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‘Bij het handen 
schudden liet hij mijn 
hand niet meer los’

Wat vind je niet leuk aan je 
werk? 
Sommige mensen lijken niet te besef-

fen dat het om hun eigen gezondheid 

gaat! Ze komen bij mij omdat ze mooie 

tanden willen hebben, maar willen er 

zelf eigenlijk niets aan doen.  Frustre-

rend vind ik dat.  

Heeft een patiënt weleens 
avances gemaakt? 
Ja, er kwam een meneer bij mij in de 

stoel die me vanaf het begin compli-

menten gaf. Dat vond ik in eerste in-

stantie niet erg. Maar gaandeweg ging 

hij steeds een stapje verder. Dan ging 

hij bijvoorbeeld aan mijn wenkbrauwen 

zitten of liet hij bij het handen schud-

den mijn hand niet meer los. Ik voelde 

me daar op zijn zachtst gezegd niet 

prettig bij. Ik besloot het met de prak-

tijkeigenaar te bespreken en besloot 

uiteindelijk dat ik deze man niet meer 

wilde behandelen. Er zijn grenzen. 

Welke patiënt zul je nooit 
vergeten? 
Mijn oudste patiënt, nu inmiddels  

97 jaar oud, behandel 

al ongeveer tien jaar. 

Ondanks dat hij in een 

verzorgingshuis woont, 

zorgt hij dat hij altijd op 

tijd op zijn afspraak komt. 

Weliswaar wordt  zijn zelfzorg 

steeds minder maar hij blijft veel 

waarde hechten aan zijn eigen gebit. 

Heb je weleens gehuild waar 
een patiënt bij was? 
Ja. Als mondhygiënist ben ik enorm ge-

dreven in mijn vak. Ik was bezig met 

een patiënt, waar ik ontzettend mijn 

best voor had gedaan. Toen ik mevrouw 

vertelde dat ze ontstoken tandvlees 

had, riep de tandarts me bij zich. Hij zei 

dat ik mevrouw niet mocht vertellen 

dat ze ontstoken tandvlees had, ik 

moest zeggen dat ze plaque en tand-

steen had. En dat terwijl de patiënt er-

bij zat! Ik was het niet met hem eens, 

het liep uit op een grote discussie. Dat 

was zo naar. Ik voelde me gekleineerd 

waar de patiënt bij zat.

Waar heb je spijt van? 
Dat ik jarenlang in dezelfde praktijk 

ben blijven werken. Ik ben van mening 

dat als je op dezelfde plek blijft, je dan 

in feite stilstaat in je eigen vak. In de 

loop der jaren bouw je je eigen pro-

gramma op waardoor er geen plek 

meer is voor nieuwe patiënten. Hier-

door blijf je in hetzelfde hangen. 

Vijf vragen aan ... 
Huda al Nahadi 

Naam: Huda al Nahadi

Leeftijd: 36 jaar

Woonplaats: Koudekerk a/d Rijn

Functie: Mondhygiënist

Huda al Nahadi



INHOUD

4   NTvM | maart 2021 | nummer 2

Colofon
Nederlands Tijdschrift
voor MONDHYGIËNE
Het Nederlands Tijdschrift voor 
Mondhygiëne (NTvM) is een uitgave 
van NVM-mondhygiënisten,  
die achtmaal per jaar verschijnt en 
bestemd is voor haar leden.

REDACTIEADRES
NTvM, p/a bureau NVM
Postbus 1166, 3430 BD Nieuwegein
(030) 657 1013
redactie@mondhygienisten.nl
www.mondhygienisten.nl

HOOFDREDACTEUR
Esther ten Have

REDACTIE
Esther de Blij
Nawal Mulay  
Inam Ul-Haq

TEKSTREDACTIE
Els Dubbeldam, Daniëlle Levendig

VORMGEVING
Twin Media bv, Culemborg
www.twinmediabv.nl

DRUK
Drukkerij Roelofs, Enschede

FOTOGRAFIE
Suzanne Blanchard

ILLUSTRATIE:
Renée van den Kerkhof

ADVERTENTIES
Cross Media Nederland
t.a.v. Marcella van den Berg
Nieuwe Haven 133
3116 AC Schiedam
+31(0)10-7421942
marcella@crossmedianederland.com
www.crossmedianederland.com

Advertenties vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 
en kunnen zonder opgave van 
redenen worden geweigerd.

REDACTIONELE FORMULE
De inhoud van het NTvM wordt, 
onder verantwoordelijkheid 
van de redactie, samengesteld 
volgens journalistieke normen. De 
NVM-pagina’s zijn gereserveerd 
voor officiële mededelingen van 
NVM-mondhygiënisten. Het NTvM 
publiceert ook artikelen die niet  
het officiële bestuursstandpunt  
van NVM-mondhygiënisten 
vertegenwoordigen.

OVERNAME VAN ARTIKELEN
Overname van artikelen of gedeelten 
daarvan is – met bronvermelding –  
alleen mogelijk na schriftelijke 
toestemming van de redactie.

ABONNEMENTEN
Leden van NVM-mondhygiënisten 
ontvangen het NTvM automatisch. 
Niet-mondhygiënisten met affiniteit  
of verwantschap met het beroep 
 mondhygiënist (zoals tandartsen  
en parodontologen) kunnen een 
abonnement op het NTvM nemen  
voor € 156,00 per jaar. Geïnteress-
eerden kunnen via  
bureau@mond hygienisten.nl een 
aanmeldings formulier aanvragen.

Voor verdere informatie over  
opzeggen en dergelijke zie het  
colofon op de NVM-pagina’s of kijk  
op: www.mondhygienisten.nl.

NVM Nieuws
43 Safety First

44 Week van de 

 Mondhygiënist

45 Jubilarissen

46 Jubilarissen

47 Vrije vestiging  

in beeld

08

14

08 Hoogleraar 
gerodontologie  
Anita Visser 
De mondgezondheid van 

ouderen is de afgelopen 

jaren weinig verbeterd, 

stelt hoogleraar Anita 

Visser. Mondhygiënisten 

kunnen een grote rol 

spelen in de verbetering 

van de mondzorg. “Als 

mondhygiënist kun je 

vaak veel betekenen 

voor ouderen. Niet alleen 

voor kwetsbare ouderen 

die nog naar de praktijk 

komen, maar ook voor 

aan huis gebonden en 

bedlegerige patiënten.”

19 Verzorgende aan het 
woord 

20 De mond niet vergeten 
De stichting De mond niet 

vergeten zet zich in om de 

mondgezondheid van én 

mondzorg aan kwetsbare 

ouderen zo breed mogelijk 

te bevorderen.

24 Onderzoeken   
en initiatieven 
Vijf mondhygiënisten 

aan het woord over hun 

onderzoek of initiatief 

op gebied van mondzorg 

voor ouderen. 



REDACTIONEEL

maart 2021 | nummer 2 | NTvM   5

Extra dik 
nummer

36 Werken met ZZP’er 
Wat kan en wat mag? Een update

Nieuws
06 Kort nieuws
42 Productnieuws

Onderwijs en wetenschap
30 Tweedeprijswinnaars NVM Oral-B 

Studieprijs 
Wat is het effect van een chloorhexidine 

mondspoelmiddel op de bloeddruk bij 

volwassenen?

29 Editors’ pick
32 Studenteninfo  

Stelling: De prijs van cariogene  

producten moet omhoog

Rubrieken
03 Vijf vragen aan …
39 Aan de tand gevoeld
13 Column Klik
41 NVM-educatie
49 Op de bres

14 Op de cover

Elise Grutterink was de eerste Nederlandse mond

hygiënist die de erkenning mondhygiënistgeriatrie 

kreeg. Extra aandacht voor mondzorg voor ouderen is 

hard nodig, vindt ze. “Ouderen blijven langer thuis 

wonen. Het is dan ook  belangrijk dat thuiswonende 

ouderen in beeld blijven van de algemene praktijk,” 

Van de radar

In 1974 droeg 40 % van de bevolking  nog 
een volledig kunstgebit, las ik tijdens mijn 
research voor deze special over mondzorg 
voor ouderen. In 2018 was dat naar schat

ting nog maar 8 %. Ouderen houden steeds 
vaker (deels) hun eigen dentitie. Daarnaast 
blijven ze ook steeds langer zelfstandig wo
nen. Het gevaar is dat de kwetsbare oude
ren van de radar van de mondzorgpraktijk 
verdwijnen. Want wat als ze niet meer mo
biel genoeg zijn om naar de praktijk te ko

men? Hoogleraar gerodontologie Anita Vis
ser hoopt dat meer mondhygiënisten zich 

in deze doelgroep gaan verdiepen en open
staan voor alle mooie dingen die de geria
trische mondzorg met zich meebrengt. En 
ze raadt iedereen aan om huisbezoeken af 

te leggen. 
Voor deze special heb ik verschillende 

mondhygiënisten gesproken die zich ge
specialiseerd hebben in mondzorg voor ou

deren. Wat me opviel was de enorme be
vlogenheid waarmee ze spraken over hun 

werk. Er viel zoveel te vertellen over dit on
derwerp, dat het een extra dik nummer is 

geworden. Veel leesplezier!

Esther ten Have
Hoofdredacteur

redactie@mondhygienisten.nl

Sta open voor de mooie 
kant van de geriatrische 

mondzorg
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UITZENDING PARKINSON EN MONDZORG
ParkinsonTV is een maandelijks online uitgezonden live programma 

over de ziekte van Parkinson. De uitzending van 29 januari jl. stond in 

het teken van mondzorg en parkinson. Deze uitzending is terug te 

kijken op: www.parkinsontv.nl. Het item duurt 44 minuten en de 

mondhygiënist komt veelvuldig aan bod. 

ParkinsonTV is een initiatief van ParkinsonNet en de Parkinson 

Vereniging. Maandelijks wordt op vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur live via 

internet een uitzending verzorgd voor mensen met parkinson(ismen), 

directbetrokkenen, mantelzorgers en zorgverleners.

Week van de Mondhygiënist
Stralen doe je met een gezonde mond. Dat is het thema van de negende 

editie van de Week van de Mondhygiënist. Tijdens deze week, van 15 t/m 

21 maart, wordt er extra aandacht gevraagd voor het belang van een 

goede mondgezondheid. Ondanks de afwijkende situatie wil NVM-mond-

hygiënisten de bewustwordingsweek doorzetten, zij het met meer online 

activiteiten, zoals een grote online campagne. 

Ook heeft de vereniging haar leden opgeroepen poetslessen te verzorgen. 

Dat dit ook prima online kan, liet voorzitter Manon van Splunter van 

NVM-mondhygiënisten in januari zien. “Tijdens de tweede lockdown heb 

ik een online poetsles verzorgd aan kinderen van groep 7 en 8. Het was 

mooi om te zien wat er ondanks de online beperkingen allemaal kan.”
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RICHTLIJNEN 
 MONDZORG  
VOOR OUDEREN
Er bestaan diverse klinische richtlijnen die van 
toepassing zijn op de mondzorg voor ouderen, 
zowel in thuissituatie als in verpleeghuis. Deze 
richtlijnen vind je op de site van het KIMO:

• Klinische praktijkrichtlijn Antitrombotica:  

www.hetkimo.nl/ richtlijnen/antitrombotica/

introductie/

• Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare 

ouderen: www. hetkimo.nl/richtlijnen/

mondzorg-voor-kwetsbare-aan- huis- 

gebonden-ouderen/introductie/

• Wortelcariës bij ouderen: www.hetkimo.nl/

richtlijnen/ wortelcaries-bij-ouderen/introductie/

• Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke 

cliënten in verpleeg huizen:  

https://www.nvmmondhygienisten.nl/

richtlijnen- mondzorg-voor- zorgafhankelijke-

clienten-in-verpleeghuizen/

• Richtlijn Xerostomie en hyposialie gerelateerd 

aan medicatie en polyfarmacie: is in ontwikke-

ling, verschijnt naar verwachting begin april bij 

het KIMO.

Interessante websites:
https://www.nvmmondhygienisten.nl/mijn-nvm/

vereniging/vak groepen/vakgroep-mondzorg-

ouderen/mondzorg-ouderen-toolkit/  

www.dmnv.nl

https://www.knmt.nl/search/site/

Mondzorg%2520Ouderen
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DE JUISTE TOON
Toen op een druilerige dag het NTvM 2021 nr.1 

werd bezorgd, scheen in onze gedachte de felle 

zon met het lezen van de column Muziek van 

Jessica van Lingen op pagina 21. Op dat moment 

waren wij aan het wachten op de proefdruk van 

het zojuist geaccepteerde artikel The effect of 
playing background music during dental treat-
ment on dental anxiety and physiological 
parameters – A Systematic Review & Meta-Analy-
sis –. Wat ooit begon als een bachelorproject is 

inmiddels uitgegroeid tot een onderdeel van een 

wetenschappelijke promotie. Achtergrondmuziek 

tijdens de tandheelkundige behandeling werd in 

maar liefst dertien onderzoeken getest met 

betrekking tot angst, bloeddruk, hartslag en 

ademfrequentie. Het gebruik van achtergrondmu-

ziek toonde geen effect op de bloeddruk en 

resultaten uit onderzoek zijn inconsistent voor 

hartslag en ademfrequentie. Wel was er een 

duidelijke en significante afname van angst, 

gemeten met diverse vragenlijsten. Klassieke 

muziek, ontspannende muziek en muziek 

uitgekozen door de patiënt bleken het grootste 

effect te hebben. Kortom het gevoel en de 

suggestie van Jessica dat muziek ‘helend’ werkt 

kunnen wij alleen maar (wetenschappelijk) 

onderschrijven!

Dagmar Else Slot & Fawn van der Weijden

Referentie:

F.N. van der Weijden, A.M. Hussain, L. Tang, D.E. Slot. The 

effect of playing background music during dental treatment 

on dental anxiety and physiological parameters – A 

Systematic Review & Meta-Analysis – Psychology of Music, 

2021  • 10.1177/0305735621998439

Praktijk voor mondzorg
Voor onze gezellige praktijk in Amsterdam zijn wij op 
zoek naar een Mondhygiënist voor minimaal 2 dagen 
en of een avond, in overleg. En dat kan op maandag, 

woensdag of vrijdag.

Ben jij zelfstandig en enthousiast? 
Laat dan iets horen 

info@ijdent.nl    020-4161606

Praktijk inrichten
zonder leidingen?

Showroom is ook elke
1e zaterdag geopend
3 april      1 mei      5 juni

zonder leidingen?
www.e-dental.nl/standalone

Qdent S-60
Stand-alone unit
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‘We kunnen mondzorg aan huis 
niet meer negeren’

O
uderen met heel vieze, afgebroken 
tanden, kiespijn, loszittende implan-
taten, mensen die niet meer kunnen 
kauwen, vieze, kapotte protheses met 
scherpe randen, ontstekingen. ‘Schrij-
nende dingen’ te over zag Anita Visser 
in haar werk als tandarts-geriatrie in 

Oost-Groningen. Even dacht ze nog dat het misschien 
lag aan de regio, waar veel armoede heerst, maar van 
collega’s elders in het land hoorde ze soortgelijke ver-
halen. Samen met tandarts-geriatrie Arie Hoeksema 
deed ze onderzoek en trok ze aan de bel. Bijna twee 
jaar geleden leidde dat - in combinatie met haar ach-
tergrond als tandarts-geriatrie, tandarts-maxillofacia-
le prothetiek en restauratief tandarts - uiteindelijk tot 
het hoogleraarschap gerodontologie aan het UMCG. 

Eigen gebit
Voor Visser is het duidelijk dat er iets moet gebeuren 
aan de mondzorg voor ouderen. Ze noemt de huidi-
ge situatie zorgelijk. Nederlanders worden steeds 
ouder en er is een steeds grotere groep ouderen in 
ons land. Mensen behouden bovendien steeds lan-
ger hun eigen gebit, wat goed is, want een eigen ge-
bit heeft grote meerwaarde. Mensen met eigen den-

titie kunnen over het algemeen beter kauwen en 
hebben meer zelfvertrouwen bij sociale interactie 
dan mensen met een prothese of mensen met veel 
ontbrekende tanden of kiezen.
Maar dan moet de mondgezondheid wel goed zijn 
en dat is op dit moment nog steeds niet het geval: 
tijdens een onderzoek dat gedaan werd in de jaren 
2011-2016 zagen Visser en Hoeksema dat bij oude-
ren die werden opgenomen in een verpleeghuis zo’n 
70 tot 80% een slechte mondgezondheid had. Visser: 
“Dat vond ik toen best wel shocking eigenlijk. We 
hoopten dat het met de thuiswonende ouderen wat 
beter zou zijn, maar van deze thuiswonende zorgaf-
hankelijke ouderen heeft ook nog de helft een slech-
te mondgezondheid. In de jaren daarna hebben we 
veel onderwijs gegeven en media-aandacht gehad, 
maar nog steeds is de situatie niet heel veel verbe-
terd. De reden voor de slechte mondgezondheid is 
dat ouderen vaak niet meer zo goed kunnen poetsen 
en interdentaal reinigen, dat ze vaker geneigd zijn 
wat te eten en zij ook veel medicijnen gebruiken, die 
weer een impact hebben op de speekselvloed, waar-
door er een droge mond kan ontstaan. Daardoor 
neemt het zelfreinigend vermogen af en hebben 
mensen een hoger risico op cariës.” 

De mondgezondheid van ouderen staat er nog steeds niet goed voor. En 
dat terwijl het aantal ouderen, vaak met eigen dentitie, sterk toeneemt. 

Tijd voor actie, vindt UMCG-hoogleraar gerodontologie Anita Visser. Ze wil 
meer aandacht voor gerodontologie in de opleidingen en basale 

tandheelkundige zorg terug in het basispakket. Maar ze hoopt ook dat 
mondhygiënisten inzien hoe leuk het is om met deze doelgroep te werken, 

vooral ook aan huis. “Ouderen zijn wandelende geschiedenisboeken.”
Tekst Anne Doeleman   Beeld Anita Visser

  INTERVIEW  

Hoogleraar gerodontologie Anita Visser
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Een slechte mondgezondheid blijft ook niet beperkt 
tot de mond, zegt Visser. “Mensen kunnen soms niet 
meer kauwen, dus niet goed eten, praten moeilijker, 
hebben pijn, voelen zich niet goed, schamen zich 
omdat er stukjes van het gebit zijn afgebroken of 
omdat ze uit hun mond ruiken, waardoor zij worden 
belemmerd in hun sociale contacten. Bovendien 
hebben ontstekingen in de mond hun neerslag op 
de algemene gezondheid. Bekend is de relatie met 
diabetes, reumatische aandoeningen en hart- en 
vaatziekten. Maar er zijn ook aanwijzingen dat ont-
stekingen in de mond een verband hebben met het 
ontstaan van neurodegeneratieve aandoeningen, 
zoals dementie en de ziekte van Parkinson.” 
Hoe kan het dat de mondgezondheid van kwetsbare 
ouderen op dit moment zo te wensen overlaat? Visser 
gaf in haar oratie een jaar geleden een aantal oorza-
ken voor de situatie in verpleeghuizen. Ten eerste be-
seffen zorgmedewerkers lang niet altijd het belang 
van mondgezondheid en mondverzorging. Daar-
naast is er een gebrek aan praktische zaken, zoals een 
goede behandelruimte. Tot slot is ook de financiering 
een struikelpunt. Bij kwetsbare ouderen die thuis wo-
nen zijn verlies van mobiliteit of cognitieproblemen 
vaak een probleem. Ze kunnen dan makkelijk bij de 
mondzorgpraktijk uit beeld verdwijnen. 

Terminale patiënten 
Zou je als mondhygiënist oudere patiënten dan ook 
actiever naar de praktijk moeten proberen te krij-
gen? Visser: “Absoluut. Je moet ervoor waken dat die 
mensen uit beeld raken. Als 70-plussers niet meer 
komen is het echt gerechtvaardigd om even te bel-
len: ‘Ik zie dat u niet meer komt, gaat het goed met u, 
is er een reden dat u niet meer komt, kan ik iets voor 
u betekenen?’ Misschien kun je als zorgverlener ver-
der gaan dan alleen het zorgen voor de mond en kun 
je ook even helpen om vervoer te regelen of met een 
mantelzorger overleggen.”
Als mondhygiënist kun je vaak veel betekenen voor 
kwetsbare ouderen, zegt Visser. Niet alleen voor 
kwetsbare ouderen die nog naar de praktijk komen, 
maar ook voor aan huis gebonden en bedlegerige pa-
tiënten. Ze geeft als voorbeeld de zorg voor terminale 
patiënten. Als je hoort dat iemand uit je praktijk in 
zo’n situatie zit,  kun je aan de partner of familie vra-
gen hoe het met de mondgezondheid van de termi-
nale patiënt gaat en of je iets kan doen om te helpen. 
“Mensen gaan erg uit hun mond ruiken als ze veel op 
hun rug liggen met de mond open. De mond wordt 
dan kurkdroog en slijmresten ‘koeken’ aan. Dat is 

heel vervelend voor de zorgverleners en voor de fami-
lie. Als een terminale patiënt erg uit de mond ruikt, 
neem je niet zo prettig afscheid. Het is heel fijn als de 
mondhygiënist dan even aan huis kan komen om de 
mond te verzorgen, tips te geven over mondverzor-
ging aan thuiszorgmedewerkers en familie en wat 
mondverzorgingsproducten zoals kunstspeeksel en 
mondspoelmiddel achter te laten.”

