Intake/Periodiek mondonderzoek formulier

CBT Vogellanden Zwolle

Datum:

……- ……- 20…

Naam:

………………….

Genoteerd door:

..................................................

Geboortedatum:

……- ……- 19…

Gezien door:

…………………………………….

Geslacht patiënt:

O man O vrouw

ZZP:

Mondsituatie

O eigen dentitie

O (partiële) prothese

…..

Oral Health Assessment Tool (OHAT) voor screening van de mond*
gemodificeerd van Kayser-Jones et al (1995) door Chalmers (2005)
Bewoner:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Datum:–––/––––/–––

Ingevuld door:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Functie/rol: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Categorie

Scores – U kunt zowel individuele woorden omcirkelen als ook een score geven aan elke
categorie
(* als 1 of 2 wordt gescoord voor enige categorie: regel a.u.b. een tandarts die de bewoner
onderzoekt)
0 = gezond

Lippen

Tong

Tandvlees en
slijmvliezen
Speeksel

Eigen tanden
Ja/Nee

glad, roze, vochtig

normaal, vochtig, ruw,
roze

1 = veranderingen*
droog, schraal of rode
mondhoeken

gevlekt, gegroefd, rood,
beslagen

roze, vochtig, glad, geen
bloeding

droog, glimmend, ruw, rood,
gezwollen, één zweer/ pijnlijke
plek onder kunstgebit

vochtige weefsels, waterig en
vrij-vloeiend speeksel

droog, plakkerige weefsels,
weinig speeksel aanwezig,
bewoner meent een droge
mond te hebben

2 = ongezond*
zwelling of knobbel,
witte/rode/zwerende plek;
bloedende/zwerende
mondhoeken
rode en/of witte, zwerende of
gezwollen plek
gezwollen, bloedend, zweren,
witte/rode plekken, algemene
roodheid onder kunstgebit
weefsels uitgedroogd en
rood, zeer weinig/geen
speeksel aanwezig, speeksel
is dik, bewoner meent een
droge mond te hebben

geen rotte of afgebroken
tanden/wortels

1-3 rotte of afgebroken
tanden/wortels of zeer
afgesleten tanden

Kunstgebit
Ja/Nee

geen kapotte gebieden of
tanden, kunstgebit wordt
regelmatig gedragen en is
voorzien van naam

1 kapot gebied/tand, of
kunstgebit wordt alleen
gedragen gedurende 1-2 uur
per dag, kunstgebit is niet
voorzien van naam of zit los

meer dan 1 kapot gebied/tand,
kunstgebit ontbreekt of wordt
niet gedragen, zit los en heeft
kleefpasta nodig of is niet
voorzien van naam

Mondhygiëne

schoon en geen
voedseldeeltjes of tandsteen
in de mond of op kunstgebit

voedseldeeltjes/tandsteen/
plaque in 1-2 gebieden
van de mond of op klein
gedeelte van kunstgebit
aanwezig of halitosis
(slechte adem)

voedseldeeltjes/tandsteen/
plaque in de meeste gebieden
van de mond of kunstgebit of
ernstige halitosis (slechte
adem)

geen gedragsmatige, verbale of
fysieke tekenen van mondpijn

er zijn verbale en/of
gedragsmatige signalen
van pijn zoals trekken aan
het gezicht, kauwen op de
lip, niet eten, agressie

er zijn zowel fysieke tekenen
van pijn (zwelling van wang
of tandvlees, gebroken
tanden, zweren) als verbale
en/of gedragsmatige signalen
(trekken aan gezicht, niet
eten, agressie)

Mondpijn

o
o
o
o

4+ rotte of afgebroken
tanden/wortels, of zeer
afgesleten tanden, of minder
dan 4 tanden

Regel voor de bewoner een mondonderzoek door een tandarts
B e wo n e r e n/ of f am il ie / we tt el ijk ve rt e g enwoordi ger weigert t andheelk undige behandeli ng
V o lt oo i m o nd zo rg pl a n en start mondzorginterventie voor bewoner
E va lu e e r de m on d g e zo n d he i d va n de ze bewoner opnieuw op Dat um :––––/––––/––––

*Nederlandse vertaling door ACTA afdeling Orale Kinesiologie

Hoogste
score
per
categorie

TOTALE
SCORE:

Intake/Periodiek mondonderzoek formulier

CBT Vogellanden Zwolle

………………….

Naam:

Eigen dentitie

Natuurlijke gebitselementen (plaque scores en gingiva index - Silness and Löe)
Element Vervanger Plaque GI
score

DPSI

Element Vervanger Plaque GI
score

16

34

21

41

24

46

Onder
kaak

Boven
kaak

(Partiële) prothese
o volledige prothese

Retentie

Implantaten

o partiele prothese

Slecht/onvoldoende/matig/voldoende/goed

o aanwezig

o frameprothese

o afwezig

o volledige prothese

Retentie

Implantaten

o partiele prothese

slecht/onvoldoende/matig/voldoende/goed

o aanwezig

o frameprothese

o afwezig

Gebitsprothesen (plaquescores volgens Ausburger and Elahi)
Zone

A

B

Bovenkaak
Onderkaak

Aanvullende opmerkingen

C

D

E

F

G

H

