zag keek 
ik er natuurlijk op een andere manier naar dan Allard. De 
tandenborstel was zacht dus dat was goed. Ik dacht, als we 
de ingesproken audio afstemmen op het poetsadvies van 
mondzorg professionals leren mensen goed tandenpoetsen, 
terwijl het eigenlijk gaat om het kunstproject.

Allard: Het is nu zelfs wetenschappelijk onderbouwd. 
Yvonne heeft een index voor mondverzorging ontwikkeld, zij 
is gepromoveerd op dit onderwerp. Van daaruit is de tekst 
voor de audio-opname samengesteld. 

Yvonne: De combinatie van de audio-installatie met hoe 
Allard het brengt en de professionele boodschap maakt dat 
het naar mijn idee gaat werken. Omdat mensen zonder dat 
ze het in de gaten hebben toch het juiste poetsadvies mee 
krijgen.

Wat zijn jullie toekomstplannen?
Yvonne: Na Noorderzon hebben we elkaar opgezocht in 
Amsterdam en het project goed doorgesproken. Het lijkt 
ons heel gaaf om op grote festivals te exposeren om meer 
mensen bewust te maken. 

Allard: Op Noorderzon werkte het heel goed, het werd echt 
een soort hype onder de mensen. Het lijkt me ook heel leuk 
om het onderwerp binnen de tandheelkundige sector meer 
bekend te maken. Bijvoorbeeld door het tijdens een congres 
onder de aandacht brengen. 

Yvonne: Je kunt met de tekst van Mondfulness ook specifieke 
zorggroepen aanspreken. Dan denk ik bijvoorbeeld aan 
mensen met autisme, die zijn heel sensitief. De ingesproken 
band kan hen helpen bij de gebitsverzorging. Het is heel 
erg leuk om het zelf te ervaren, dus tijdens activiteiten van 
studenten zou het ook leuk kunnen zijn.