Mondzorg aan huis
Patiënten zullen sowieso vaker aan huis behandeld 
worden, verwacht Visser. Op dit moment geeft maar 
een handjevol mondhygiënisten mondzorg aan huis, 
maar Visser zou graag zien dat dat verandert, zeker nu 
de nieuwe KIMO-richtlijn Mondzorg voor aan huis 
gebonden ouderen is verschenen. “Natuurlijk kun je 
de beste zorg in de praktijk leveren en het streven is 

  INTERVIEW  

Over Anita Visser
Prof. dr. Anita Visser studeerde in 1996 af als 

tandarts aan de Katholieke Universiteit Nijme-

gen. Ze is opgeleid als gedifferentieerd zieken-

huistandarts, tandarts-maxillofaciale prothe-

tiek, tandarts-geriatrie en restauratief 

tandarts en is werkzaam in de Bijzondere 

Tandheelkunde en verbonden als docent aan 

de opleiding Tandheelkunde van het UMCG. In 

2009 promoveerde ze op een onderzoek over 

de zorg en nazorg voor patiënten met implan-

taatgedragen protheses en in april 2019 werd 

ze benoemd als hoogleraar gerodontologie 

aan de Rijksuniversiteit Groningen. 



10   NTvM | maart 2021 | nummer 2

dan ook om wanneer dat mogelijk is mensen zeker 
naar de praktijk te laten komen. Maar er zijn nu een-
maal steeds meer ouderen die echt niet meer kunnen 
komen en aan huis gebonden zijn. Mondzorgprofes-
sionals  kunnen zorg aan huis dan niet meer negeren. 
Tien jaar geleden kon je nog zeggen ‘Ik doe het niet, ik 
durf het niet, ik heb er geen gevoel bij’, maar dat kun je 
gewoon niet meer maken. Als iemand aan huis ge-
bonden is en niet meer op de praktijk kan komen, dan 
moet je kiezen tussen geen zorg of zorg aan huis. Zorg 
aan huis is dan beter dan geen zorg, lijkt mij. Door het 
schoonhouden van de mond voorkom je veel mond-
gezondheidsproblemen en behoud je zoveel moge-
lijk orale functies. Dat hoeft geen moeite te zijn, maar 
wel een heel groot plezier.”
Er zijn mogelijkheden genoeg om zorg aan huis te 
leveren, zegt Visser. Veel apparatuur is al mobiel. 
Ook met handinstrumentarium kun je een eind ko-

 
 INTERVIEW  

men. Zorg aan huis kost alleen wel meer tijd, en dat 
zie je niet direct terug in de vergoeding. Dat weer-
houdt mondzorgverleners soms om die zorg te ver-
lenen. Veel mondzorgverleners zijn bovendien 
bang op de vingers getikt te worden door de Inspec-
tie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), omdat ze niet 
zouden voldoen aan de richtlijn voor infectiepre-
ventie. Maar daarvoor hoeven mondhygiënisten 
niet meer bang te zijn, vanwege de gloednieuwe 
KIMO-praktijkrichtlijn. Daarin wordt beschreven 
hoe je schoon kunt werken in een thuissituatie. Vis-
ser was voorzitter van de Richtlijn Ontwikkel Com-
missie van deze richtlijn. Visser: “We gaan in de 
richtlijn niet in op inhoudelijke zaken zoals hoe je 
thuis een vulling moet leggen of een gebitsreiniging 
moet doen, wel hoe je dingen kunt organiseren, hoe 
je omgaat met wilsonbekwaamheid en of je aan 
huis röntgenfoto’s mag maken.”  

Parodontoloog Menke de Smit geeft instructie 

aan een oudere patiënt

Door het meten van de handknijpkracht van onze 

patiënten in de gerokliniek krijgen we inzicht of 

patiënten mogelijk kwetsbaar zijn
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 INTERVIEW  

Cijfers over  
mondzorg bij ouderen
• Nederland heeft zo’n 4 miljoen ouderen

• de helft hiervan is kwetsbaar te noemen

• 114.000 ouderen wonen in een verzorgings- of ver-

pleeghuis.

• Er zijn zo’n 25 tandartsen-geriatrie.

• En 2 mondhygiënisten-geriatrie.

• 70-80% van de ouderen in verpleeghuizen kampt met 

een slechte mondgezondheid.

• 50% van de thuiswonende zorgafhankelijke  ouderen 

heeft slechte mondgezondheid.

• Ruim de helft van de 75-plussers met een eigen den-

titie komt nog bij de tandarts.

• Van de ouderen met implantaten is dit nog maar 25%.

• En van de ouderen met een prothese slechts 10%.

Ze noemt een voorbeeld waarbij ze als tandarts door 
een mondhygiënist werd gevraagd om bij een pati-
ent thuis een röntgenfoto te maken. De patiënt, een 
vrouw van in de vijftig, had een extreme vorm van 
pleinvrees en kwam al jaren haar slaapkamer niet 
meer uit. Ze had een mondhygiënist gevonden die 
aan huis kwam. Visser: “De mondgezondheid van 
de patiënt was goed op orde. Door de hulp van de 
mondhygiënist werd voorkomen dat er problemen 
in de mond ontstaan en dat een tandarts uiteindelijk 
een moeilijke interventie moet doen op die slaapka-
mer. Dat wil je natuurlijk liever niet. Ik heb die 
mondhygiënist daar erg voor bedankt en gefelici-
teerd met haar goede regime en beleid. Deze mond-
hygiënist is echt de redding voor die mevrouw.” 

Gettoblaster
Visser heeft als tandarts-geriatrie zelf ook flink wat 
huisbezoeken afgelegd en kan het eigenlijk alleen 
maar aanraden. “Ik maak zulke leuke dingen mee. 
Als we aan ouderen denken, denken we aan stoffige 
ouderwetse interieurs. In veel gevallen is dat natuur-
lijk ook zo, maar lang niet altijd. Zo was ik vorige 
week bij een oudere meneer met een heel moderne 
inrichting. Hij had een enorme ficus in zijn kamer 
die volgehangen was met kerstlampjes, een knalgele 
muur en een enorme gettoblaster waaruit een con-

cert van de Rolling Stones leek te komen. En daar-
voor stond zijn rollator. Dat was zo’n mooi plaatje.”
Vlak daarvoor ging Visser langs bij een oudere me-
vrouw die vroeger een klompenfabriek had. “Die fa-
brieken bestaan volgens mij niet eens meer. Ze had ook 
veel gereisd en allerlei trofeeën uit het buitenland mee-
genomen, waar ze allemaal verhalen over vertelde.” 
Het is trouwens niet zo dat Visser enkel met ouderen 
werkt; ze werkt de helft van de week met kinderen 
met aangeboren afwijkingen. “Ik vind ouderen heel 

Een vieze prothese kan zorgen voor longontsteking als 

 debris van de prothese bij iemand met slechte slikfunctie 

(dysfagie) in de longen komt.

Een patiënt met plaque, gingivitis, afgebroken 

 elementen, cariës, slechte mondgeur en slechte 

 kauwfunctie.
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leuk, maar ik vind kinderen ook heel leuk. Ik hou ge-
woon van mensen”, lacht ze. “Het mooie van oudere 
mensen is dat ze zoveel levenservaring hebben. Ze 
zijn wandelende geschiedenisboeken. Als een ou-
dere mij iets vertelt wat hij of zij zelf meegemaakt 
heeft en dat is iets wat mijn kinderen in hun geschie-
denisboeken lezen, dan is dat toch fantastisch?”

Kantelpunt
Iets waar Visser zich de komende tijd ook hard voor 
maakt, is scholing. Ze is druk bezig om gerodontolo-
gie een groter onderdeel te maken van de opleidingen 
Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Een stage in een 
verpleeghuis kan daar onderdeel van uitmaken. 
Daarnaast ontwikkelde Visser een masterclass gero-
dontologie voor tandartsen en mondhygiënisten. In 
vijf dagen komen de belangrijkste aspecten in de be-
handeling van oudere patiënten aan de orde, zoals 
medicatie, pathologie, (psycho)sociale aspecten, 
behandelbaarheid, logistiek en organisatie, anam-
nese, diagnostiek, communicatie en natuurlijk 
mondzorg voor ouderen.
Visser wil graag dat mondhygiënisten leren om 
kwetsbaarheid te herkennen. “Wat is het kantelpunt 
waarop mensen niet meer zo goed voor zichzelf 
kunnen zorgen? Daarbij hoort ook dat studenten en 
mondhygiënisten leren inzien dat ze dan een actie-
vere rol op zich moeten nemen en de regie overne-
men van de patiënt. Als mensen kwetsbaar worden, 
moet je niet meer uitleggen en laten zien hoe je een 
rager moet gebruiken. Dan moet je bijvoorbeeld 
overleggen met de tandarts, misschien andere 
mondverzorgingsmiddelen laten gebruiken, midde-
len voor monddroogte voorschrijven, meer aan-
dacht hebben voor voeding, misschien meer met 
fluoride of chloorhexidine werken. De samenwer-
king met de tandarts is hierbij van groot belang.”
Zorg voor ouderen vindt Visser overigens bij alle 
mondhygiënisten thuishoren, en niet enkel bij mond-
hygiënisten die zich dieper in de materie hebben ver-
diept en bijvoorbeeld een differentiatie als mondhy-
giënist-geriatrie hebben. “De groep ouderen is zo 
groot en er is al een tekort aan mondhygiënisten. Ik 
vind dat iedere mondhygiënist kwetsbare ouderen 
moet kunnen behandelen. Als deze zorg te complex 
wordt, zou je een tandarts-geriatrie kunnen inschake-
len, of eventueel een gedifferentieerde mondhygië-
nist.” Op dit moment kent Nederland twee mondhygi-
enisten-geriatrie. Visser ziet voor hen naast hun 
zorgtaken ook  vooral een overkoepelende rol wegge-
legd in het onderwijs en als ambassadeur. “Ze kun-

nen collega’s bij- en nascholing geven en hen enthousi-
asmeren om ook die zorg te leveren. Extra handen in de 
mondzorg voor ouderen zijn van harte welkom.” 
Daarnaast wil Visser graag de kennis over de mond 
verhogen bij andere zorgverleners, zoals thuiszorgme-
dewerkers, praktijkondersteuners en artsen. “Als je 
een arts vraagt in de mond te kijken, pakt hij een spa-
tel, trekt hij de tong naar beneden en kijkt hij in de 
keel. Daar begint zijn blik. Dat moet echt anders. Ik 
zou graag zien dat zorgprofessionals inzien hoe be-
langrijk mondgezondheid is en dat onderdeel niet 
overslaan. Mondzorg en gerodontologie mag niet ont-
breken in zorgopleidingen.”

Ontstoken teennagel
Ouderen zouden zelf ook meer bewustheid moeten 
hebben over het belang van mondgezondheid, zegt Vis-
ser. Het gebrek aan kennis over mondgezondheid on-
der ouderen noemt ze opvallend. En dan is er nog de 
financiering. “Wat ik niet begrijp is dat als iemand een 
ontstoken teennagel heeft, de behandeling bij de huis-
arts volledig vergoed wordt, maar dat als iemand een 
ontsteking in de mond heeft, hij dit zelf moet betalen. 
Terwijl: die ontstoken kies is een heel groot gezond-
heidsrisico. Veel mondzorg is luxe, zoals implantologie, 
maar als er sprake is van pijn en een gezondheidsbe-
dreigende situatie, dan heeft iemand gewoon recht op 
zorg. Ik hoop de overheid te kunnen overtuigen dat ba-
sale mondzorg echt in de basisverzekering moet. Wat 
als je een AOW’tje hebt en het niet kunt betalen?” 
Visser is er sowieso de persoon niet naar om niets te 
doen. “Ik trek mijn mond open en doe er wat aan als 
ik iets zie. Ik kan er echt niet tegen als tandartsen in 
verpleeghuizen wordt geleerd hun handen op de rug 
te houden, wat ik soms zie gebeuren. Naar mijn me-
ning kun je deze kwetsbare ouderen toch niet met 
pus en pijn laten rondlopen?”
Tot slot: wat zou Visser  mondhygiënisten graag mee 
willen geven? “Ik hoop dat mondhygiënisten die nu nog 
niks met ouderen hebben zich gaan verdiepen en open-
staan voor alle mooie dingen die de geriatrische mond-
zorg met zich meebrengt. Dat ze leren inzien hoe leuk 
oude mensen zijn en hoe leuk het ook is om op huisbe-
zoek te gaan. Het is ook heel dankbaar werk. Als je straks 
zelf 80 bent en je kijkt terug op je professionele carrière, 
waar kijk je dan  op terug? Op een lange periode waarin 
je alleen maar tussen die vier muren zat of denk je dan 
aan die momenten dat je op huisbezoek ging en van al-
les meemaakte? Wat ik van ouderen heb geleerd: het le-
ven is een soort verzameldoos. Als je oud bent, wat voor 
herinneringen zitten er dan in die doos?” 

 
 INTERVIEW  
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COLUMN KLIK

Jessica van LingenJessica van Lingen

Jessica van Lingen is medeoprichter en -eigenaar van Mondhygiëne 
Praktijk Almelo. In Klik belicht ze de menselijke kant van het vak.

We zijn op de  wereld 
om mekaar …
Je zou het niet zeggen als je haar ziet, dat 
ze al midden zeventig is. Kwiek en stijl-
vol komt ze de behandelkamer in. Ha-
ren ‘zo van de kapper’, blush op de wan-
gen en lippenstift op de lachende 
lippen. Goed gemutst. Deze dame ziet 
niet op tegen de behandeling, in tegen-
deel. Handenwrijvend zegt ze: “Ik ben 
benieuwd wat de plakscore is vandaag, 
ik heb elke dag mijn best gedaan, vol-
gens mij gaat het hartstikke goed.”
Ik ga aan de slag. Geen bloeding te sonde-
ren, nauwelijks plak, geen pockets. Ze is in 
het bezit van een flink aantal kronen en 
sinds vorig jaar ook van een drietal implan-
taten. Jaren geleden kwam ze binnen met 
een behoorlijke parodontitis. Ik verwees 
haar naar de parodontoloog, die heeft haar 
behandeld. Ze kwam bij mij in de paro-
dontale nazorg. Dat gaat al een tijdje goed. 
Ze gaf destijds aan dat ze ‘de gaten in haar 
mond’ opgevuld wilde hebben. In overleg 
met haar tandarts kwam er een verwijzing 
naar een implantoloog. Met goed resul-
taat. Zelden heb ik een zo’n enthousiast en 
gemotiveerde patiënte gezien.
Ze vertelt dat ze onlangs haar man naar de 
implantoloog heeft gestuurd. Hij heeft een 
begroting mee gekregen voor tien implan-
taten met kroon- en brugwerk. “We heb-
ben geld genoeg.” zegt ze. “Tien- of twintig-
duizend euro, het maakt ons niet uit, we 
hebben het ervoor over. Doordat we de 
zaak hebben verkocht, is die financiële 
ruimte er.” Haar toon is laconiek. Ze is dui-
delijk blij met de mogelijkheden die er zijn. 
Tevens wil ze er ook wel wat voor doen. Ra-
geren, elektrisch poetsen, gebruikmaken 

van andere hulpmiddelen. Ik hoef 
het maar aan te geven en ze doet 
het. Ook haar man ragert. “We 
staan elke avond naast elkaar 
in de badkamer, ieder met 
ons eigen set ragers.”
Twee gezonde zeventigers, 
peins ik. Vol met implanta-
ten, kroon- brugwerk. Lastig 
schoon te houden, toch lukt 
het hen. Motivatie, techniek 
en inzet genoeg. Maar wat nou 
als er iets gebeurt? 
Ik reageer eerst enthousiast. Fijn dat 
uw man ook zo blij is met de mogelijkhe-
den en dat hij zo gemotiveerd is. Gelukkig 
dat er bekwame mensen zijn die al dat 
prachtigs kunnen maken voor hem. Daar-
na vertel ik haar dat ik een ander scenario 
binnen het plan wil laten zien. Dat het 
misschien ook goed is om te kijken hoe de 
verzorging uit de verf komt als het licha-
melijk wat minder gaat. Het is een minder 
prettig onderwerp om over te praten maar 
wel belangrijk om even aan het licht te 
brengen. Wat nu als ze bijvoorbeeld reu-
ma krijgen, slechtziend worden. Ik ver-
haal over een aantal patiënten van mij, 
met parkinson en ALS. Ooit waren ze ge-
zond, zij lieten ook implantaten en kro-
nen plaatsen. Nu zijn zij afhankelijk ge-
worden van mantelzorg. Hun partners 
komen telkens mee naar de praktijk. Ik 
heb de partners geleerd de tanden te 
poetsen, hoe te rageren bij ze. Dat gaat nu 
heel goed maar vraagt wel veel tijd en 
aandacht. En je moet het maar willen, dat 
een ander jouw mond verzorgt. 

Ze valt even stil. Ze laat mijn woorden 
even bezinken. Dan kijkt ze naar mij op 
en bedankt ze me dat ik haar dit vertel. 
Ze ziet in haar omgeving, vrienden pro-
blemen krijgen. Gezondheid  is niet 
eeuwig en vanzelfsprekend. Het is niet 
altijd maakbaar. Ze knikt. “Ja”, zegt ze, 
“met liefde zal ik zijn mond verzorgen 
als dat nodig mocht zijn. Dat doe ik en ik 
denk dat hij dat ook bij mij wil doen. Het 
is fijn te weten dat ook daar mogelijkhe-
den voor zijn, dat mensen zoals jij ons 
daar mee kunnen helpen.”
Zo is het. We hebben het bespreekbaar ge-
maakt, ik heb de mogelijkheden uitgelegd. 
“Maar we gaan van het positieve uit”, knip-
oog ik. “Ga lekker genieten van uw gezon-
de mond!” En ik begin te polijsten. 

‘Motivatie, techniek en inzet genoeg. 
Maar wat nou als er iets gebeurt?’
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Elise Grutterink

‘In de geriatrie moet je  
geen haast hebben’

O
ndanks dat Elise Grutterink net beval-
len is van haar tweede kind en met 
zwangerschapsverlof is, is ze graag 
bereid om te praten over haar werk in 
de ouderenzorg, wat ze inmiddels al 
7,5 jaar doet. Direct na haar opleiding 
tot mondhygiënist aan de HAN in Nij-

megen kwam ze te werken bij Omnios op een aantal 
locaties van een zorginstelling waar ouderen wonen 
met psychische en somatische problematiek. Toen ze 
in 2013 begon, was er nog nauwelijks systematische 
aandacht voor mondzorg in deze verpleeghuizen. 
Mede dankzij haar inspanning is dat nu wel het geval. 
Als hoofd kwaliteit en veiligheid in de directie, wat ze 
inmiddels is, zal ze ook zeker zorgen dat mondzorg in 
de picture blijft. Zelf werkt ze nog af en toe als mond-
hygiënist op de werkvloer in een verpleeghuis in Hou-
ten, samen met de tandarts waarmee ze indertijd ook 
begon. 
De eerste 2,5 jaar als mondhygiënist werkte ze ook in 
een algemene praktijk. Ze kan dus goed vergelijken. 
“Werken in de ouderenzorg vind ik een nog grotere 
uitdaging. Geen dag is hetzelfde. Je plant patiënten in, 
maar het loopt de hele dag anders, want dan blijkt ie-
mand nog in bed te liggen of net opgehaald te zijn 
door de activiteitenbegeleiding. Dat vereist flexibili-

teit in je agenda. Daarnaast is het een heel uitdagende 
doelgroep, waarbij je naast veelal een complexe 
mondgezondheid ook te maken hebt met fysieke, so-
ciale en psychische problematiek. Met diverse disci-
plines probeer je samen iets moois neer te zetten.”
Behalve haar stages kan Annelot Baltussen niet bogen 
op ervaring in een algemene mondzorgpraktijk. Direct 
na haar afstuderen in 2015 in Nijmegen koos ze ervoor 

Wat maakt het werken voor kwetsbare ouderen die in een 
verpleeghuis of thuis wonen zo bijzonder? NTvM sprak erover 

met mondhygiënisten die gedreven zijn om voor deze doelgroep 
te werken. Ze merken dat er de laatste tien jaar meer aandacht 
voor geriatrische patiënten is gekomen, maar dat het continu 

aandacht vereist om mondzorg op de kaart te houden.
Tekst Reinier van de Vrie

  MONDHYGIËNIST-GERIATRIE  

Mondzorg voor ouderen in de praktijk
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Eva  Bezemer

om zich volledig te richten op de ouderenzorg. “Dit 
werk vind ik zo ontzettend leuk, omdat het uitdagend, 
interessant en afwisselend is. Iedere patiënt is met zijn 
of haar levensverhaal uniek. Je bent niet alleen bezig 
met de patiënt zelf, maar bijvoorbeeld ook met verzor-
genden, familie en de specialist ouderengeneeskunde. 
Het draait ook niet alleen om de mond, er komt zo veel 
meer bij kijken.” Ze werkt bij Omnios-Mondzorg voor 
ouderen binnen de verpleeghuizen van Zinzia Zorg-
groep in Wageningen, Bemmel en Renkum.
Vanuit de Omnios Academie verzorgt ze met colle-
ga’s een opleidingsprogramma voor verzorgend per-
soneel en geeft ze trainingen. Sinds 2020 is ze ook 
accounthouder Mondzorg op de website Zorgvoor-
beter.nl, een website voor zorgprofessionals, oplei-
ders en bestuurders in de ouderenzorg.
Ook Eva Bezemer noemt de complexiteit van de pati-
enten en de multidisciplinaire samenwerking uitda-
gend en dynamisch. Ze is in 2016 afgestudeerd als 
mondhygiënist aan de HAN in Nijmegen en werkt nu 
bij de vrijgevestigde mondhygiënistenpraktijk 
Mondzorg Jonker in Oegstgeest veel met geriatrische 
patiënten in een algemene praktijk en in verpleeg-
huizen van Libertas en Marente. Voor die instellin-
gen komt ze ook bij ouderen thuis. “Ik vind het erg 
leuk om de tijd voor mensen te nemen, hun levens-
verhalen te horen en tegelijk te proberen hun gebits-
situatie te verbeteren. In de thuissituatie lukt dat vaak 
beter dan in het verpleeghuis. Meestal komen we bij 
mensen thuis op verzoek van een partner of familie. 
Die zijn vaak heel geïnteresseerd, maken zich zorgen 
en zijn heel gemotiveerd om de mond van de patiënt 

gezonder te maken. 
In een verpleeghuis 
is dat lastiger, is het 
vaak druk, is er minder 
tijd, en verloopt het 
contact meestal via de 
verzorgenden.” 

