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COLOFON

NVM bestuur 
Mw. C. Jongbloed – Zoet 

(voorzitter) 
Mw. dr. Y.A.B.  

Buunk – Werkhoven 
Dhr. R. Najafbagy 

Mw. M. van  
Splunter–Schneider 

Mw. M.D. Steegman – van 
Kappen 

 
Bureau NVM 
Postbus 1166 

3430 BD Nieuwegein 
T 030-6571013 

bureau@mondhygienisten.nl 
www.mondhygienisten.nl 

Het bureau van de NVM is 
bereikbaar op werkdagen 

van 8.30 tot 16.30 
(m.u.v. lunchpauze). 

Directeur bureau:  
Mw. E.M. Bol – van den Hil 

BHS

Lidmaatschap 
Voor meer informatie over 
het lidmaatschap, kijk op 
www.mondhygienisten.nl. 

Opzegging van het 
lidmaatschap kan uitsluitend 

schriftelijk gericht aan de 
NVM (Postbus 1166, 3430 

BD Nieuwegein), uiterlijk een 
maand voor het einde van 

het lopende verenigingsjaar. 
Uw opzegging is definitief 

wanneer u een bevestiging 
heeft ontvangen.

           nieuws
Jaargang 6   Editie 1 2014 

De nieuwsrubriek van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten

Spreekwoorden waarin de focus ligt op de beteke-
nis van communicatie – als een belangrijke functie 
van de mond – bieden mij de rechtvaardiging om 

‘geen blad voor de mond te nemen’. 

Deze uitdrukking roept 

echter ambivalente ge-

voelens op, als een 

zacht stemmetje me 

waarschuwt: ‘weet wat 

je zegt, maar zeg niet 

alles wat je weet’. Na 

vele politieke spelletjes 

en situaties die ‘zo tus-

sen neus en mond gin-

gen’ stond de NVM 

meerdere keren ‘met de 

mond vol tanden’ of werd 

ons ‘de mond gesnoerd’. 

Ook na de afgelopen feestdagen zullen 

‘de gebraden duiven de NVM nog niet 

in de mond vliegen’. Toch zal de NVM in 

het nieuwe jaar, samen met de 100 ja-

rige NMT, ‘goed haar mondje roeren’ en 

de ‘mond wijd open doen’, zowel naar 

het grote publiek als naar de politiek. 

De NVM tracht hierbij te waarborgen 

dat ‘niemand het brood uit de mond 

genomen wordt’. 

Dat ikzelf wat ‘los in de 

mond ben’, komt door-

dat ik op de kleuter-

school een 10 voor 

babbelen als een 

 compliment heb 

 geïnterpreteerd, 

 evenals de opmerking 

van mijn schoonzus: 

“Yvonne, die lult altijd 

alles aan elkaar”.  

Immers, ‘waar het hart 

vol van is stroomt de 

mond van over’. 

Als kind ben ik ooit letterlijk op mijn 

mond gevallen. Als bevlogen mond-

hygiënist en NVM bestuurslid ben ik 

dat figuurlijk niet... Hoe dan ook, in de 

hedendaagse mondzorgwereld geldt: 

‘bij nacht zijn alle katjes grauw en alle 

mondjes even rauw’.   

“Ik heb mijn mond geopend”  
Yvonne Buunk-Werkhoven

Ik wens iedereen 
een wijs en 
 gezond 2014.

Column door Yvonne Buunk-Werkhoven

‘2014: een jaar waarin 
de mond boekdelen 

spreekt’