Sleutelbegrip kwaliteit 
De mondhygiënisten zijn het erover 
eens dat kwaliteit van leven de belangrijkste 
doelstelling is bij de mondzorg voor kwetsbare oude-
ren. Dat is het sleutelbegrip. Een volledig gezonde 
mond is meestal niet haalbaar. Pijnvrij is het belang-
rijkste uitgangspunt. Vervolgens komt functionaliteit, 
dus goed kunnen eten en spreken. Wat er moet en 
kan gebeuren is uiteraard sterk afhankelijk van de ge-
bitssituatie van de patiënt en van diens wensen. Soms 
leidt dat tot een uitgebreide behandeling, maar het 
kan ook betekenen dat het beleid gericht is op het zo 
schoon mogelijk houden van een edentate mond en 
zorgen dat er geen slijmvliesproblemen ontstaan. 
Het kan al een enorme winst zijn om iemands gebit 
weer dagelijks gepoetst te krijgen. Bijvoorbeeld als 
het lukt om iemand op zijn gemak te stellen en de 
weerstand tegen poetsen te overwinnen. 

  MONDHYGIËNIST-GERIATRIE  

Tips aan mondhygiënisten 
Hier enkele tips van de mondhygiënisten aan hun collega’s die veel met ouderen werken:
• Zet altijd de cliënt centraal en kijk naar het totaal-

plaatje. Toets je behandelplan aan de kwaliteit van 

leven en of iemand een  behandeling verdraagt. 

• Probeer echt de tijd te nemen en wees alert op 

 plotselinge – sociale of psychische –  veranderingen 

bij de patiënt.

• Stel je op de hoogte van de relevante ziektebeelden 

en medicatie.

• Gebruik bijtblokjes bij een bijtreflex voor het poetsen 

van de binnenkant van de mond.

• Driekoppige tandenborstels kunnen heel handig zijn, 

bijvoorbeeld bij mensen met een mindere motoriek.

• Gebruik swabs (sponsjes), gedoopt in de Perio 

Aid, om de mond enigszins schoon te maken als 

reiniging met een tandenborstel niet lukt.

• Er zijn diverse middelen tegen een droge mond. 

• Laat een verpleeghuisarts Duraphat-tandpasta 

(met 5000 ppm fluoride) voorschrijven tegen 

wortelcariës indien hiervoor indicatie is.

• Word lid van de Nederlandse Vereniging voor 

 Gerodontologie (NVGd), die veel informatie  

heeft en nascholing aanbiedt.  

Zie: www.gerodontologie.nl. 



16   NTvM | maart 2021 | nummer 2

Goede band
De laatste jaren is er zeker meer aandacht voor 
mondzorg in verpleeghuizen gekomen, constateren 
de mondhygiënisten, maar er is zeker nog ruimte 
voor verbetering.
Bij de instellingen waar Baltussen werkt wordt in 
principe op iedere afdeling een verzorgende als 
mondzorgcoördinator aangesteld die het aanspreek-
punt is voor de mondzorg. “Je moet elkaar kennen om 
te kunnen samenwerken”, zegt ze. Maar met wisse-
lende roosters en verloop onder personeel is dat soms 
lastig en een zaak van lange adem. Voor verzorgers en 
verplegenden worden ook regelmatig nascholingsac-
tiviteiten over mondzorg georganiseerd. “Ik heb het 
idee dat er absoluut vooruitgang in zit, maar als ik 
heel eerlijk ben, wordt bij gezondheidsklachten vaak 
nog te weinig aan de mond gedacht.” 
Dat is ook de ervaring van Bezemer. De samenwerking 
hangt heel erg af van de betrokken verzorgenden en 
het tijdstip. Sommigen zijn heel erg gemotiveerd en 
meewerkend en melden problemen. Maar anderen 
ervaren tips en feedback van mondzorgverleners al 
snel als kritiek. Bij hoge werkdruk heeft de mondzorg 
vaak geen prioriteit. Voor een goede samenwerking is 
het inderdaad belangrijk dat je elkaar kent en regel-
matig ontmoet, heeft Bezemer gemerkt. Bij de grote 
instellingen waar ze vaker is gaat dat gemakkelijker 
dan bij de kleinere instellingen waar ze minder komt.

 
 MONDHYGIËNIST-GERIATRIE  

Nivel-onderzoek Mondzorg bij 
thuiswonende ouderen
Het Nivel doet, met financiële steun van Zorginstituut Nederland,  

een literatuurstudie naar de mondzorg van thuiswonende kwetsbare 

 ouderen. Het wil zo de – slechte – mondzorg in kaart brengen en nagaan 

hoeveel ouderen mondzorgpraktijken niet meer bezoeken. Daarnaast wil 

het handvatten bieden om de mondzorg een duidelijke en integrale 

plek te geven in zorgprogramma’s. 

Het idee is dat als samenwerkende eerstelijnsprofessionals 

 mondproblemen en mondgezondheidsrisico’s herkennen en elkaar 

informeren, de mondzorg sneller en beter afgestemd kan worden op  

de  behoeften van kwetsbare ouderen.

In de adviesgroep van dit onderzoek vertegenwoordigt Eva  Bezemer 

de mondhygiënisten. Verder zitten in deze groep een tandarts, huis-

arts, kaderhuisarts ouderengeneeskunde en een vertegenwoordiger 

van ouderen. De planning is dat de onderzoeksresultaten in het 

 najaar beschikbaar komen.

Annelot Baltussen
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Volgens de mondhygiënisten is het ook erg belang-
rijk dat het management aandacht heeft voor 
mondzorg en dat die aansluit op de zorgprocessen 
en vastgelegd is in het beleid. Dan sijpelt dat name-
lijk vanzelf door in andere lagen van de organisatie 
en op de werkvloer. 
Korte lijnen tussen mondhygiënist en tandarts zijn 
belangrijk om resultaat te boeken. In de tehuizen 
waar Bezemer werkt maken de tandartsen geen deel 
uit van dezelfde organisatie. Dat betekent dat ze re-
gelmatig moet verwijzen naar een tandarts, bijvoor-
beeld voor het bijstellen van een prothese. “Dan 
stuur ik de tandarts direct een bericht met het ver-
zoek de patiënt te bezoeken. Sommigen gaan snel 
bij een bewoner langs, maar bij anderen duurt dat 
soms best lang. Dat vind ik lastig, zeker als de patiënt 
pijn heeft of als zijn prothese niet goed past. Het is 
ook frustrerend omdat ik dan ook niet goed met 
mijn werk verder kan.”

Familie
Het is daarnaast belangrijk om goed contact te heb-
ben met familie of naasten van de patiënt. Die moe-
ten vaak beslissingen nemen en mondverzorgings-
producten aanschaffen. Partners en kinderen 
kennen de patiënt natuurlijk ook het beste en kun-
nen bij wilsonbekwaamheid ten aanzien van mond-
zorg beslissen wat er moet gebeuren. 
Meestal verloopt de samenwerking met de familie 
goed, maar soms is die te veeleisend. Uit  esthetisch 
oogpunt wil een dochter dan bijvoorbeeld dat vader 
of moeder per se een prothese draagt, ook als dat 
volgens de mondzorgverleners vooral hinder geeft 
en leidt tot mindere kwaliteit van leven. 
Aan de andere kant is er familie die vindt dat er niet 
zoveel meer aan het gebit van de patiënt gedaan hoeft 
te worden, terwijl met een behandeling juist nog veel 
kwaliteitswinst valt te behalen. Soms is men ook laks 
om nieuwe mondverzorgingsproducten als tanden-
borstels of ragers aan te schaffen. Het vergt de nodige 
overredingskracht om dat toch voor elkaar te krijgen. 
De ervaring van Bezemer is dat familie over het alge-
meen een heel positieve attitude heeft ten aanzien 
van de mondzorg en geïnteresseerd is in tips en 
trucs over gebitsreiniging. Zelf komt ze in een lastige 
situatie als de familie ontevreden is over verzorgen-
den die te weinig aandacht hebben voor mondhygi-
ene. Een enkele keer weigert familie of patiënt 
mondzorg. Het beleid bij haar verpleeghuizen is dat 
familie desgewenst altijd weer contact kunnen op-
nemen als daar later toch behoefte aan is. 

Cases
Aangekoekte koffie
Elise Grutterink: “Uit een screening bij een 

mevrouw zonder dentitie en prothese bleek 

dat ze een droge mond en een enorme dikke, 

bruine aanslag op haar tong had, terwijl ze 

sondevoeding kreeg. Bij navraag bleek dat 

familie bij bezoek per se een kopje koffie wil-

de drinken met moeder. Maar omdat die niet 

goed kon slikken was dat gaan aankoeken op 

haar tong en gehemelte. Haar tong werd ge-

reinigd en de mond is bevochtigd. Na overleg 

met de familie blijft de koffie nu achterwege 

voor moeder.”

Van verwaarloosd naar stabiel
Annelot Baltussen: “We kregen een mevrouw 

te behandelen die het verpleeghuis binnen-

kwam met een verwaarloosd gebit. Er was 

sprake van meerdere cariëslaesies en paro-

dontale problemen bij de molaren. De tandarts 

heeft de cariëslaesies gerestaureerd en de mo-

laren geëxtraheerd tot een verkorte tandboog. 

Ik heb mondzorginstructie gegeven en er 

wordt nu één keer per dag geragerd en twee 

keer per dag gepoetst. Mevrouw is nu pijnvrij 

en het ziet er keurig uit. Dit is een voorbeeld 

van een heel verwaarloosd naar een stabiel ge-

bit. Mevrouw geniet nu weer meer. Een mooi 

voorbeeld van verbetering van kwaliteit van le-

ven, waar ik heel blij van word.”

Typerend
Eva Bezemer: “Een zwaar dementerende me-

neer weigerde heel agressief en afwerend zijn 

prothese uit te doen. Ik ben rustig bij hem aan 

bed gaan praten over vroeger. Ik probeerde 

wel steeds de koppeling te maken met zijn ge-

bit. In de geriatrie moet je geen haast hebben, 

dat werkt vaak niet. Uiteindelijk gaf hij zijn 

prothese toch in mijn handen, zodat ik die kon 

schoonmaken. Ik mocht nog niet in zijn mond 

kijken. Ik ben wel een stuk verder gekomen, 

want gewoonlijk scheldt, slaat en knijpt hij bij 

een vraag over zijn prothese. Het werkt om 

mee te gaan in iemands wereld. Deze man is 

voor mij een typerend voorbeeld van mond-

zorg in de geriatrie.”
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Levensloopbestendig
De faciliteiten in tehuizen en bij- en nascholing 
van verzorgenden is inmiddels redelijk op orde. 
Maar het kan nog zeker beter, vinden de mondhy-
giënisten. De dagelijkse mondzorg, wat toch de 
basis is, kan vaak nog wel beter, zeker bij mensen 
die vergeetachtig zijn of een slechte motoriek 
hebben. Het is nog lang niet altijd een vast onder-
deel van de dagelijkse zorg. “Mondzorg is nog 
steeds een ondergeschoven kindje”, zegt Bezemer. 
Bij thuiswonende ouderen zouden bijvoorbeeld 
thuiszorgmedewerkers of huisartsen meer een 
signalerende functie kunnen vervullen als de 
mondhygiëne te wensen overlaat. 
Ook Grutterink kent dit probleem. Ze constateert dat 
patiënten langer thuis blijven wonen voordat ze in 
een verpleeghuis worden opgenomen. De periode 
dat ze niet meer naar een reguliere mondzorgpraktijk 
gaan wordt steeds langer, geregeld wel 5-10 jaar. Ver-
pleeghuizen worden daarom geconfronteerd met 
slechtere gebitssituaties van nieuwe patiënten. “Het 
is daarom belangrijk dat thuiswonende ouderen in 
beeld blijven van de algemene praktijk”, zegt Grutte-
rink. Zeker omdat steeds mensen langer hun dentitie 
houden. “Men moet ook oplossingen vinden voor im-
plantaten en kroon- en brugwerk in de zijdelingse de-
len als mensen hun gebit niet meer goed kunnen ver-
zorgen. Er wordt nog onvoldoende nagedacht over 
levensloopbestendige mondzorg.”  
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Nieuwe klinische 
 praktijkrichtlijn
Op 12 februari publiceerde het  Kennisinstituut Mond-

zorg (KIMO) de nieuwe klinische praktijkrichtlijn Mond-

zorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen. De 

klinische praktijkrichtlijn (KPR) is bedoeld voor tandart-

sen, tandartsspecialisten, mondhygiënisten en tandpro-

thetici ter ondersteuning van de klinische besluitvor-

ming over de indicatie mondzorg aan huis en 

behandeling van kwetsbare ouderen aan huis. In deze 

KPR is er onder meer aandacht voor de indicatie, voor-

waarden voor thuisbehandeling, veiligheid van de 

mondzorgverlener, infectiepreventie, röntgenologisch 

onderzoek, contact met andere zorgverleners, wilson-

bekwaamheid van patiënten en  continuïteit van de 

mondzorg.  Namens  NVM-mondhygiënisten was Elise 

Grutterink betrokken bij de  ontwikkeling van de richtlijn.

Meer informatie: www.hetkimo.nl

Erkenning mondhygiënist-geriatrie
Volgens de NVGd zien de hogescholen 

de noodzaak aan specifiek post-hbo-

onderwijs voor mondhygiënisten over 

geriatrie. Cursussen en masterclasses 

in Amsterdam en Groningen op dit ge-

bied zijn daarom ook opengesteld voor 

mondhygiënisten. 

De NVGd heeft een systeem voor de 

erkenning van de mondhygiënist-geria-

trie. Om die erkenning te krijgen moe-

ten kandidaten onder meer een portfo-

lio indienen met motivatie, attitude en 

casusbeschrijvingen. Zie: www.gero-

dontologie.nl.

Elise Grutterink was in 2017 de eerste 

mondhygiënist die die erkenning kreeg. 

Zij zegt daarover: “Die erkenning was 

voor mij geen noodzaak, maar heeft mij 

wel erg geholpen met het reflecteren 

op mijn handelen. Waarom doe ik din-

gen zoals ik ze doe? Ik vond het be-

schrijven van tien casussen heel zinvol 

en leerzaam. Ik ben er een betere zorg-

professional door geworden.”

Annelot Baltussen heeft de erkenning 

in 2019 behaald. Ook zij vond het tra-

ject een verrijking voor zichzelf. “Het 

heeft me nog enthousiaster gemaakt 

voor het vakgebied. Met zo’n titel zet je 

geriatrie ook beter op de kaart. Ik hoop 

dat het andere mondhygiënisten ook 

enthousiast kan maken.” 

Eva Bezemer is momenteel bezig met 

de erkenning: “Ik vind het belangrijk om 

me te ontwikkelen. Geriatrie is superdy-

namisch. Ik vind het leuk om me er 

meer in te verdiepen, een portfolio op 

te bouwen en casussen uit te werken.”

Ineke Lefferts, die als mondhygiënist 

onder meer in twaalf verpleeghuizen in 

Twente werkt, heeft getwijfeld of ze de 

erkenning wilde. “Ik vind het geweldig 

dat deze erkenning er is. Maar gezien 

mijn leeftijd heb ik besloten om het niet 

te doen. Ik volg de nodige bij- en na-

scholing, steek veel energie in het wer-

ken met de ouderen en zit in het be-

stuur van de vakgroep Mondzorg 

Ouderen. De titel is voor mij geen toe-

voeging.  Wel denk ik dat  je van het 

proces altijd iets opsteekt.”

‘Mondzorg is nog steeds 
een ondergeschoven 
kindje’



ADVERTENTIE

088 6060 810

Uw praktijk (ver)bouwen?
E Build is een gespecialiseerde bouwonderneming 
voor alle professionals in de mondzorg. We nemen 
u de volledige zorg uit handen en bouwen tot en 
met Turn-Key oplevering.

Kijk voor meer informatie op www.dentalbuild.nl

Van ontwerp
tot afbouw

Mirella Mourits  met cliënt Sieger (63) 

Start 20e academisch jaar 
september 2021

Tweejarige universitaire deeltijd 
masterstudie tot klinisch epidemio-
loog (medisch wetenschappelijk 
onderzoeker).

Bridging health care and science
■  een eersteklas carrièrestap als 

startpunt naar een hoog weten- 
schappelijk niveau

■  modern en actueel onderwijs met 
een multidisciplinaire benadering

■  (inter)nationaal gerespecteerd en 
NVAO-geaccrediteerd

■  voor medici, paramedici, promo-
vendi, verpleeg- en verloskundigen

Voor contact, voorlichtingsdata, 
informatie en aanmelding:
www.amc.nl/masterebp

Universitaire Masterstudie

Evidence Based Practice 
in Health Care MSc/Drs
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Invloed van corona, ook op mondzorg, is groot

Mirella Mourits: “Twee jaar geleden hebben wij een mondhygië-
nist uitgenodigd om ons team bij te scholen over mondzorg  
((H)oud de mond gezond red.) Die nascholing is erg goed beval-
len en we hebben daar als team zeker veel aan gehad. Er zijn han-
dige tips gegeven die nu in de praktijk nog steeds gebruikt worden. 
Omdat het niet mogelijk is om de mond van onze bewoners te 
poetsen op anderhalve meter, dragen we mondkapjes en zorgen 
we voor goede handhygiëne. Wat veranderd is door de pandemie, 
is de therapietrouw aan mondzorgverleners. Afspraken die onze 
bewoners hebben met een tandarts of mondhygiënist, worden nu 
makkelijker afgezegd. Dit omdat het momenteel lastiger is om ie-
mand te vinden die met een bewoner mee kan naar een afspraak.
Het gebeurt gemakkelijk dat mondzorg wat versloft, door drukte en 
nu door corona. Dat dit gebeurt is altijd weer te merken bij een 
bezoek aan de tandarts en/of mondhygiënist. De behandeling is 
dan veel pijnlijker dan nodig zou moeten zijn. Dus vanuit de bege-
leiding moeten we hier alert op zijn. Goed poetsen, napoetsen en 

met tandenstokers in de weer. En vanuit de kant van de tandartsen 
en mondhygiënisten moet goed in de gaten gehouden worden dat 
afspraken niet te vaak afgezegd worden. Zij moeten dus een vinger 
aan de pols houden, zodat er niet ‘ontsnapt’ kan worden. 
Gelukkig is er op onze locatie geen grote corona-uitbraak ge-
weest. Er zijn tot nu toe twee bewoners en één collega besmet 
geweest en zij hadden alle drie alleen milde klachten. Tijdens 
deze pandemie kunnen niet alle bewoners naar hun externe 
dagbesteding omdat zij geen anderhalve meter afstand kunnen 
bewaren. Sommige bewoners gaan minder dagdelen naar dag-
besteding. De bewoners onderling houden hier geen anderhal-
ve meter afstand. We letten er wel op dat ze afstand houden van 
bezoekers. Tussen begeleiding en bewoners is het onmogelijk 
om constant de afstand te bewaren, wij dragen dus mondkapjes 
gedurende onze diensten. De bewoners reageren verrassend 
goed op de veranderingen, ze benoemen echter wel regelmatig 
dat het niet leuk is dat wij steeds mondkapjes op hebben.”

Mirella Mourits is coördinerend begeleidster bij Phila Heeswijk; een woonlocatie in 
Voorburg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Samen met 17 andere 

collega’s draagt zij de zorg voor 24 ouderen die gebaat zijn bij veel nabijheid. 

Begeleidster ouderen met een beperking aan het woord
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Laten we vooral  
de mond niet vergeten!

J
e hebt de cijfers ongetwijfeld wel eens 
voorbij zien komen. In 2017 waren er 
ongeveer 300.000 thuiswonende 
kwetsbare ouderen met een matige 
tot slechte mondgezondheid(1). Denk 
aan cariës, droge mond, pijn en pro-
blemen met kauwen, tandvleespro-

blemen, slechte adem, afgebroken elementen of 
slecht passende protheses. Voor alle ouderen die 
in een verpleeghuis worden opgenomen, geldt 
bovendien dat 80% bij opname een matige tot 
slechte mondgezondheid heeft. Het Sociaal en 
Cultureel Planbureau(2) schat dat er in 2030 meer 
dan 1 miljoen kwetsbare ouderen zijn.

Niet meer dental minded
Hoe ontstaat die slechte mondgezondheid? Aller-
eerst hebben kwetsbare ouderen vaak moeite met 
de dagelijkse mondverzorging. Vervolgens laten 
velen van hen het bezoek aan tandarts of mond-
hygiënist versloffen. Daar zijn diverse redenen 
voor. Zo bestaat er een discrepantie tussen de ob-
jectieve en subjectieve noodzaak voor het bezoek: 
ouderen zijn dikwijls niet meer dental minded, 

vinden het niet nodig om te gaan, ook al hebben 
ze klachten aan de eigen dentitie of dragen ze 
slecht passende protheses (‘dat hoort bij het ou-
der worden’). Ook angst en mobiliteitsproblemen 
kunnen een rol spelen, of er is een financiële 
drempel: de mondzorg voor thuiswonende oude-
ren maakt geen deel uit van het basispakket in de 
Zorgverzekeringswet (voor mensen in een ver-
pleeghuis wordt de zorg vergoed door de WLZ). 
Die factoren samen kunnen talrijke gezondheids-
problemen opleveren.

Gezondheidsproblemen
Bekend is dat een slechte mondgezondheid in-
vloed heeft op de algehele gezondheid: er zijn re-
laties met onder andere diabetes mellitus type 2, 
nierinsufficiëntie, hart- en vaatziekten, ondervoe-
ding en longontsteking. Kauwen stimuleert de 
doorbloeding van de hersenen; kauwproblemen 
kunnen een negatieve invloed hebben op het 
denkvermogen en geheugen. Een slecht verzorgd 
gebit kan bovendien sociale problemen opleve-
ren. Zeker bij het ouder worden is een goede 
mond dus van levensbelang(3) .

De mond niet vergeten: als er één uitspraak van toepassing is op 
kwetsbare ouderen, dan is die het wel. De gelijknamige stichting 
DMNV zet zich in om de mondgezondheid van én mondzorg aan 
kwetsbare ouderen zo breed mogelijk te bevorderen. De situatie 

staat onder druk, dus is een multidisciplinaire aanpak geïndiceerd. 
“Verbetering begint bij samenwerking, waarbij je van elkaar weet 

wie welke zorg kan verlenen.”
Tekst Sacha Eikenboom

  SAMENWERKING  

Koepelbreed gedragen stichting richt zich op  
multidisciplinaire aanpak
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Van pilot naar stichting
“In 2014 kwamen er vanuit de Inspectie voor de 
Volksgezondheid signalen over een toenemende ver-
slechterende mondgezondheid bij kwetsbare oude-
ren in verpleeghuizen”, vertelt Marnix de Romph, 
voorzitter van de Organisatie van Nederlandse Tand-
prothetici (ONT). Samen met Ellen Bol (directeur 
NVM-mondhygiënisten) en KNMT-directeur Erik 
Markus vormt hij het bestuur van de stichting De 
mond niet Vergeten, waarbij het bestuur ondersteund 
wordt door Frederik Vogelzang (directeur ONT). “In 
antwoord daarop wilden wij juist de mondzorg voor 
thuiswonende ouderen op het netvlies nemen, zodat 
die categorie ouderen indien nodig met een betere 
mondgezondheid in het verpleeghuis zou kunnen 
worden opgenomen. Los daarvan: als deze groep ou-
deren de mond niet vergeet, dan heeft dat een positief 
effect op hun algemene gezondheid. In alle gevallen 
winst dus. Daarom startte in 2016 met subsidie van 
ZonMW een project genaamd ‘De mond niet verge-
ten’. Hierin vonden drie pilots plaats, waarin onder 
andere bij 192 kwetsbare ouderen de mond gescreend 
werd. De pilots leverden interessante resultaten op, 
die gepresenteerd werden tijdens het symposium De 
Mond Niet Vergeten. Dat vormde vervolgens voor het 
ministerie van VWS aanleiding tot subsidieverstrek-
king, waarmee het project voortgezet én landelijk uit-
gerold zou kunnen worden. Daartoe werd in 2018 
werd de stichting De mond niet vergeten – DMNV – 
opgericht.”
“In de afgelopen drie jaren heeft onze stichting 
DMNV diverse succesvolle projecten gerealiseerd, 
van de Mondzorg App ‘Swipeguide’ en de website 
mondzorgbijouderen.info – voor patiënten en man-
telzorgers – tot de organisatie van het symposium 
De Mond Niet Vergeten  en het ontwikkelen van al-
lerlei voorlichtingsmateriaal”, vult Frederik Vogel-
zang aan. “De campagne 100.000 monden gezonder 
heeft onze verwachtingen  overtroffen, daarnaast is 
de module Ondersteuning bij mondzorg verankerd 
in het curriculum van de mbo-zorgopleiding. Onze 
ambities hebben we dus redelijk waargemaakt.” 

Care-driehoek 
“Bij onze projecten staat een multidisciplinaire aan-
pak centraal, het probleem raakt immers alle zorg-
verleners in de eerstelijn”, stelt Ellen Bol. “De Care-
driehoek begint bij de kwetsbare oudere en de 
mantelzorgverleners. Daaromheen staan zorgpro-
fessionals zoals de mondhygiënist, thuiszorgmede-
werker, praktijkondersteuner huisarts en casemana-

gers. Deze groep komt in aanraking met de 
mondgezondheid van de thuiswonende kwetsbare 
oudere. Zij zijn ook goed in staat om – met toestem-
ming van de oudere – naar elkaar te verwijzen en te 
beoordelen of een verwijzing naar tandarts, tand-
protheticus en/of huisarts noodzakelijk is. 
Deze multidisciplinaire samenwerking is van belang 
voor de diagnostisering en behandeling van de 
mondgezondheid. Om die verschillende disciplines 
in een netwerk bij elkaar te krijgen, hebben we ron-
detafeloverleggen in het leven geroepen. Daarvan 
hebben er inmiddels op diverse plekken in ons land 
meerdere plaatsgevonden. De reacties zijn zeer po-
sitief: samen sta je sterker.”

De Romph: “De oplossing van het probleem kán 
ook alleen maar van meerdere kanten komen: de 
wijkverpleging en huisartsen signaleren, de mond-
zorgprofessionals bieden daarop een adequaat 
antwoord. Wij ondersteunen graag met expertise 
en materialen.”
En dus vinden zorgverleners op www.demondniet-
vergeten.nl een breed scala aan scholing, materia-
len en implementatie. Denk aan tutorials, presen-
taties en video’s over geriatrische mondzorg. Maar 
ook een draaiboek implementatie regionale sa-
menwerking, lesboeken, poetskaarten, screenings- 
en verwijsinstrumenten of powerpointpresentaties 
zijn gratis toegankelijk. 
In de afgelopen drie jaar heeft DMNV dus al een 
stevig fundament gelegd. Dat wordt de komende 
jaren verder uitgebouwd, waarbij twee actuele the-
ma’s in het oog springen: de landelijke bewustwor-
dingscampagne en de landelijke implementatie 
van de praktijkwijzer Zorg aan ouderen in de alge-
mene mondzorgpraktijk. 
Vogelzang: “We zijn volop bezig met de ontwikkeling 
van de bewustwordingscampagne. Daarin wordt na-
tuurlijk de relatie tussen mondgezondheid en alge-

  SAMENWERKING  

‘Rondom de mond 
bestaat nog altijd 
een grote mate 
van intimiteit’
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hele gezondheid benadrukt, waarbij we de gezond-
heid in het bredere perspectief van positieve 
gezondheid plaatsen. Hierin spelen sociale aspec-
ten zoals zingeving, mentaal welbevinden en kwali-
teit van leven een belangrijke rol. Een goede mond-
gezondheid is immers ook daarop van grote invloed. 
Waarschijnlijk wordt de campagne later dit jaar ge-
lanceerd, in overleg met het ministerie van VWS zul-
len we daarvoor een geschikt moment bepalen.”
De Romph: “We hadden al een aardig campagne-
thema bedacht: ‘APK voor de mond’, waarbij APK 
staat voor Adem, Pijn en Kauwen. Dat zou een aar-
dige kapstok kunnen zijn.”

Van binnenuit beginnen
Gezien de omvang van het probleem én de doel-
groepen lijkt het vergroten van het bewustzijn wel 

 
 SAMENWERKING  

een lastige opgave. De Romph: “Dat is het ook. Tij-
dens een congres over zorg aan ouderen hoorde ik 
de uitspraak ‘liever de kont, dan de mond’. Blijkbaar 
bestaat er rondom de mond toch nog altijd een grote 
mate van intimiteit. Dat maakt het probleem taai en 
is tegelijkertijd des te meer een reden om het op te 
pakken. Mede daarom is de nieuwe opleidingsmo-
dule in het curriculum ook zo belangrijk.”
Vogelzang: “Bij het vergroten van het bewustzijn 
beginnen we bij voorkeur van ‘binnenuit’, bij de 
mondzorgverleners die al paraat staan om de zorg-
vraag op te pakken.”
Bol: “En die zijn er steeds meer. We zien in toene-
mende mate dat mondhygiënisten vanuit hun ei-
gen praktijk de oudere patiënt thuis bezoeken. 
Maar ook enkele GGD’en nemen initiatieven om de 
oudere, kwetsbare patiënt in zicht te krijgen en in-

Helma Ario Soeriowardojo, GGD Flevoland:

‘Onze toilettasjes werken drempelverlagend’
“Als tandheelkundig preventief 

medewerker bij GGD Flevoland 

richt ik mijn voorlichting al een 

poosje niet meer alleen op de 

jeugd. Het aandachtspunt mond-

zorg voor kwetsbare ouderen staat 

nadrukkelijk op onze agenda. 

Inmiddels bestaat de helft van 

mijn werk uit voorlichting over 

mondzorg aan ouderen. Ik maak 

daarbij graag gebruik van De 

mond niet vergeten, een stich-

ting met een website vol bruik-

baar materiaal. De folders deel ik bijvoorbeeld uit aan 

thuiszorgmedewerkers, ik attendeer hen ook op de e-lear-

nings op deze site. 

Sinds 2018 is onze GGD betrokken bij een ronde-tafelover-

leg, een gezamenlijk initiatief met De mond niet vergeten! 

(DMNV). De laatste bijeenkomst was vorig jaar, daarbij wa-

ren tevens een verpleegkundige/aandachtsvelder, tandart-

sen-geriatrie, een docent van de opleiding Mondzorgkunde 

en iemand van DMNV aanwezig. De programmaregisseur 

Ouderen van de GGD was er eveneens bij. 

Tijdens zo’n bijeenkomst leer je van elkaar, we mailen onder-

ling ook regelmatig. Ik kreeg onder andere het idee aange-

reikt voor een enquête onder een aantal praktijkondersteu-

ners huisartsenzorg (POH’ers). Dat heb ik opgepakt, met 

opvallende resultaten: 82% heeft de enquête ingevuld en gaf 

aan behoefte te hebben aan meer informatie en kennis over 

dit onderwerp. Nu ga ik een e-learning voor hen verzorgen. Ik 

heb tevens een nieuwsbrief gestuurd naar alle tandartsen en 

mondhygiënisten in onze regio. Het DMNV-scholingspro-

gramma ga ik onder de aandacht brengen van het huisart-

sennetwerk in onze regio. Daarnaast probeer ik met zo veel 

mogelijk partijen samen te werken. Waar ik het meest tegen-

aan loop, is dat men niet op de hoogte is van de relatie tussen 

een slechte mondgezondheid en algemene gezondheidspro-

blemen. Dat vereist de nodige bewustwording.

Van thuiszorgmedewerkers krijg ik vaak veel vragen, zoals 

wat te doen bij weinig speeksel, droge mondhoeken of als 

een prothese niet loskomt van de implantaten. Het is opval-

lend dat zij de hele cliënt wassen, maar de mond vaak ver-

geten. Blijkbaar ligt daar een drempel. Om die te verlagen, 

hebben we 1500 toilettasjes samengesteld waarmee thuis-

zorgmedewerkers de mondzorg bespreekbaar kunnen ma-

ken. Ze kunnen er meteen mee aan de slag: ‘Dit heb ik voor 

u meegenomen, zullen we het uitproberen?’ Voor cliënten 

met de eigen dentitie is het tasje gevuld met tandenborstel, 

tandpasta, spiegeltje en ragers. Voor mensen met een al 

dan niet partiële prothese bevat het tasje een gebitsbakje, 

tandenborstel, een protheseborstel, spiegeltje en ragers. We 

zijn al bijna door de voorraad toilettasjes heen en zijn daar-

om druk op zoek naar sponsoren, want we willen graag fa-

natiek verder met deze tasjes aan de slag.  

Als je met dit onderwerp bezig bent, komt er steeds meer 

op je pad. Dat motiveert. En als iedereen het balletje dan 

verder rolt, krijgt mondzorg aan ouderen steeds breder de 

aandacht die het verdient.”
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 SAMENWERKING  

formatie te verstrekken. Juist via de rondetafelover-
leggen kun je zoiets prima inbedden.”
Vogelzang: “Belangrijk is dat die bestaande initia-
tieven water krijgen, zodat ze op regionaal en lo-
kaal niveau kunnen groeien. De rondetafeloverleg-
gen maken daartoe letterlijk de verbinding.”

Praktijkwijzer: een aanrader
Het tweede actuele thema – de vorige maand gelan-
ceerde praktijkwijzer – mag in dit kader gerust een 
mijlpaal worden genoemd. In een 62 pagina’s tellend 
document, ontwikkeld door de KNMT met inzet van 
de commissie Praktijkwijzer en onderschreven door 
NVM-mondhygiënisten en ONT, worden werkelijk 
alle facetten rondom de mondzorg aan kwetsbare ou-
deren belicht. Van de stappen in het zorgproces en de 
kenmerken van fysieke, cognitieve, sociale en psychi-
sche kwetsbaarheid van ouderen tot wettelijke kaders 
van ouderenzorg, de door ouderen meestgebruikte 
medicamenten (en hun orale bijwerkingen!) en con-
crete adviezen over communicatie met kwetsbare ou-

deren en informatieplicht: het komt aan bod in prettig 
leesbare teksten en aangename vormgeving. Bol: “Het 
zou geweldig zijn als de leden van onze koepelorgani-
saties met deze praktijkwijzer gaan werken, het docu-
ment is een aanrader voor elke mondzorgverlener die 
zijn of haar praktijkvoering seniorproof wil maken. Er 
is tevens een handige webversie beschikbaar, ook voor 
op de mobiele telefoon: www.knmt.nl/pwouderen.”

Hoe doe je dat?
Alle initiatieven vallen of staan bij de actiebereidheid 
van zorgverleners, vanuit een intrinsieke motivatie 
om de kwetsbare oudere patiënt in beeld te houden. 
Maar hoe pak je zoiets concreet op, in de hectiek van 
alledag? Bol: “Dat vraagt inderdaad om een actieve 

houding, je moet zelf nagaan welke patiënten je bij-
voorbeeld de afgelopen twee jaar niet gezien hebt. 
Met die mensen kun je contact opnemen en vragen 
hoe het met ze gaat. Tijdens de eerste coronagolf, 
toen we onze praktijken noodgedwongen zes weken 
moesten sluiten, hoorde ik dat veel collega’s daartoe 
hun patiëntenbestand hebben doorgelopen. In onze 
praktijk hebben we de oudere patiënten gebeld om te 
vragen hoe het met hen ging. Daarop werd positief 
gereageerd. Als je ze niet zelf in de gaten houdt, ver-
lies je de kwetsbare ouderen echt uit het oog.”
De Romph: “Daarom is dat netwerk in je omgeving 
ook zo belangrijk. Als je twijfelt over het welzijn van 
een patiënt, kun je navraag doen bij een wijkverpleeg-
kundige of huisarts. En kunnen anderen jou als 
mondzorgprofessional voor jouw expertise bereiken.”

Ideeën en tips
Ondertussen blijft het bestuur van DMNV enthousi-
ast verder bouwen aan zijn ambities. Ideeën zijn er 
genoeg. “Met een collega bij de KNMT hebben we 
een voorstel geschreven om onze initiatieven te ver-
binden aan andere initiatieven in de eerstelijn,” zegt 
Vogelzang. “Ik zie daar voor de reeds betrokken 
mondzorgverleners wel een rol weggelegd als am-
bassadeur. Met hun ervaring kunnen zij anderen en-
thousiasmeren.” 
Zijn er tot slot nog praktische tips voor mondhygië-
nisten, tandprothetici en tandartsen? Bol: “Zeker. 
Stap als mondhygiënist/mondzorgverlener buiten 
je praktijkmuren, sluit je aan bij de rondetafelover-
leggen, bouw je netwerk uit. Gebruik de praktijkwij-
zer, zodat je weet of jouw praktijk seniorproof is.”
Vogelzang: “Kijk of er andere initiatieven zijn waar 
je je bij kunt aansluiten. Benut onze website, een 
ideaal platform om kennis te vergaren.”
De Romph: “En zorg ervoor dat je als tandprotheti-
cus in jouw regio bekend bent bij de huisartsen, 
verzorgings- en verplegingshuizen. Verbetering be-
gint bij samenwerking, waarbij je van elkaar weet 
wie welke zorg kan verlenen.” 

‘Voor 
mondzorgverleners 

zie ik een rol als 
ambassadeur 

weggelegd’

Bronnen:
1. Oorzaken en gevolgen van het mijden van mondzorg door kwetsbare 

ouderen, Dr. Marc Pomp, initiatief van de ONT (2017).
2. Rapportage Sociaal en Cultureel Planbureau kwetsbare ouderen (2011).
3. Eindrapportage stichting De Mond Niet Vergeten (november 2020),
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Verminderde voedingsinname   
beïnvloedt de mondgezondheid

Het tweejarige onderzoeksproject Eten met lange 
tanden: (onder)voeding en mondzorg is halverwege 
zijn traject. Bij dit project onderzoeken teams van 
het lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl (Hoge-
school van Arnhem en Nijmegen) en het lectoraat 
Innovaties in de Preventieve Zorg (Hogeschool 
Utrecht) welke factoren een rol spelen bij ondervoe-
ding van thuiswonende ouderen én welke risicofac-
toren er zijn voor slechte mondgezondheid in relatie 
tot (onder)voeding en omgekeerd (zie ook NTvM 
maart 2020 pagina 14-17: Eten met lange tanden). 
“Ondervoeding is een breed en dikwijls onzichtbaar 
begrip, dat risicofactoren voor de mondgezondheid 
oplevert”, vertelt mondhygiënist en onderzoeker Va-
nessa Hollaar. “Ondervoeding kan het afweersysteem 
negatief beïnvloeden en lichamelijke conditie plus 
spierkracht verminderen, waardoor het lastiger is om 
de mond goed te verzorgen. De spier- en kauwkrach-
ten worden ook minder. Als je dan elementen mist, 
wordt eten nog meer een opgave, vooral voor mensen 
die eenzaam zijn, geen zin hebben om te koken of 
eten minder belangrijk vinden. Veel ouderen hebben 
tevens een verminderde eetlust. Zulke factoren ver-
sterken elkaar op een negatieve manier.”

Belemmerende factoren
Het project Eten met lange tanden bestaat uit meer-
dere onderdelen. “We hebben literatuuronderzoe-
ken uitgevoerd, deze zijn in een afrondende fase. 
Het eerste artikel is ter publicatie aangeboden, hier-
in wordt de associatie tussen problemen in orale 
functionaliteit en ondervoeding bij ouderen aange-
toond. Daarnaast hebben diverse gespreksgroepen 
(focusgroepen) plaatsgevonden, waarin ouderen en 

zorgprofessionals online ervaringen uitwisselden. 
Daaruit bleek dat, hoewel iedereen voordelen inziet 
van interprofessionele samenwerking, er toch be-
lemmerende factoren zijn.
Mondhygiënisten en diëtisten kennen bijvoorbeeld 
elkaars vakgebied minder goed. Een diëtist bezoek 
je toch alleen als je wilt afvallen? En kijkt een mond-
hygiënist dan ook naar gebitsprotheses? Overall 
bleek dat we als mondhygiënist nauwelijks denken 
aan voedingsinname in relatie tot de algemene ge-
zondheid. Terwijl dat feitelijk onmisbaar is voor 
onze zorgverlening aan ouderen.”

Wat vind jij?
Ter ondersteuning is een vragenlijst opgesteld. Dat is 
nu nog een uitgebreide pilotlijst, die teruggebracht 
moet worden tot één A4. “De vragenlijst staat online 
op www.han.nl/emlt en ik wil zo veel mogelijk mond-
hygiënisten vragen om deze vragenlijst te testen bij 
patiënten van 65 jaar en ouder in de praktijk. Zo kun-
nen we de vragen die het meest aanslaan benutten 
voor een definitieve vragenlijst. Alle hulp is welkom.”

Bijdrage leveren
Hollaar tot slot: “Bewustwording en kennis zijn be-
langrijk, als mondhygiënist kun je echt een bijdrage 
leveren aan het inzichtelijk maken van ondervoeding 
bij ouderen. Je kunt denken ‘dat is mijn vakgebied 
niet’. Je hoeft ook niet op de stoel van de diëtist te gaan 
zitten. Maar een goed beeld van de voedingsinname 
van een oudere patiënt is onmisbaar voor het leveren 
van optimale (mond)zorg.” 

Moet je als mondhygiënist oudere 
patiënten vragen naar hun 

voedings inname, waarbij je breder 
kijkt dan alleen cariësrisico’s?  
Mondhygiënist en onderzoeker 
Vanessa Hollaar meent van wel. “De 
relatie tussen verminderde of slechte 
voedings inname door ouderen en 
hun mondgezondheid is er één om  
duidelijk rekening mee te houden.”

  ONDERZOEK  

Interessante links: 
• https://www.han.nl/nieuws/2020/12/eten-met-lange- 

tanden-onderzoek-naar-(onder)voeding-en-mondzorg-  

bij-ouderen/

• www.han.nl/emlt

• https://www.han.nl/nieuws/2021/01/is-er-een-relatie-

tussen-parodontitis-en-obesitas/

Vanessa Hollaar promoveerde in 2017 met een proefschrift 

getiteld Chlorhexidine solution and pneumonia in 

 care- dependent elderly people. Meer weten? https:// 

oralevidence.nl/product/proefschrift/
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‘Deze uitdaging kunnen we  
niet alleen aan’

Met ruim vijftig jaar ervaring als mondhygiënist en 
docent mondzorgkunde weet Wil Pelkmans waar ze 
over praat als het gaat om zorg aan kwetsbare oude-
ren. Ze schreef onder andere mee aan de landelijke 
richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in 
verpleeghuizen en schreef cursusmateriaal ten be-
hoeve van roc-opleidingen. “In deze tijden van co-
rona praten we over een kwetsbare groep waarmee 
we voorzichtig moeten omgaan. Laten we dat dan 
op alle fronten doen”, opent zij het gesprek. “Daarbij 
moeten we inzien dat er rondom de zorgafhankelij-
ke een kleine ‘inner circle’ is, waarin verzorgenden, 
mantelzorgers of verpleegkundigen een dagelijkse 

rol spelen. Zij kennen de zorgafhankelijke het beste, 
zijn er vertrouwd mee en zijn daarom de eerst aan-
gewezenen om de mondverzorging uit te voeren. 
Toch gebeurt dat in de praktijk te weinig, omdat men 
het eng vindt een andere mond te poetsen of niet 
weet hoe dat moet. Hier ligt voor mondhygiënisten 
een nieuwe rol weggelegd: als professionals kunnen 
zij verzorgend personeel of mantelzorgers informe-
ren, instrueren en coachen.”

Groeiend besef
Dit idee werkte Wil al in 2016 uit tot het project ‘Oral 
Health Ambassadors for frail elderly worldwide’, tij-

dens een bijeenkomst van de IFDH-werkgroep So-
cial Responsibilities. Bewustzijnsvergroting is de 
eerste doelstelling van dit project. “Mensen worden 
ouder, evenals hun gebitten, waarbij ze complexere 
en lastig reinigbare constructies in de mond kunnen 
krijgen. Bovendien kunnen er meerdere problemen 
spelen, zoals een droge mond door medicatie. Toe-
nemende bewustwording hiervan is belangrijk, niet 
alleen bij mondhygiënisten maar ook bij beleidsma-
kers, opleiders en zorgverzekeraars.”

Tell-show-do-apply
“Tweede doelstelling van het project is het instellen 
van ambassadeurs, die reclame maken en initiatie-
ven coördineren om de mondzorg te verbeteren. Via 
een piramidesysteem geven zij bovendien de aanzet 
tot opleiding van  zorgverleners en mantelzorgers in 
mondverzorging van ouderen. Mondhygiënisten 
zijn prima in staat om deze rol van ambassadeur en/
of opleider te vervullen. Daartoe heb ik de cursus 
Mondzorg en mondverzorging voor kwetsbare ou-
deren en zorgafhankelijke bewoners geschreven. 
Deze cursus gaat uit van het principe tell-show-do-
apply, duurt 25 uur en helpt een heel eind op weg.”

Touwtjes loslaten
Samen met IFDH-vicevoorzitter Wanda Fedora 
heeft Pelkmans vorig jaar een Engelstalige versie 
van haar project opgesteld. “Deze staat op de IFDH-
agenda en krijgt hopelijk later dit jaar meer aan-
dacht. Het zou geweldig zijn als geïnteresseerden de 
projectinfo van de IFDH-site kunnen gebruiken. Of, 
nog beter: als dit project benut wordt voor bijvoor-
beeld een masterclass, zodat het project écht verder 
wordt opgepakt. Wie weet. Als mondhygiënist hou-
den we graag zelf de touwtjes in handen. Bij de on-
dersteuning van onze mondzorg aan kwetsbare ou-
deren moeten we die touwtjes loslaten. Deze 
uitdaging kunnen we onmogelijk alleen aan.” 

Mondhygiënisten komen niet elke dag bij zorgafhankelijke cliënten op 
bezoek. Om voor hen toch dagelijks een goede mondverzorging te kunnen 
bewerkstelligen, kunnen ze volgens Wil Pelkmans wél iets anders doen: 
mantelzorgers en verpleegkundigen trainen en coachen. Haar project ‘Oral 
Health Ambassadors for Frail Elderly’ staat bij de IFDH op de agenda. 

  PROJECT  

‘Mondhygiënisten 
kunnen prima de rol 
van ambassadeur 

vervullen’
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Screeningstool OHAT biedt 
 perspectieven

Na haar opleiding tot mondhygiënist volgde Babette 
Everaars een researchmaster Global Health (VU), 
waarbij ze haar afstudeerstage volbracht aan het 
ACTA. “Op de afdeling Sociale Tandheelkunde richt-
te ik mijn afstudeeronderzoek op mondzorg van en 
mondgezondheid aan kwetsbare ouderen. Al snel 
ontdekte ik hier een grote behoefte en noodzaak 
naar meer onderzoek. Dus toen ik in 2016 gevraagd 
werd om bij het lectoraat Innovaties in de Preven-
tieve Zorg van de Hogeschool Utrecht een promotie-
traject te starten, aarzelde ik niet.”

Kijken in de mond
In het kader van haar promotieproject publiceerde 
Everaars een systematic review, getiteld Measure-
ment properties of oral health assessments for non-
dental healthcare professionals in older people: a 
systematic review(1). In dit onderzoek werden acht-
tien studies naar oral health assessments geïnclu-
deerd, waarbij acht assessments geëvalueerd zijn. 
“Oral health assessments zijn in deze context vaak 
formulieren met een aantal vragen/beschrijvingen 
die niet-tandheelkundige zorgprofessionals kunnen 
gebruiken om bij thuiswonende ouderen de mond te 
screenen. Hierbij moet je niet denken aan diagnos-
tiek, maar het onderscheiden van ‘pluis/niet-pluis’.”

The Oral Health Assessment Tool 
“Alhoewel meer onderzoek naar alle assessments 
wenselijk is, kwam de Oral Health Assessment Tool 

– OHAT – vooralsnog als beste naar voren. De OHAT 
is het meest uitgebreid onderzocht én scoort het 
best op de methodologische kwaliteit. Er wordt ge-
vraagd om te kijken naar de situatie van lippen, tong, 
tandvlees en mucosa, tanden en kiezen, prothese, 
speeksel, mondhygiëne en signalen van pijn. Zo 
dient er gekeken te worden naar etensresten in de 
mond, afgebroken tanden of kiezen, de kleur en 
structuur van de tong, het tandvlees en een droge 
mond. Hierbij wordt gescoord op een 3-punts 
schaal: ‘gezond’, ‘veranderingen’ en ‘ongezond’. Ter 
ondersteuning en scholing zijn powerpointpresen-
taties beschikbaar(2).” 

Basiskennis en simpele training
Met een goed assessment alleen zijn we er overi-
gens nog niet. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 
scholing van niet-tandheelkundige zorgverleners 
inzake mondgezondheid wenselijk is. Want wat is 
plaque precies, hoe herken je tandvleesproblemen 
en hoe ziet cariës eruit? “Als tandheelkundige pro-
fessionals kunnen wij hier een rol spelen. Zorg aan 
ouderen is dikwijls ingebed in een multidiscipli-
nair zorgteam, daarin mogen wij niet ontbreken. 
Niet alleen als zorgverlener of om de aandacht voor 
deze problematiek te vergroten, maar ook om ba-
siskennis over te brengen. En, indien gewenst, een 
simpele training te verzorgen om bijvoorbeeld de 
OHAT te gebruiken. 

Zo kan ook een niet-tandheelkundige zorgverlener 
een globale, eerste mondinspectie uitvoeren. 
Waarna desgewenst professionele tandheelkundi-
ge hulp kan worden ingeroepen. De OHAT wordt 
inmiddels in het Nederlands gevalideerd, dus dat 
biedt perspectieven.” 

Als we niet-tandheelkundige 
zorgverleners willen vragen om de 

mond van kwetsbare thuiswonende 
ouderen te screenen, moeten zij wel 
weten waarnaar ze moeten kijken en 
waarom. Mondhygiënist en 
zorgonderzoeker Babette Everaars 
onderzocht in een systematic review 
de validiteit en betrouwbaarheid van 
bestaande assessments om de mond 
te screenen. Uit deze review komt de 
Oral Health Assessment Tool (OHAT) 
goed naar voren.

Babette Everaars werkt als zorgonderzoeker bij het RIVM en is daar-
naast werkzaam als mondhyghiënist bij Keizers Mondzorg Amsterdam. 
https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoekers/babette- everaars

Bronnen:
1. Volledig artikel lezen? https://bit.ly/3sp2rxR
2. Korte uitleg over OHAT bekijken?  https://www.youtube.com/

watch?v=jiWZGzZCm84

  ONDERZOEK  
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‘Aandacht voor ouderenzorg moet 
vanzelfsprekend worden’

De NVM-vakgroep Mondzorg Ouderen bestond op  
9 maart precies veertien jaar. Reden voor het instellen 
van deze vakgroep was destijds de door NVM-leden 
geuite kritiek op het NVM Beleidsplan 2007-2010: 
hierin vormde jeugd de belangrijkste doelgroep en 
bleven ouderen onvermeld. “Op 11 mei 2007 kwamen 
de leden van de nieuwe vakgroep voor het eerst bij 
elkaar, met als opdracht: ‘inventariseer wat er in Ne-
derland aan mondzorg ouderen gedaan wordt en ad-
viseer het NVM-bestuur over mogelijk beleid op ou-
derenzorg’”, vertelt mondhygiënist Saskia Westerhoff, 
voorzitter van de huidige NVM-vakgroep Mondzorg 
Ouderen. “Dat is nog steeds onze missie, die we zo 
breed mogelijk invullen. Waarbij we er nadrukkelijk 
naar streven om mondhygiënisten te blijven interes-
seren voor mondzorg aan ouderen.”

Uit beeld 
Lukt dat laatste een beetje? “Mondzorg aan ouderen 
is misschien niet zo sexy, maar gelukkig beseffen 
steeds meer collega’s het belang ervan. Het is toch 
vreselijk als kwetsbare patiënten, die zich jarenlang 
hebben ingezet voor hun gebit, ongemerkt uit je 
praktijk verdwijnen? En pas weer in beeld verschij-
nen als ze, door lichamelijke of cognitieve achteruit-
gang, niet meer pijnvrij zijn? Of door een nare geur 
uit hun mond niet meer knuffelbaar? Dat moeten we 
zien te voorkomen.”

Genoeg te doen
Daartoe zet de vakgroep zich op veel fronten in. De 
implementatie van de Praktijkwijzer MO in de eer-
stelijn en de uitrol van mondzorg aan huis staan bij-
voorbeeld hoog op de agenda. Collega’s die in ver-
pleeghuizen willen gaan werken, worden met raad 
en daad terzijde gestaan. Interessant is ook de lijst - 
die momenteel opgesteld wordt - van mondzorgver-
leners die mondzorg aan huis bieden. Zodat je weet 
naar wie je kunt verwijzen als je zelf niet buiten je 
praktijk wilt behandelen.

“We onderhouden contacten met relevante vereni-
gingen, instanties en onze leden en schrijven ver-
schillende teksten voor onze website of het NTvM. 
Samen met de vakgroep Intramurale Zorg organise-
ren we twee maal per jaar een bijeenkomst, afgelo-
pen oktober werd deze online bezocht door zo’n 60 
deelnemers. Dat is bijna de helft van onze vakgroep, 

die meer dan 150 belangstellende leden heeft. Op de 
agenda dit jaar staat eveneens het Nivelonderzoek 
naar mondzorg bij kwetsbare aan huis gebonden 
patiënten. Natuurlijk ondersteunen we ook de 
voortzetting van De mond niet Vergeten.”

Vanzelfsprekend
Wat hoopt de vakgroep met dit alles te bereiken? “Ei-
genlijk zou het vanzelfsprekend moeten worden dat 
elke mondzorgverlener zich op z’n minst verdiept in 
de oudere patiënt en deze vanuit de praktijk blijft 
volgen. Ja, dat kost moeite. Door de vergrijzing wordt 
de groep ouderen steeds groter. Je moet je boven-
dien verdiepen in een multidisciplinaire aanpak, 
met scholing van meerdere disciplines en onder-
steuning door zorgverzekeraars. Maar daar krijg je 
wel veel voor terug. De zorg voor je eigen patiënten-
bestand blijft gecontinueerd. En samen houden we 
de zorg voor iedereen bereikbaar.” 

Implementatie van de Praktijkwijzer MO, meedenken over scholing én NVM-leden 
met raad en daad terzijde staan: zo maar een paar aandachtspunten op de 
goedgevulde agenda van de NVM-vakgroep Mondzorg Ouderen. Het doel? 
Mondzorg aan ouderen zo breed mogelijk onder de aandacht brengen. “Het is toch 
vreselijk als kwetsbare patiënten ongemerkt uit beeld verdwijnen?” 

‘We willen 
mondhygiënisten  

blijven interesseren 
voor mondzorg  

aan ouderen’

  VAKGROEP  
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Thuiszorg en mond hygiënisten 
 werken samen

‘Met Sûne Mûle motiveren we ouderen hun mond 
beter te verzorgen en wordt getracht om thuiszorg-
medewerkers daarbij te laten ondersteunen. Deze 
preventieve aanpak is vernieuwend vanwege zijn 
integrale benadering’, aldus de impact analyse van 
Sûne Mûle. Linet Weening-Verbree, mondhygiënist, 
onderzoeker, docent en verplegingswetenschapper, 
licht haar onderzoeksproject kort toe. “Samen met 
21 thuiszorgteams en 7 mondhygiënisten hebben 
we bij 5 Friese thuiszorgorganisaties een onderzoek 
uitgevoerd onder zo’n 190 cliënten. Voor veel oude-
ren én thuiszorgmedewerkers leverde dit een eerste 
kennismaking op met mondzorg aan huis.”

Brede aanpak
“De deelnemende ouderen – met een gemiddelde 
leeftijd van 83 jaar - kregen een huisbezoek en 
screening door één van de mondhygiënisten van het 
Sûne Mûle-team, aangevuld met een persoonlijk 
mondverzorgingsplan. Voor de ouderen werd te-
vens een set interventies ontwikkeld, zoals poets-
kaarten, poetsmateriaal en een informatief maga-
zine. Drie maanden na het eerste bezoek werden de 
cliënten nogmaals gezien door de mondhygiënist. 

Alle deelnemende thuiszorgteams volgden de Sûne 
Mûle scholing, ongeveer 250 thuiszorgmedewer-
kers. Hierbij kregen zij in twee klinische lessen, 
verzorgd door de mondhygiënisten, uitleg over 
mondverzorging, het belang van een gezonde 
mond en een aantal mondproblemen. Het thuis-
zorgteam kon makkelijk contact opnemen met een 
mondhygiënist, die aan hun team werd gekoppeld. 
De thuiszorgmedewerkers vulden vooraf en na af-
loop een vragenlijst in over hun attitude en kennis 
van mondzorg. Steekproefsgewijs zijn alle betrok-
ken groepen geïnterviewd.” 

Knelpunten
Hoewel Weening nog niet klaar is met alle analyses, 
kan ze al wel stellen dat Sûne Mûle een mooi en po-
sitief project is geweest, ook voor de deelnemende 
mondhygiënisten. “Gezond ouder worden vinden 
we allemaal belangrijk, mét een gezonde mond. 
Veel deelnemende ouderen gingen al heel lang niet 
meer naar de tandarts, hadden zelfs nog nooit van 
een mondhygiënist gehoord. Er is echt behoefte 
aan ondersteuning bij de dagelijkse mondverzor-
ging. Tegelijkertijd zijn begeleiders en verzorgers 
daar nog niet klaar voor. Dat geldt eveneens voor 
de tandheelkundige professie. Vooral de praktische 
toepassing van mondverzorging aan kwetsbare 
thuiswonende ouderen is nog altijd te weinig inge-
bed in (para)medische opleidingen. In de praktijk 
blijkt de financiering van deze mondzorg boven-
dien een groot knelpunt. 
Ons onderzoek is misschien een druppel op een 
gloeiende plaat, maar we gaan hier in Groningen be-
slist meer op inzetten. Met onderzoek én vernieu-
wend onderwijs, om mondhygiënisten te motiveren 
zich meer voor deze doelgroep in te zetten.”

Praktische tips
Welke tips heeft Weening tot slot voor mondhygië-
nisten in de praktijk? “Zoek de samenwerking op, 
vind medestanders. Wil je echt iets bereiken, dan is 
contact met thuiszorgmedewerkers en huisartsen 
onmisbaar. Een goede triage is nodig, daarnaar zijn 
we nog op zoek. Geniet van de kleine stapjes die 
goed gaan. Dit is een omvangrijk aandachtsgebied, 
waarin we nog een flinke weg te gaan hebben.” 

‘Sûne Mûle’: dat is ‘gezonde mond’ in 
het Fries. Het is tevens de naam van 
het onderzoeksproject dat centraal 
staat in het promotie onderzoek van 
Linet Weening-Verbree. Hoe is het 
gesteld met de dagelijkse 
mondverzorging van thuiswonende 
kwetsbare ouderen in Friesland en 
welke knelpunten zijn voor 
verbetering vatbaar?

Linet Weening-Verbree is als mondhygiënist werkzaam bij 
 Mond hygiënepraktijk Westerhoff. Daarnaast werkt zij als docent/
onderzoeker bij de opleiding Mondzorgkunde en het lectoraat 
 Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing van de Hanze 
 Hogeschool Groningen/RUG/UMCG.  www.hanze.nl/nld/ 
onderzoek/profielen/onderzoekers/linet-weening-verbree
Voor meer informatie: www.sunemule.nl

  ONDERZOEK  
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Kauwen op wortelhout
Een miswak wordt ook wel een natuurlijke tandenborstel ge-
noemd en is gemaakt van de Salvadora persica, ook wel de arak, 
tandenborstelboom of mosterdboom genoemd. Het kauwen op 
een stukje wortelhout om zo de tanden te reinigen werd volgens 
de overlevering dagelijks door de profeet Mohammed gedaan 
en geadviseerd. Al eeuwen wordt deze manier van mondhygië-
ne gebruikt in onder andere het Midden-Oosten, Afrika en Azië. 
Een onderzoeksgroep in Koeweit evalueerde in een gerandomi-
seerde cross-over klinische studie het poetsen met een hand-
borstel ten opzichte van het poetsen met een handborstel ge-
combineerd met een miswak. Er werd twee keer daags 
gebruikgemaakt van een handborstel, tandpasta en miswak. Na 
de eerste periode waren beide groepen verbeterd ten aanzien 
van de plaque-index, gingivitisindex en bloeding na sonderen, 
tussen de groepen was geen verschil. Echter na de tweede peri-
ode ontstonden er wel significante verschillen ten faveure van 
de groep die naast poetsen ook de miswak gebruikte. De au-
teurs dachten dat dit mogelijk te wijden was aan de verschei-
denheid antibacteriële eigenschappen van de miswak. Echter 
de tellingen van de S. mutans en A. actinomycetemcomitans 
lieten dit niet zien. Het additionele effect van de miswak naast 
poetsen is voor Moslims hoe dan ook ‘sunnah’/’soena’; een ex-
tra goede daad conform de levensstijl van de profeet.

Rifaey N, AlAdwani M, Karched M, Baskaradoss JK. A clinical investiga-
tion into the efficacy of miswak chewing sticks as an oral hygiene aid:  
A crossover randomized trial. Int J Dent Hyg. 2020 Nov 30. doi: 10.1111/
idh.12484. Epub ahead of print. PMID: 33258168.

Effect van boorzuur in pockets 
bij de niet-chirurgische 
 parodontale behandeling

Verpleegkundigen zijn de grootste groep gezondheidzorgmede-
werkers. Middels een gevalideerde vragenlijst werden ruim 400 
studenten verpleegkunde in Maleisië en Australië ondervraagd 
over hun ervaring met en kennis over mondverzorging tijdens 
hun opleiding. Ze gaven aan dat ze regelmatig mondproblemen 
tegen zijn gekomen, maar dat de opleiding ontoereikend is ge-
weest op dit gebied. Vaak wordt er door hen dan ook slechts ver-
wezen naar een mondzorgprofessional. Graag zouden ze wel wil-
len leren over mondverzorging. Echter het wereldwijde probleem 
van een tekort aan verpleegkundigen en daarmee de werkdruk bij 
juist die professie zal het niet gemakkelijk maken om de mond-
zorgtaak op korte termijn op zich te nemen.

Ahmad MS, Abuzar MA, Razak IA, Rahman SA, Borromeo GL. Perceptions of 
oral health education and practice among nursing students in  Malaysia and 
Australia. Int J Dent Hyg. 2021 Jan 29. doi: 10.1111/idh.12488. Epub ahead of 
print. PMID: 33513278.

Dagmar Else Slot

Dagmar Else Slot is editor-in-chief van het 
International Journal of Dental Hygiene. In deze rubriek 
introduceert ze artikelen die recent gepubliceerd zijn.

Boorzuur is een verbinding van boor, zuurstof en water-
stof, met als notatieformule voor de chemische verbin-
ding H3BO3. In een systematisch review werd het effect 
van boorzuur aangebracht in pockets bij de niet-chirurgi-
sche parodontale behandeling geëvalueerd. Na een ge-
structureerde zoektocht in vijf databases werden drie stu-
dies uit India en een uit Turkije gevonden. In de vier 
studies was het percentage boorzuur 0.75% in een gel-
vorm of in een vloeistof en werd vergeleken met een pla-
cebo. Na 3 maanden was er geen significant reductie in 
PPD en verbetering in CAL waarneembaar maar na 6 
maanden was dit wel het geval. Boorzuur kent verschei-
dene praktische toepassingen zoals het solderen van 
goud, glazuren van aardewerk en als bestrijdingsmiddel 
van houtworm. In farmaceutische preparaten wordt het 
gebruikt voor oogdruppels en vroeger werd boorzuur ge-
bruikt als desinfectans en in voetpoeders tegen zweetvoe-
ten. Boorzuurpoeder is online vrij gemakkelijk te koop. Er 
wordt echter ook beschreven dat het de vruchtbaarheid 
en het ongeboren kind kan schaden, daarbij zijn er ver-
schillende overgevoeligheidsreacties beschreven. Bij 
interesse in het gebruik dient het daarom zoals altijd 
eerst nader te worden ‘gegraven’ om ‘wrange’ effecten 
te voorkomen.

Bashir NZ, Krstic M. Boric acid as an adjunct to periodontal the-
rapy: a systematic review and meta-analysis. Int J Dent Hyg. 
2021 Jan 29. doi: 10.1111/idh.12487. Epub ahead of print. PMID: 
33513275.

Verpleegkundigen over mond-
verzorging tijdens de opleiding
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Heeft chloorhexidine 
 mondspoeling een effect  

op de bloeddruk?

Verschillende voedingsmiddelen zoals bieten en spi-
nazie zijn rijk aan nitraat. Nitraat is een belangrijke 
voedingstof voor het menselijk lichaam. Ingenomen 
nitraat wordt via de voeding snel opgenomen in het 
bovenste deel van het maagdarmkanaal. Om ervoor 
te zorgen dat nitraat opgenomen kan worden door 
het lichaam moet het omgezet worden in het meer 
bioactieve nitriet, wat voornamelijk wordt bespoe-
digd door orale commensale bacteriën. Na inname 
van voeding wordt circulerend nitraat actief opgeno-
men door de speekselklieren en uitgescheiden in het 
speeksel. Speekselnitraat wordt vervolgens efficiënt 
gereduceerd tot nitriet door orale bacteriën en na in-
slikken wordt nitriet snel opgenomen in de systemati-
sche circulatie. Orale bacteriën zijn daarom belang-
rijke helpers voor de transitie en bioactivering van 
anorganisch nitraat tot nitriet. In bloed en weefsels 
zijn verschillende mechanismen beschreven hoe ni-
trietreductie tot NO (stikstofoxide) en andere stikstof-
producten plaatsvindt. De constante aanmaak van 
stikstofoxide is essentieel voor het menselijke cardio-
vasculaire systeem. Wanneer het menselijk lichaam 
niet voldoende NO produceert, kan dit hart- en vaat-
ziekten veroorzaken of het risico hierop vergroten, 
inclusief hypertensie (verhoogde bloeddruk). 

Enkele recente studies suggereerden dat de stikstofoxi-
deproductie kan worden verstoord door het gebruik 
van een chloorhexidine mondspoelmiddel. Chloor-
hexidine mondspoelmiddelen zijn de eerste keuze an-
timicrobiële mondspoelmiddelen bij plaque-inhibitie. 
Opgelost in water wordt chloorhexidine positief gela-
den en kan zich daarom hechten aan de negatieve cel-
membranen van bacteriën. Dit veroorzaakt een veran-
dering in de doorlaatbaarheid van de celmembraan 
van de bacterie en resulteert in een verstoring van het 
osmotisch evenwicht in de bacterie. Bij lage concen-
tratie veroorzaakt de osmotische disbalans lekkage 
van de celmembraan en bij hoge concentratie cel-
dood. Doordat chloorhexidine hecht aan de celmem-
braan wordt bacteriële interactie geremd. Ten slotte 
kan chloorhexidine plaquekolonisatie remmen door 
te binden aan glycoproteïnen uit het speeksel. 
Het gebruik van een chloorhexidine mondspoelmid-
del kan via deze route dus mogelijk de orale bacteriën 
beïnvloeden die verantwoordelijk zijn voor het om-
zettingsproces van nitraat in nitriet, wat daardoor de 
regulering van de bloeddruk zou verstoren. Hoewel 
dit effect wel wordt genoemd in professionele tijd-
schriften voor clinici met daarbij de melding om 
voorzichtig te zijn met het gebruik van chloorhexidi-

Tijdens hun zoektocht naar een onderwerp voor hun 
afstudeerscriptie, stuitten Lars Toonen en Melissa Vagevuur op een 

artikel met als kop Mondwater verhoogt mogelijk de bloeddruk. In de 
wetenschappelijke literatuur was er nog niet eerder een systematic 
review verschenen over dit onderwerp. De studenten hadden hun 
onderwerp gevonden.  Met hun scriptie wonnen ze de tweede prijs 

van de NVM Oral-B Studieprijs.
Tekst Lars S.J. Toonen en Melissa L. Vagevuur

  NVM ORAL-B STUDIEPRIJS  
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Lars Toonen

Melissa Vagevuur

ne mondspoelmiddelen is dit tot op heden niet mid-
dels een systematisch literatuuronderzoek aange-
toond. Daarom is het doel van onze scriptie geweest 
om middels een systematische review beschikbare 
wetenschappelijke literatuur samen te vatten of het 
gebruik van chloorhexidine mondspoelmiddel de 
bloeddruk daadwerkelijk beïnvloedt. De vraagstelling 
was: wat is het effect van een chloorhexidine mond-
spoelmiddel op de bloeddruk bij volwassenen?

Materiaal en methoden
De databases van MEDLINE-PubMed en Cochrane-
CENTRAL zijn tot december 2019 doorzocht om ge-
schikte onderzoeken te includeren. Klinische stu-
dies die het effect van een chloorhexidine 
mondspoelmiddel op de bloeddruk van de mens 
evalueerden, werden geïncludeerd. Een descriptie-
ve analyse en een meta-analyse werd uitgevoerd. 

Resultaten 
Het doorzoeken van de databases resulteerde in 
37 unieke onderzoeken. In totaal voldeden vijf onder-
zoeken aan alle inclusiecriteria en werden in de syste-
matische review opgenomen. Een beschrijvende ana-
lyse, ook wel ‘vote counting’ genoemd, benoemt het 
aantal van de geïncludeerde onderzoeken dat een 
significante verandering vond, in dit onderzoek een 
stijging van de bloeddruk bij gebruik van een chloor-
hexidine mondspoelmiddel ten opzichte van een con-
trolegroep. Voor systolische bloeddruk (bovendruk) 
lieten drie van de vijf geselecteerde onderzoeken een 
significante toename zien bij het gebruik van een 

chloorhexidine mondspoelmiddel. Twee 
onderzoeken vonden geen significant ver-
schil. Voor de diastolische bloeddruk (on-
derdruk) betreft dat hetzelfde, drie van de 
vijf geselecteerde onderzoeken consta-
teerden een significante toename bij het 
gebruik van een chloorhexidine mond-

spoelmiddel vergeleken met een controle-
groep. Twee onderzoeken vonden geen sig-

nificant verschil. De meta-analyse liet voor 
zowel de systolische als de diastolische bloed-

druk geen significant verschil zien.

Discussie en conclusie
De geïncludeerde onderzoeken toonden verschil in het 
gebruikte chloorhexidinepercentage, interventieduur, 
instructie, proefpersonensamenstelling, meetinstru-
menten en dieetinstructies. In de meta-analyse kon-
den slechts twee studies die daadwerkelijk data presen-
teerden gebruikt worden. Opvallend is dat dit juist twee 
studies waren die aangaven een significant verschil ge-
vonden te hebben. Dit effect was echter na het zoge-
noemde poolen van de data niet meer aanwezig.  
In de beschrijvende analyse laat een meerderheid 
van de onderzoeken een significante toename van de 
bloeddruk zien bij het gebruik van een chloorhexidi-
ne mondspoelmiddel in vergelijking met een contro-
legroep. De meta-analyse liet geen significant ver-
schil zien in systolische en diastolische bloeddruk. 
Geconcludeerd kan worden dat er zwak bewijs is ge-
vonden voor een mogelijke kleine verhoging van de 
bloeddruk door het gebruik van chloorhexidine 
mondspoelmiddelen. De klinische relevantie van de 
bloeddrukverhoging is twijfelachtig. Zoals bij elk ad-
vies moet ook het gebruik van chloorhexidine mond-
spoelmiddel goed overwogen worden. In het bijzon-
der bij mensen voor wie een verhoging van de 
bloeddruk kritisch kan zijn. De klinische relevantie 
van de risico’s voor de verhoging van de bloeddruk 
door het gebruik van chloorhexidine mondspoelmid-
del lijkt echter in het algemeen zeer klein.
Als laatste willen wij HAN-docent Bregje van Swaaij 
bedanken voor haar enthousiaste begeleiding. In-
middels zijn we samen met haar en de gedreven be-
geleiding van Dagmar Slot het onderzoek klaar aan 
het maken voor een internationale publicatie. Hierbij 
hoort ook het updaten van de search en er bleek een 
nieuw artikel te zijn verschenen. Ook is er data opge-
vraagd bij auteurs om nog meer studies te kunnen 
includeren in de meta-analyse. Zodra dit artikel is ge-
publiceerd, zullen we dat het NTvM laten weten. 

  NVM ORAL-B STUDIEPRIJS  
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De prijs van cariogene producten 
moet omhoog

Lana Ayoub
tweedejaars Nijmegen

ONEENS Uiteraard zijn er 

veel cariogene producten op 

de markt. Ik ben van mening 

dat je door het verhogen van 

de prijzen niet werkelijk be-

reikt, wat je uiteindelijk zou 

willen bereiken. Ik vind dat 

mensen moeten kunnen eten 

en drinken wat zij willen. In 

de cirkel van Keys is weerge-

geven dat voeding niet de 

enige factor is om cariës te 

krijgen. Het is multifactorieel. 

Zelfzorg is eveneens belang-

rijk om cariës te voorkomen. 

Kortom, door de prijzen om-

hoog te gooien wordt niets 

opgelost. In plaats van de 

prijzen te verhogen, kun je 

mensen het beste informe-

ren en adviseren om het cari-

esrisico te verlagen.

Romy van Luijk
vierdejaars Utrecht

EENS Ik vind het van belang 

dat bepaalde cariogene pro-

ducten duurder worden ge-

maakt. De ongezonde cario-

gene producten zoals snoep 

en frisdrank zouden duurder 

gemaakt kunnen worden om 

ervoor te zorgen dat deze 

producten minder gekozen 

worden in de winkels. Daar-

entegen zijn er ook gezonde 

cariogene producten zoals 

fruit en vruchtensap waarvan 

de prijs gelijk kan blijven. Op 

deze manier kan er een ge-

zonde levensstijl behouden 

blijven of ontstaan zonder dat 

de kosten toenemen en zal er 

minder snel worden gekozen 

voor de ongezonde optie. Ho-

pelijk is het gevolg van deze 

gezonde levensstijl ook van 

toepassing op de prevalentie 

van cariës onder de Neder-

landse bevolking.

Mechteld 
 Lunsing
derdejaars Groningen

ONEENS Zelf vind ik het 

niet nodig om de cariogene 

producten zoals snoep en 

frisdrank duurder te maken. 

Het gaat meer om de motiva-

tie en de instelling van de 

mensen zelf. Als je cariogene 

producten duurder maakt, 

lijkt het namelijk alsof het iets 

wordt dat eigenlijk niet mag. 

Iets wat verboden wordt 

heeft nog nooit geholpen en 

werkt juist het tegenoverge-

stelde. De drang om een pro-

duct te kopen dat verboden 

of slecht is, is groter dan 

wanneer het product de nor-

male prijs heeft. Verder vind 

ik het belangrijk om eerst te 

kijken of mensen goed gemo-

tiveerd zijn en of er genoeg 

voorlichting is gegeven over 

cariëspreventie bij bijvoor-

beeld basisscholen en mid-

delbare scholen. Vanuit hier 

zou je dan kunnen kijken wat 

er echt nodig is en niet zo-

maar de prijs van cariogene 

producten verhogen.

Esma Simsek
eerstejaars Amsterdam 

ONEENS Aangezien het ont-

staan van cariës komt door 

bacteriën die suikers en kool-

hydraten omzetten in zuur, 

weet men dat suikers en kool-

hydraten cariogeen zijn. Als de 

prijs van cariogene producten 

omhoog zou gaan, betekent dit 

dat de prijs van bijvoorbeeld 

aardappelen, brood en rijst 

ook omhooggaat. De daarnet 

benoemde drie producten zijn 

voorbeelden van basisvoedsel. 

Door het verhogen van de prij-

zen zal er niet minder van ca-

riogene producten genuttigd 

worden, de basisproducten 

behoren immers ook in dit rij-

tje thuis. Hierom zie ik er het 

nut niet van in om de prijzen 

van cariogene producten om-

hoog te halen. Wij kunnen ech-

ter als mondzorgprofessionals 

de vorming van caviteiten 

voorkomen door het geven van 

de juiste voorlichting over een 

juist voedingspatroon. De hoe-

veelheid suiker die je eet, zegt 

op zichzelf immers niet zoveel 

over het ontstaan van cariës. 

Belangrijker is hoe vaak je iets 

eet of drinkt. Tevens ben ik er-

van overtuigd dat niet alleen 

de mondzorgprofessionals 

aandacht moeten geven aan 

het voorkomen van cariës, 

maar ook andere instellingen, 

zoals bijvoorbeeld het consul-

tatiebureau, de basisschool en 

de middelbare school. 
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‘Met de online 
student- docentmiddag 
leggen we de focus  
op communicatie’

Dit studiejaar ben ik vol enthousiasme begon-

nen aan mijn nieuwe rol als voorzitter van de 

opleidingscommissie (OC) aan de Hogeschool 

Inholland. Mijn naam is Asena Çalışkan en ik zit 

in mijn derde studiejaar. Ik woon en studeer in 

Amsterdam. Naast het studeren breng ik zo-

veel mogelijk tijd door met mijn familie, teken ik 

en geef ik online bijles aan scholieren die het 

nodig hebben. Ik word vaak omschreven met 

de volgende drie eigenschappen: behulpzaam, 

creatief en verantwoordelijk.

Mijn interesse op het bestuurlijk vlak heeft 

ertoe geleid dat ik zitting wilde nemen in de 

opleidingscommissie. 

De opleidingscommissie bestaat uit docenten 

en studenten van de opleiding. Als lid van de op-

leidingscommissie kun je meedenken en meebe-

slissen over hoe jouw opleiding wordt ingericht.

De OC heeft onder andere instemmingsrecht 

op een groot deel van de onderwijs- en exa-

menregeling (OER). Tevens heeft de commissie 

adviesrecht voor de rest van de OER, wat be-

treft het onderwijsbeleid, -uitvoering, -pro-

grammering, -inhoud, -evaluaties en studiead-

visering/studiebegeleiding. Tot slot evalueert 

de OC jaarlijks de uitvoering van de OER.

Dit jaar is een buitengewoon jaar door de 

pandemie. Veel studenten ervaren het online 

studeren als lastig en daarnaast wordt hun 

mentale gezondheid belast door beperkte soci-

alisatie en fysiek onderwijs. Er is veel streven 

naar sociaal contact in deze bizarre tijd. 

Om deze reden wil ik dit jaar de focus leg-

gen op de communicatie naar de studenten 

toe, maar ook tussen de docenten en de stu-

denten. Zo zijn wij bezig met het organiseren 

van een online student-docentmiddag. Wij ho-

pen de onderlinge drempel te verlagen daar-

mee en enigszins de studenten mogelijkheden 

te bieden om onderling contact/vertrouwen te 

versterken. 

Vergeet immers nooit: De OC is er voor jullie 

en staat klaar om werk te maken van jullie 

feedback. ‘The greatest succes we’ll know is 

helping others succeed & grow.’

STUDENT &
VOORZITTER VAN  
DE OPLEIDINGSCOMMISSIE

‘Veel studenten 
ervaren het 
online studeren 
als lastig en 
daarnaast wordt 
hun mentale 
gezondheid 
belast door 
beperkte 
socialisatie en 
fysiek 
onderwijs’

Oproepje
Heb jij nog leuke ideeën voor de invulling 

van de studentenpagina’s in het NTvM? 

Laat het ons weten door je idee te mailen naar 

studentencommissie@mondhygienisten.nl. 

Ook voor vragen en opmerkingen kan je ons 

altijd via dit e-mailadres bereiken, of benader 

een commissielid op de opleiding in jouw stad. 



Meningen en nieuwtjes die je wilt én moet weten
STUDENTENINFO
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1 Hoe ben je in het onderwijs terechtgekomen?
Tijdens mijn studie (tevens op de Hanzehogeschool) ben ik 

werkzaam geweest als student-assistent op het klinisch onderwijs. 

Dit vond ik meteen erg leuk en ik heb dat sindsdien eigenlijk in mijn 

achterhoofd gehouden als optie naast het werk als mondhygiënist 

in de praktijk. Het is een klein wereldje en zo kwam ik er via een col-

lega achter dat er een mondhygiënist nodig was om de corona-

achterstanden op te vangen op zaal. Het ging om twee ochtenden 

waarbij ik mijn werk in de praktijk ook goed kon voortzetten en kon 

kijken of deze functie in het onderwijs echt bij mij zou passen.  En 

zo geschiedde, ik sprong in en blijf voorlopig zeker nog hangen!

 

2 Naast het docentschap werk je ook nog in een 
praktijk als mondhygiënist. Hoe bevalt deze com-

binatie?
Ik vind de combinatie van deze twee functies een heel leuke afwis-

seling in de werkweek. Ik haal ook nog veel voldoening uit mijn 

werk in de algemene tandartspraktijk, maar nu met het werk op de 

hogeschool wordt mijn werkweek nog dynamischer, daar houd ik 

wel van. Daarnaast vind ik de praktische ervaring heel prettig bij 

het opleiden van de studenten. Ze hebben veel aan ervaringen of 

bepaalde casuïstiek uit de praktijk. Hier kunnen ze veel van leren.

 

3 Je voert ook voorbehouden handelingen uit in de 
praktijk zoals prepareren en restaureren. Hoe was 

het om dit opeens zonder docenten erbij uit te voeren?
Dit vond ik megaspannend! Je hebt dan nog zo weinig ervaring 

opgedaan als je van de opleiding komt en dan is het heel fijn als 

je op een plek terechtkomt waar je de begeleiding krijgt die je 

nodig hebt. Dat was in mijn geval zeker zo. Wij kunnen als col-

lega’s altijd bij elkaar binnenlopen en overleggen, er is een open 

sfeer waarbij je van elkaar kunt leren. Ook heb ik in het begin ge-

vraagd of ik af en toe kon meekijken met behandelingen van col-

lega’s, dat is ook erg leerzaam geweest.

 

4 Heb je nog verdere ambities voor in de toekomst?
Ik zou het leuk vinden om mij verder te ontwikkelen in het 

onderwijs. Ik ben nog maar net begonnen met lesgeven en zou 

hier nog graag in willen doorgroeien. Daarnaast zou ik mij als 

mondhygiënist nog meer willen specialiseren in het behandelen 

van kinderen en angstpatiënten.  

 

5 Wat zou je aan studenten mee willen geven voor-
dat ze beginnen als afgestudeerd mondhygiënist?

Onthoud dat je nog lang niet ‘af’ bent als professional (eigenlijk 

nooit natuurlijk). Sta open voor feedback en geef zelf ook bij je 

nieuwe collega’s aan wat je nog lastig vindt zodat je kunt leren 

van alle expertise die er al in huis is. Blijf nieuwsgierig naar nieu-

we ontwikkelingen en blijf altijd kritisch naar je eigen handelen. 

Dan kun je uitgroeien tot een goede mondhygiënist.

DOCENT & 
HET UITVOEREN VAN 
 VOORBEHOUDEN HANDELINGEN 

‘Met het werk op de hogeschool 
wordt mijn werkweek nog 
dynamischer’

Ilse Hulsebosch is klinisch docent aan de opleiding Mondzorgkunde in Groningen sinds september 2020. 
Ze is 29 jaar oud en vijf jaar afgestudeerd. Daarnaast werkt ze ook nog in een algemene tandartspraktijk 
waar ze voorbehouden handelingen uitvoert.

 



1 Chapple I, et al. Clin Periodontol 2015;42 (Spec Iss): S71-S76. Poetsen met reguliere fluoridetandpasta.  # Bijkomend voordeel van meridol® mondspoeling.  2 Hamad CA, et al. Poster gepresenteerd tijdens Europerio 2015. 
3 Arweiler NB, et al. Oral Health Prev Dent 2018;16:175–181.  * meridol® tandpasta na 12 uur vs. natriumbicarbonaat technologie

•  Unieke technologie met  
aminfluoride en tin-ionen

•  7x sterkere antibacteriële 
werkzaamheid vs. competitieve 
technologie3.* 

•  Mondspoeling 250 ppm F¯, 
zonder alcohol

•  Extra zachte tandenborstel met 
microfijne borstelharen – specifiek 
ontwikkelt voor tandvleesproblemen

antibacteriële werkzaamheid voor patiënten met tandvleesproblemen

68% grotere reductie 
van tandplaque# 

vergeleken met 
patiënten die alleen 

hun tanden poetsen2

Ga voor patiëntensamples naar:
colgatedental.nl

Effectieve plaquecontrole vereist meer 
dan alleen tandenpoetsen 

Slechts  42%
  

van de tandplaque
wordt verwijderd door 
alleen tandenpoetsen1
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Blijven werken met zzp’ers  
in de mondzorgpraktijk?

Van alle mondzorgpraktijkhouders, waaronder mond-
hygiënisten, die ooit met zzp’ers werkten of plannen in 
die richting hebben, werkten eind 2020 vier op de vijf 
daadwerkelijk met zzp’ers (79%). Voor dit jaar ver-
wachtte toen minder dan de helft daarvan (nog) met 
zzp’ers te werken (38%). Een enorme terugval. In de 
meting van eind 2019 zagen we al een vergelijkbaar 
patroon, maar minder sterk: 75% werkte met zzp’ers, 
56% verwachtte dat in 2020 (nog) te doen. Wellicht een 
anticipatie op de nieuwe zzp-maatregelen en de ver-
wachte aanscherping van de handhaving? 
In de praktijk werkte in 2020 toch 79% (in plaats van 
de verwachte 56%) van de mondzorgpraktijkhou-
ders met zzp’ers.  Mogelijk omdat de soep toch niet 

zo heet gegeten werd? Ook dit jaar zou de door prak-
tijkhouders verwachte daling wel eens kunnen uit-
blijven: op 16 november, net na de 2020-meting, 
maakte het kabinet immers het uitstel bekend van 
zowel de aanscherping van de handhaving als de 
webmodule1. Figuur 1 geeft een totaaloverzicht in 
hoeverre praktijkhouders werkten, werken en van 
plan zijn te werken met zzp’ers. 
Hoe zit dat dan met die twijfel over het nieuwe zzp-
regime? Uit het VvAA-onderzoek blijkt dat mond-
zorgpraktijkhouders hierbij anders reageren dan 
hun evenknieën binnen andere takken van sport 
binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Mondzorg-
praktijkhouders geven hoger op van hun inzicht in 
de betekenis van de recente zzp-ontwikkelingen 
voor hun eigen praktijk. En dat is in de 2020-meting 
ook flink toegenomen: 44% reageert (zeer) bevesti-
gend op een stelling hierover. In 2019 was dat nog 
maar 25%. Figuur 2 geeft een vergelijking van de 
mondzorg met de totaalrespons. Daarmee blijft de 
conclusie echter dat meer dan de helft géén goed 
beeld heeft van wat de ontwikkelingen betekenen. 
Óók in de mondzorg. Een kort schets van waar we nu 
eigenlijk staan lijkt daarom geen overbodige luxe. 

Nieuwe zzp-regime verloopt moeizaam
Na het afschaffen van de VAR2 in 2016 werkte de op-
volger daarvan, de huidige Wet DBA3, met model-
overeenkomsten. In het regeerakkoord van 2017 

Praktijkhouders in de mondzorg verwachtten dit jaar minder met zzp’ers 
te werken. Dit bleek eind 2020 uit VvAA-ledenonderzoek. Dezelfde 

verwachting hadden zij in 2019 voor vorig jaar. Toch blijven veel 
praktijken met zzp’ers werken. Hoe kan dat? Er is veel twijfel, over wat 
kan, wat mag. Tijd voor een update over het nieuwe regime dus. Plus: 
welke invloed heeft de corona-uitbraak op het werken met zzp’ers?

Tekst drs. ing. Erik M. van Dam, senior consultant kennismanagement en zzp-specialist bij VvAA

  ZZP’ERS  
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werd alweer een nieuw regime gepresenteerd dat 
bestaat uit vier onderdelen. Ook de handhaving in 
de praktijk van dat regime, of het ontbreken daar-
van, speelt een cruciale rol in het zzp-vraagstuk. 
Waar staan we nu met de onderdelen van dat nieu-
we regime en met de handhaving? Erg opschieten 
doet het in ieder geval niet. Een korte samenvatting:
1. Wetsonderdelen van tafel

De twee wetsonderdelen van het voorgenomen 
regime zijn inmiddels al van tafel. Deze waren be-
doeld  om de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt te 
beschermen en de ‘bovenkant’ meer onderne-
mersvrijheid te geven, maar zouden een overdaad 
aan administratieve last opleveren. VvAA sprak 
zich om deze reden meerdere malen nadrukkelijk 
uit tegen de wetsvoorstellen (Wmz4, Wzv5) voor-
dat minister Koolmees van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in juni 2020 de handdoek in de 
ring gooide.

2. Fiscale voordelen verminderd
Het afbouwen van het fiscale voordeel voor zelf-
standigen is al wel gaande. Het kabinet zet er 

zelfs extra vaart achter: de komende jaren wordt 
de zelfstandigenaftrek nog verder afgebouwd 
dan oorspronkelijk al de bedoeling was: naar 
€3.240 in 2036 in plaats van € 5.000 in 2028. 

3. Voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en 
 oude dag
Om de positie van zzp’ers bij arbeidsongeschikt-
heid te verbeteren, spraken sociale partijen begin 
2020 af dat er een verplichte verzekering moet ko-
men. De uitvoering daarvan zal echter enorm 
complex blijken en niet op een achternamiddag 
geregeld zijn. De ideeën om het deelnemen aan 
aantrekkelijke pensioenregelingen voor zzp’ers 
eenvoudiger te maken, zijn nog minder concreet. 
Het laatste woord is over beide nog niet gezegd. 

4. Webmodule vertraagd gestart, als pilot
De zogenoemde opdrachtgeversverklaring 
maakt ook onderdeel uit van het voorgenomen 
nieuwe regime: via een webmodule kan de op-
drachtgever (de praktijkhouder), afhankelijk van 
zijn antwoorden op de vragen, al dan niet zo’n 
verklaring ‘verdienen’. Partijen weten dan vooraf 
dat zij buiten dienstbetrekking kunnen werken, 
mits zij werken conform de gegeven antwoor-
den. De zzp’er is dan zelfstandig en de praktijk-
houder hoeft geen loonheffingen in te houden en 
af te dragen. Op 11 januari dit jaar is, veel later 
dan gepland, een pilot met de webmodule ge-
start. Deze duurt een half jaar. Het is maar de 
vraag of de inmiddels omstreden webmodule 
deze zomer overeind blijft bij de evaluatie, die 
plaatsvindt na de pilot. Meer hierover in het ka-
der Webmodule of modelovereenkomsten?. 

5. Handhaving uitgesteld
Pas na de evaluatie van de webmodule is er mo-
gelijk sprake van de aanscherping van de hand-
having die eigenlijk al voor 1 januari 2021 op de 

  ZZP’ERS  

Zzp’ers in de zorg in tien minuten
Het zzp-dossier houdt de mondzorg al jaren bezig, met onduidelijkheid 

over al dan niet doorgevoerde nieuwe maatregelen en de handhaving 

daarvan. Ondertussen werken inmiddels naar schatting ruim 500 

mondhygiënisten als zzp’er. Praktijkhouders en zzp’ers kunnen er vaak 

geen touw meer aan vastknopen. Kijk in tien minuten hoe het er nu 

voorstaat in het VvAA-minicollege Zzp’er in de zorg in tien minuten via 

vvaa.nl/zzp of gebruik de QR-code. Deze themapagina bevat, naast het 

minicollege, nog veel meer zzp-informatie. 
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Webmodule of 
modelovereenkomsten?
De webmodule moet de opdrachtgever (praktijkhouder) 

na het invullen van een anonieme vragenlijst inzicht geven 

in de aard van de arbeidsrelatie die hij heeft met een op-

drachtnemer (zzp’er). Het basisvraagstuk is daarbij of er 

sprake is van een dienstbetrekking en daarmee onder 

meer inhoudingsplicht ontstaat voor loonbelasting en so-

ciale premies. Gebruik van de webmodule8 kan tot drie 

uitkomsten leiden:

• Opdrachtgeversverklaring: de zzp’er kan buiten dienst-

betrekking werken

• Indicatie dienstbetrekking: sterke aanwijzingen voor 

een (fictieve) dienstbetrekking

• Geen oordeel mogelijk: niet duidelijk of er een dienst-

betrekking bestaat

Pilot webmodule na deze zomer
Gedurende de pilot van zes maanden, deze is gestart 

op 11 januari, heeft de uitkomst echter nog geen 

rechtsgevolgen. Daarna volgt een evaluatie op basis 

waarvan wordt besloten of de Belastingdienst de web-

module definitief inzet. Tegen die tijd besluit men ook 

over de aanscherping van de handhaving. Ofwel: de 

sanctionering van praktijkhouders met ‘schijnzelfstan-

digen’ die feitelijk in dienstbetrekking werken. Wordt 

de webmodule na de pilot daadwerkelijk ingezet, dan 

komt deze óf als instrument naast de nu huidige mo-

delovereenkomsten te staan óf in plaats daarvan. Dat 

is nu helaas nog niet duidelijk. Dat laatste zou niet ver-

standig zijn, in ieder geval voor de (mond)zorg, omdat 

de webmodule niet passend is voor de zorg. Afhanke-

lijk van hoe de opdrachtgever de vragen interpreteert, 

concludeert de webmodule al snel dat een zzp-zorg-

verlener in dienstbetrekking werkt, of dat er geen oor-

deel mogelijk is. In het gunstigste geval heeft het nieu-

we instrument dus geen meerwaarde. 

Modelovereenkomst: zorgspecifieke nuances
Daarom pleit VvAA in Den Haag ook voor het behoud 

van de huidige modelovereenkomsten die door de Be-

lastingdienst positief zijn beoordeeld voor het werken 

buiten dienstbetrekking. Ook ná de evaluatie van de 

webmodule. Deze overeenkomsten houden namelijk wel 

rekening met zorgspecifieke arbeidselementen, bijvoor-

beeld vanuit de zorgwetten Wkkgz en Wgbo. Daarnaast: 

partijen sluiten in de regel toch een overeenkomst om 

hun afspraken in vast te leggen. Zo’n webmodule bete-

kent dan ook nog extra administratieve lasten. 

Voetnoten:
1. https://www.vvaa.nl/voor-leden/nieuws/webmodule-en-handhaving-

voor-zzpers-op-lange-baan
2. VAR= Verklaring arbeidsrelaties
3. Wet DBA= Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties
4. Wmz= Wet minimumbeloning zelfstandigen
5. Wzv= Wet zelfstandigenverklaring
6. Zesde voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’  

(Kamerstukken 2020-0000153321, 16 november 2020)
7. Het deel dat ‘eens’ of ‘helemaal eens’ scoorde op een ordinale 

 vijfpuntsschaal bij de stelling ‘Door mijn ervaringen in de coronaperiode  
(in brede zin) kijk ik nu anders naar het werken met zzp’ers.’

8. https://ondernemersplein.kvk.nl/webmodule-beoordeling-arbeidsrelatie/
9. Belastingdienst.nl. Zoeken met ‘Modelovereenkomst branche’. De 

overeenkomsten zijn te downloaden bij het onderdeel ‘Welzijnszorg en 
gezondheidszorg’. 

agenda stond. Vóór 1 oktober dit jaar zal deze 
aanscherping nu zeker niet aan de orde zijn, al-
dus de verantwoordelijke bewindslieden in hun 
zesde voortgangsbrief over dit thema aan de 
Tweede Kamer6, afgelopen najaar. 

Ander beeld door corona
Bijna een op de drie mondzorgpraktijkhouders 
(30%)7 kijkt als gevolg van hun ervaringen in corona-
tijd anders aan tegen het werken met zzp’ers. Dat is 
aanzienlijk meer dan de totaalgroep van eerstelijns-
praktijkhouders waarin maar een op de vijf praktijk-
houders een ander beeld heeft (20%). Misschien ook 
niet verbazingwekkend: door de mondzorgpraktijk-
sluiting in het voorjaar van 2020 ontstonden discus-
sies over de (door)betaling van zzp’ers die factureren 
op basis van de door hen gegenereerde omzet. En die 
omzet viel in een keer weg.  

Samen met onder meer NVM ontwikkelde VvAA in 2016 

ook voor de mondhygiënisten drie  modelovereenkom-

sten en legde deze succesvol voor bij de Belasting-

dienst. U vindt de overeenkomsten op Belastingdienst.

nl9. Voor mondhygiënisten zijn dat de volgende:

• De overeenkomst van praktijkwaarneming, voor 

 tijdelijke vervanging en

• De overeenkomst van praktijkmedewerking, voor 

 tijdelijke extra capaciteit in de praktijk.

En voor een tandarts die bij een mondhygiënist werkt  

of omgekeerd:

• De mondzorgovereenkomst, voor tijdelijke extra 

 capaciteit in de praktijk (i.s.m. KNMT). 

De NVM-modelovereenkomsten hebben voorlopig hun 

fiscale waarde nog: werken met én conform de overeen-

komst betekent dus werken buiten dienstbetrekking. 



In deze rubriek wordt een aantal onderwerpen 
uit de praktijk vanuit evidence based oogpunt 
aan de tand gevoeld.

Meer weten, reacties of (klinische) vragen: vanessa.hollaar@radboudumc.nl

dr. Vanessa Hollaar
mondhygiënist, hoofddocent  
opleiding Mondzorgkunde,  

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
www.oralevidence.nl
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AAN DE TAND GEVOELD

E
en veel gerapporteerde klacht 

na een besmetting met het 

coronavirus is het (tijdelijk) 

verlies van reuk en smaak en 

smaakveranderingen.1 Smaak-

veranderingen worden over het algemeen 

ingedeeld in drie categorieën: ageusie 

(totaal verlies van smaak), hypogeusie 

(verminderd smaakvermogen) en dysgeu-

sie (vervorming).2 Maar hoe ontstaat 

smaakwaarneming en wat is de invloed 

van mondgezondheid hierop? Smaakwaar-

neming ontstaat door een combinatie van 

reuk- en smaakzin, waarbij reukzin voor 

ongeveer 70% de smaakwaarneming 

bepaalt. Daarnaast zorgt het zien van en het 

geluid van eten en mondgevoel voor smaak-

waarneming. Orale structuren, zoals het 

palatum en de tong, en de temperatuur van 

het voedsel zijn van invloed op het mondge-

voel.3 Smaakreceptoren groeperen zich in 

‘smaakkoppen’ of ‘smaakbekers’. Deze 

smaakbekers bevinden zich onder andere 

op de mucosa van het palatum molle en 

epiglottis, maar ook op de tongmucosa 

(zogeheten smaakpapillen). De hoeveelheid 

en de samenstelling van het speeksel zijn 

belangrijk voor het ontstaan van smaak. De 

uitgangen van de sereuze speekselklieren 

rondom de smaakpapillen zorgen ervoor 

dat stoffen worden opgelost in het speeksel. 

Op deze manier kunnen die stoffen worden 

waargenomen door de smaakcellen.3 Niet 

alleen na een coronabesmetting kan 

smaakverandering of -verlies ontstaan. 

Ook de mondgezondheid is van invloed op 

de smaakgewaarwording. Orale aandoe-

ningen, zoals lichen planus, burning mouth 

syndroom en een droge mond kunnen 

smaakvermindering of vervorming veroor-

zaken.4 Maar ook andere factoren, zoals 

leeftijd, medicijnen, alcoholgebruik, roken, 

drugs 2,5 diabetes en zinkdeficiëntie.2 Er is 

geen evidentie in PubMed gevonden of gin-

Smaakverandering en mondgezondheid

givitis en parodontitis invloed hadden op 

de smaakwaarneming of smaakverande-

ring veroorzaken. Ouderen hebben tevens 

vaak een afnemende smaakwaarneming 

door chemosensorische achteruitgang van 

de reuk en smaakreceptoren. Naar mate de 

leeftijd vordert, neemt de smaakwaarne-

ming van alle smaken af, maar de afname is 

het sterkst voor bittere en zure smaken.6 

Het dragen van een gebitsprothese beïn-

vloedt ook de smaakwaarneming.4 Uit een 

recent onderzoek bleek dat het dragen van 

een bovenprothese de smaakwaarneming 

negatief beïnvloedde. Door een bovenpro-

these werd met name de smaak ‘bitter’ 

minder waargenomen gevolgd door zout, 

zoet en zuur.5 Een mogelijke verklaring voor 

de smaakverandering is dat de bovenpro-

these het palatum durum afdekt en hier-

door neemt het mondgevoel en de speek-

selsecretie af.3

Smaakveranderingen die optreden bij het 

ouder worden, ongeacht de gebitstoestand 

of het dragen van een gebitsprothese, zijn 

gerelateerd aan de voedingsstatus en kun-

nen leiden tot een slechte eetlust, verande-

ringen in voedselkeuzes en een lagere 

opname van voedingsstoffen.7 Ouderen met 

een gebitsprothese eten vaker zachter en 

gemakkelijker kauwbaar voedsel, dat over 

het algemeen vezelarmer en minder voed-

zaam is.8 Bovendien kan een afnemende 

smaakfunctie het voedingspatroon en uit-

eindelijk de gezondheid negatief beïnvloe-

den bijvoorbeeld door het meer toevoegen 

van zout aan het eten of door het eten van 

zoetere (suikerrijke) producten, waardoor 

het risico op hart- en vaatziekten, obesitas, 

diabetes en cariës toeneemt.2 Als mond-

zorgprofessional is het dus belangrijk om 

smaakverandering en eventuele verande-

ring in het voedselpatroon te monitoren bij 

de patiënt om mogelijke problemen in de 

(mond)gezondheid te voorkomen.

Bronnen:
1. Samaranayake, L.P., et al. (2020). Sudden 

onset, acute loss of taste and smell in 
coronavirus disease 2019 (COVID-19):  
a systematic review. Acta odontologica 
Scandinavica,78(6), 467–473.

2. Imoscopi, A., et al. (2012). Taste loss in  
the elderly: epidemiology, causes and 
 consequences. Aging clinical and experimental 
research,24(6), 570–579.

3. Jüch, P.W. & Kalk, W. (2011). De invloed van een 
gebitsprothese op de smaakgewaarwording. 
Ned Tijdschr Tandheelkd,118(11),569-574.

4. Risso, D., et al. (2020). Alteration, Reduction 
and Taste Loss: Main Causes and Potential 
Implications on Dietary Habits. 
 Nutrients,12(11),3284.

5. da Silva, R.O.C., et al. (2021). Relationship 
between taste perception and use of upper 
complete dentures. Spec Care Dentist.  
doi: 10.1111/scd.12559. Epub ahead of print.

6. Sergi, G., et al. (2017). Taste loss in the elderly: 
Possible implications for dietary habits. Critical 
reviews in food science and nutrition, 
57(17),3684–3689.

7. Batisse, C., et al. (2017) The influence of  
oral health on patients’ food perception:  
a systematic review. Journal of oral 
 rehabilitation,44(12),996–1003.

8. Zelig, R., et al. (2019). The Eating Experience: 
Adaptive and Maladaptive Strategies of Older 
Adults with Tooth Loss. JDR Clin Trans 
Res,4(3),217–228.
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Wil jij nóg beter 

worden als 

 mondhygiënist?! 

Kies NVM-educatie  

en schrijf je nu in!

www.educatie- 

mondhygienisten.nl 

‘Ik vervul nu mijn rol als 
intermediair tussen de 
tandarts en de parodontoloog’

Start nieuw cohort  
Leergang Parodontologie
De Leergang Parodontologie (LP) is een door het Centrum Post Initieel Onderwijs Neder-
land (CPION) geaccrediteerde post-hbo-opleiding. De LP is in het leven geroepen om 
mondhygiënisten een verdieping aan te bieden op het gebied van de klinische parodontolo-
gie, zodat zij inzichten verwerven en een beter begrip van de pathofysiologie verkrijgen om 
patiënten met ernstige vormen van parodontitis op zelfstandige wijze te behandelen. 
Hoofddocent van de LP is dr. Schelte Fokkema, parodontoloog maar ook mondhygiënist, en 
hij voert al 25 jaar lang een verwijspraktijk voor parodontologie in Den Bosch  
Heb je affiniteit met parodontologie en wil je je verder verdiepen en verbreden binnen de 
parodontologie? Dan is de LP iets voor jou! Schrijf je nu in want het derde cohort van de 
Leergang Parodontologie gaat vrijdag 18 juni 2021 van start.

Wij vroegen aan cursisten van cohort 1 en 2 wat hun motivatie was, wat de LP ze gebracht heeft en waarom 
mondhygiënisten de LP zouden moeten volgen? Daarnaast deelt Wouter Broekema zijn ervaring met de LP 
vanuit zijn rol als lid van de advies- en de examencommissie.

Eléa Kooiman-van der Wal (cohort 1 en lid examencommissie cohort 2) 
Na afronding van de LP heb ik eerst mijn verwijzers op de hoogte gebracht van mijn verdieping en 
met hen afgesproken dat ikzelf de verwijzing uitschrijf naar de parodontoloog als dit nodig is. Hier-
door krijg ik regelmatig verwijzingen met de vraag of ik eerst eens wil kijken naar een probleem, 
voordat ik verdere actie onderneem. Op deze manier werken we echt met elkaar samen! Inmid-
dels werk ik ook samen met een parodontoloog waarmee ik de afspraak heb dat ik de intake doe, 
voordat ik verwijs voor een flap, omdat ik dankzij de LP dit goed kan inschatten. Op deze manier 
zorgen we samen voor een efficiënte organisatie van de mondzorg. Als mondhygiënist vervul ik op 
deze manier mijn rol als intermediair tussen de tandarts en de parodontoloog, één van de 
doelstellingen van de LP. Natuurlijk is me dit niet aan komen waaien en heb ik er zelf veel voor 
moeten doen, maar het resultaat is er! 

Nikki van der Corput (cohort 2) 
Ik was op zoek naar meer uitdaging en verdieping in het vak. In de praktij-
ken waar ik werk zie ik veel parodontitispatiënten en had ik soms het idee 
dat ik kennis miste om op een juiste manier uitleg te geven aan de patiënt 
of te overleggen met een collega. Door het volgen van de LP heb ik een veel 
sterkere basis ontwikkeld en voel ik me zelfverzekerder in de communica-

tie. Ik kan deze opleiding aanbevelen omdat je samen met andere gemoti-
veerde studiegenoten je echt gaat verdiepen in dit belangrijke deel van het 

vak. Bovendien heb ik door de LP meer plezier gekregen in mijn werk! 
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Deze pagina is samengesteld door: 
Claire Nijenhuis, Relinde ten Have en 
Marlien Matser

Voor een compleet overzicht van onze 
cursussen ga naar www.educatie-

mondhygienisten.nl of scan de QR-code.

Jawid Poyan (cohort 2) 
Ik wilde uit mijn comfortzone 

stappen, weer gaan studeren en 
meer patiëntgericht en wetenschappelijk onder-
bouwd werken. Door de LP ga je je verder verdie-
pen in de parodontologie en blijf je up-to-date. Je 
leert op een verantwoorde manier te werken. Ik 
weet nu beter wat ik doe, waarom ik iets wel of niet 
moet doen en wat ik moet doen om mijn patiënten 
verder te helpen.

Marie-José Verstegen (cohort 2) 
Ik wilde graag mijn kennis van de parodontolo-
gie verdiepen en verbreden. Door de LP voel je 
je een stuk zelfverzekerder in het begeleiden 
en behandelen van patiënten met parodonti-
tis. Het heeft mij nieuwe inzichten en vaardig-
heden gebracht, waardoor ik het vak beter 
heb leren begrijpen. Daarnaast is het erg leuk 
om samen met een groep collega’s te werken 
aan het verbeteren van je kennis. 

Brahim Lakdimi (cohort 2) 
Ik wil altijd kritisch blijven reflecteren op mijn eigen handelen en me blijven ontwikkelen 
en daarom ben ik me gaan verdiepen in de parodontologie. Soms liep ik tegen vraagstuk-
ken aan, zoals het nut van antibiotica bovenop scaling en root planing alleen. De LP heeft 
mij meer kennis en inzicht gegeven in de effecten van de parodontale therapie op zowel 

microbiologisch als klinisch niveau. Ik kan daardoor doelgerichter naar het gewenste 
behandelresultaat toe werken, beter het resultaat interpreteren en waar nodig vervolgbe-

handelingen indiceren. De ervaring die je opdoet tijdens de LP door het uitdiepen van de lite-
ratuur is heel interessant en leerzaam en levert boeiende gespreksstof en discussies op. 

Wouter Broekema (voorzitter adviescommissie en lid examencommissie,  
werkzaam als mondhygiënist in een parodontologiepraktijk) 
De adviescommissie heeft voorafgaand aan de start van de LP getoetst of het curriculum is 
afgestemd op de behoeften van het werkveld en of er voldoende aansluiting is op de beroepsprak-
tijk. Sindsdien schrijft de opleiding iedere keer een voortgangsrapportage, waarin verbeteringen 
worden opgesomd n.a.v. de uitgevoerde evaluaties onder de cursisten en die wij als adviescommis-
sie beoordelen. Na onze goedkeuring wordt het rapport verstuurd naar het CPION, die verlenging 
van de accreditatie verleent. Op deze manier is de kwaliteit van de LP permanent geborgd! Tijdens 
het examen heb ik het eindproduct van de LP kunnen zien en welke kennis en kunde de cursisten 
verworven hebben. Ik was erg onder de indruk van het niveau van de cursisten. De LP biedt mijns 
inziens een echte meerwaarde aan de mondhygiënist die affiniteit heeft met parodontologie en het 
maakt je een kritische behandelaar, waardoor je vak uitdagender wordt.

Ben je ook enthousiast geworden? Schrijf je dan ook in voor cohort 3.  
Meer informatie? Ga naar www.leergangparodontologie.nl.  Heb je nog vragen? 
Mail naar educatie@mondhygienisten.nl of bel ons (030-6571985).
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PRODUCTNIEUWS
Deze rubriek is samengesteld door Donna van der Laarse,  

mondhygiënist Gebitsgeluk in Haarlem en Spaarndam.

Donna van 
der Laarse

MOUSSE VOOR DE GEVOELIGE TANDEN
Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik kom zeer regelmatig patiënten 

tegen met diverse soorten van slijtage op het gebit. Misschien is het 

onze lifestyle of de tijd waarin wij leven maar helaas gaat dit ook veelal 

samen met extra gevoeligheid van de tanden en kiezen. Curasept 

heeft hiervoor een nieuw product ontwikkeld: de Biosmalto mousse 

sensitive. Een schuimende tandmousse die de remineralisatie van gla-

zuur en dentine bevordert. Wanneer de mousse in de mondholte in 

contact komt met speeksel wordt het F-ACP-deeltje direct actief. Er 

volgt dan een snelle afgifte van actieve ionen ter hoogte van de dentine 

en glazuurlaesies die daar zullen zorgen voor remineralisatie.

Deze deeltjes zijn zo klein dat ze ook in de dentinetubuli kunnen 

doordringen en daardoor werken tegen gevoelige tanden. 

F-ACP is een complex van nanodeeltjes van amorf 

 calciumfosfaat met fluoride en in de mondholte wordt 

deze omgezet in een hydroxyapatiet.

De mousse van Biosmalto is dus geschikt voor patiënten 

die last hebben van gevoelige tanden, snel last hebben 

van (wortel)cariës of die last hebben van 

 gebitsslijtage.

 ➜ Farma-dent :  
info@farmadent.nl Kauwend je  

tanden poetsen
Bij veel gezinnen blijft het tandenpoetsen bij kinderen 

een dingetje, vaak verloopt het poetsen allesbehalve 

soepeltjes. Kinderen vinden de smaak niet lekker, of klie-

deren met de tandpasta de hele badkamer onder. Dat 

moest anders aldus Peter, de bedenker van Fairytabs. 

Hij was op zoek naar een kindertandpasta die makkelij-

ker in gebruik is, lekker smaakt en ook nog gezond is. Zo 

ontwikkelde hij de allereerste tandpastatabletten voor 

kinderen de: Fairytabs. Deze lekkere tabletjes zijn er in 

twee smaken, aarbei of soft mint en je kunt kiezen uit 

een variant met of zonder fluoride. Je bewaart ze in een 

onbreekbaar Fairytabs-doosje en als ze op zijn kan je ze 

zelfs automatisch thuis laten bezorgen via een abonne-

mentservice. De kinderen gebruiken één tabletje per 

poetsbeurt, kauwen hierop en kunnen daarna met een 

natte tandenborstel hun tanden poetsen. Fairytabs zijn 

 ecovriendelijk, dieproefvrij, 

vegan en bevatten geen glu-

ten, parabenen of SLS. Ook 

leuk zijn de extra’s op de site. 

Zo hebben ze tandenpoets-

liedjes, verhaaltjes van Tan-

denfee Louise en een eigen 

TikTokchallengeversie.

 ➜ Voor meer informatie 
kijk op www.fairytabs.com

Fijn zitwerk
Naarmate ik langer aan het werk ben, kom ik er steeds meer 

achter hoe belangrijk een goede werkhouding voor mij is. Goede 

instrumenten en een fijne werkplek zorgen ervoor dat wij ons 

beroep nog jarenlang met plezier uit kunnen voeren. Helaas ko-

men bij onze beroepsgroep lichamelijke klachten relatief veel 

voor. Zo hoor ik veel collega’s over nek-, rug- en polsklachten.

Omdat de zithouding erg belangrijk is, heeft Score 

een ergonomische zadelkruk ontworpen die met je 

meebeweegt. Deze Score Amazone Balance heeft 

een anatomisch gevormd zadel, wat het bekken 

kantelt en zorgt voor een ontspannen rughouding. 

Het unieke Balance-mechaniek bevordert een ac-

tieve zit, verplaatst de gebruiker het gewicht. dan be-

weegt het zadel mee waardoor je als het ware balanceert 

op de zitting. Deze beweeglijkheid is naar wens in te stellen. 

De stoel is er in diverse kleuren en heeft verschillende type 

bekleding  waar je uit kan kiezen. De vorm van het zadel zorgt 

voor minder vermoeidheid doordat je benen in een lichte 

spreidstand staan en je daardoor dichter bij de patiënt en 

onder de stoel kan komen. Daarnaast ben je zeer be-

weeglijk op deze zadelkruk want je rolt ge-

makkelijk van de ene naar de andere plek. 

 ➜ Score BV. www.scorenl.com
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COLOFON

Bestuur NVM-
mondhygiënisten

Manon van  
Splunter-Schneider,  

Sylvia van Houten-Talma,  
Nikky Huisman,  

Loes Velthoven-Verlinden

Bureau NVM-
mondhygiënisten

Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein

T 030-6571013
bureau@mondhygienisten.nl
www.nvmmondhygienisten.nl

Het bureau van NVM- 
mondhygiënisten is 

bereikbaar op werkdagen 
van 8.00 tot 16.30 uur. 

Directeur bureau: 
Ellen Bol-van den Hil 

Interim intern directeur:
Sjef de Graauw

Lidmaatschap 
Je lidmaatschap is een 

jaarlidmaatschap. Opzeggen 
van je lidmaatschap dient 

schriftelijk plaats te vinden 
met een opzegtermijn van  

1 kalendermaand. Dit 
betekent dat je opzegging 
vóór 1 december door ons 
dient te zijn ontvangen. Je 

opzegging dien je te richten 
aan NVM-mondhygiënisten, 

Postbus 1166, 3430 BD 
Nieuwegein. Je opzegging is 

definitief wanneer je een 
bevestiging hebt ontvangen. 
Voor meer informatie over 
het lidmaatschap, kijk op 

www.nvmmondhygienisten.nl.

Fouten maken is menselijk, maar we kunnen  
er alles aan doen het aantal incidenten te 

 verminderen en de kwaliteit van zorg te 
 verbeteren door van onze fouten te leren.

Op het moment van 

schrijven van deze 

 column bevinden we 

ons nog steeds in een 

lockdown. De basis-

scholen zijn weer open 

en voor de middelbare 

scholieren wordt geke-

ken hoe dit ook op een 

veilige manier kan. 

Met de nodige maat-

regelen zullen hopelijk 

voor deze leeftijds-

groep weer meer 

 mogelijkheden zijn 

voor sociaal contact, 

structuur en plezier.  

In de Nederlandse 

aanpak, om weer naar een open 

 samenleving te kunnen gaan, staat 

 veiligheid voor jezelf en voor anderen 

voorop. Ook in onze praktijkvoering 

staat veiligheid voorop. De Leidraad 

Mondzorg Corona heeft ervoor ge-

zorgd dat we na de eerste lockdown 

vorig jaar veilig kunnen werken. In de 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen 

zorg (Wkkgz) is het leveren van veilige 

zorg een van de kerndoelstellingen. 

Om te komen tot betere kwaliteit en 

veilige zorg is het van 

belang dat patiënten 

betrokken worden in 

dit proces. Maar ook 

de behandelaar zal 

zich veilig moeten 

voelen om incidenten 

te kunnen melden en 

te bespreken door 

middel van een 

 VIM-systeem. Fouten 

maken is menselijk, 

maar we kunnen er 

alles aan doen het 

aantal incidenten te 

verminderen en de 

kwaliteit van zorg te 

verbeteren door van 

onze fouten te leren. Als er in openheid 

over gesproken wordt, kan het proces 

naar verbetering worden ingezet. Ik 

hoop dat het spel Patiëntveiligheid, 

dat op het moment van schrijven 

klaarligt bij de drukker, hier ook een 

bijdrage aan kan leveren. Maar dan 

zullen eerst fysieke bijeenkomsten 

toegestaan moeten zijn en in de 

 tussentijd: ‘stay save’. 

In onze 
praktijkvoering 
staat veiligheid 
voorop

Sylvia van Houten, bestuurslid NVM-mondhygiënisten

SAFETY FIRST
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Het is 
de Week 

van de 
Mond-

hygiënist...

Alle deelnemende 
NVM-mondhygiënisten 

een succesvolle 
actieweek gewenst!  

weekvandemondhygienist.nl

15 - 21maart2021

NVM-00047 Week van de Mondhygiënist 2020_advertentie 215 x 297 - Cpdf.indd   1NVM-00047 Week van de Mondhygiënist 2020_advertentie 215 x 297 - Cpdf.indd   1 13-01-2021   16:1013-01-2021   16:10

WEEK VAN DE MONDHYGIËNIST 
De Week van de Mondhygiënist is momenteel gaande. Met veel en-

thousiasme heeft de vereniging in samenwerking met de NVM-leden, 

stakeholders en sponsors een mooie negende editie kunnen organise-

ren. Met als thema Stralen doe je met een gezonde mond. Een greep 

uit de activiteiten deze week: een grote online campagne, de actie-

week op het mondzorgschap en in de folder van Etos, een voucherac-

tie i.s.m. elmex en Etos, een interview en advertentie in de Telegraaf-

bijlage, inzet van influencers en online poetslessen op basisscholen. 

Uiteraard alles binnen de haalbare grenzen en enigszins aangepast 

naar een week met wat meer online activiteiten, deze periode waarin 

het coronavirus een rol speelt in ons leven.

NVM-mondhygiënisten wil alle deelnemers en Colgate, GSK, Etos en 

het Ivoren Kruis hartelijk danken voor hun inzet!

Even voorstellen: 
nieuw commissielid 

Studentencommissie, 
nieuw vakgroeplid MO 
en vakgroepleden IZ

NVM-mondhygiënisten mag 
Zainab Bennani-Karim van harte 

welkom heten als nieuw lid van de 
Studentencommissie. Zainab is 

tweedejaarsstudent 
Mondzorgkunde aan de 
Hogeschool Utrecht. De 

commissie kijkt uit naar de 
samenwerking met Zainab. 

Ook de vakgroep Mondzorg 
Ouderen (MO) heeft een nieuw 

bestuurslid, namelijk Jet van 
Dijck. Zij heeft ervaring met de 

commissie Studenten en na haar 
afstuderen is zij gaan werken in 
een instelling voor ouderen. Het 
vakgroepbestuur is nog op zoek 
naar meer kandidaten voor de 

vakgroep. We willen graag 
verjongen! Geef je op via  

vg.mondz.oud@
mondhygienisten.nl.

De vakgroep Intramurale 
Zorgverlening (IZ) is weer op 

sterkte met Margot Faber-van Wee: 
werkzaam bij MC Leeuwarden en 

in een verpleeginstelling; Lotte 
Weijdijk, werkzaam bij het AMC en 
bezig met een promotieonderzoek 

en Annemarie Scholtens, 
werkzaam in het Erasmus 

MC en Maasland 
ziekenhuis.

Kort nieuws
Consultatie van de 

contourennota (Discussienota 

Zorg voor de Toekomst)

Bekijk op de NVM-ledenwebsite 

onder ‘Nieuws’ de reactie van 

NVM-mondhygiënisten op de 

consultatie van de 

contourennota.
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www.nvmmondhygienisten.nl

Jubilarissen 
NVM-mondhygiënisten feliciteert onderstaande leden van harte met hun 12,5-jarig jubileum!

• Seelaf Al-Ghazragi 

• Chantal Bakker

• Marieke van Bemmel

• Claire Berchier

• Melissa Bervoets-Visser

• Femke Bielleman

• Aschna Bihari-Bhoera

• Charlotte Boogaerdt-Mulders

• Linda Boogers

• Kim Boon

• Wieke van Boxtel

• Lieke Braakhuis

• Linda van den Broek

• Natasja van den Broeke

• Jannie Cornet-van Kooten

• Shari Dekkers

• Kirsten Dijkema

• Jelly Dijkstra

• Jopke Dijkstra

• Wilma Dijkstra

• Patricia Dolmans

• Laura van Driel Kluit

• Ellen van Duijvenbode

• Meltem Eminoglou

• Charlotte Geraets

• Nick Gouw

• Ehab Habbaba

• Antoinette Heijink-Eijlander

• Suzanne Hofman-Veltman

• Elseliene Honer

• Ylonka van der Horst

• Dick Hurks

• Ali Husseini

• Janneke Jacobs

• Daniëlle Jalink

• Danielle de Jong

• Jeannette Kamermans

• Nayer Khoshdja

• Rosalie Knijpinga

• Jackie Knops

• Gonny Kol-Jansen

• Eléa Kooiman-van der Wal

• Renee Kroes

• May Kwaspen

• Kim van Laar

• Carolien Landheer

• Linde van der Leeuw

• Stephanie Legué-Deur

12,5 JAAR MONDHYGIËNIST
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• Marie-Anne van Lexmond-Spaans

• Ingrid Lindeboom-Faber

• Steven Loomans

• Esmeralda Loozekoot

• Renée Maasland

• Carolina Marcial Rodriguez

• Sylvia van de Meent

• Saskia Meijs

• Sjoukje Mooibroek-Boonstra

• Daniëlle Moons

• Jetta Oudemans

• Caroline Overmeer-Rijksen

• Esther Post

• Susan Pravisano-Haps

• Lydia van Rijsbergen

• Roos Rob-Koops

• Rachel Roth

• Marissa Roxs

• Marjolijn de Ruiter-Brands

• Linda Ruiter-Plukkel

• Laura Schieck

• Mariette Schorfhaar

• Malou Schreinemachers

• Mina Shahran

• Noortje Simons

• Madelon Smeets

• Veronique Sondaar

• Robbert Spit

• Krystel Stevens

• Divinia Stolp

• Julie van Stuker-van Rooy

• Susanne Stur

• Sam Supranoto

• Susan Swan

• Mieke Thijssen-Bloemberg

• Caroline Thomas

• Anneke Timmerman-de Boer

• Jeffrey Tjoa

• Esra Tosun-Yuce

• Elena Urdarianu

• Jasmin Vadatpour

• Hilde van de Vecht-Gremmé

• Marloes Verheul

• Fleur Verweij

• Mirjam Visser

• Indra Vogelvanger

• Karine Westenbrink-Sarkisian

• Nasrin Wiersma-Malakian

• Khatera Zalmay

• Mascha Zegers-Hachmang

12,5 JAAR MONDHYGIËNIST
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Hoofdsponsoren
NVM 2021

Goudsponsor

Platinasponsor

Diamantsponsor

Zilversponsor

Bronssponsor

Vrije vestiging
in beeld

Nieuwe vrije 
vestigingen

Agenda

WEEK VAN DE 
 MONDHYGIËNIST

15-21 maart

NVM YOUNG 
 PROFESSIONALS 

EVENT I.S.M. ORAL-B
11 december – DeFabrique Utrecht

NVM-WEBINAR 
 ‘’SCIENCE IN ORAL 

HEALTH’’
24 maart – online

TERUGKOMDAG – 
 LITERATUUR ZOEKEN

18 maart – Koningshof Doorn

VAKGROEPEN IZ EN MO
8 april – online bijeenkomst

ALGEMENE 
 LEDENVERGADERING

27 mei

Ilse Hilgenkamp 
Mondhygiënepraktijk Vechtdal

Raadhuisstraat 20 Dalfsen

www.mondhygienepraktijkvechtdal.nl

1
Waarom een vrije 
 vestiging? In de afgelopen 

jaren heb ik een eigen visie 

gecreëerd hoe ik klanten graag 

zou willen behandelen. In mijn 

eigen praktijk kan ik dit realise-

ren. Van kleuren, geuren tot aan 

instrumentarium en benodigde 

behandeltijd. Daarnaast ben ik 

altijd onder nemend geweest en 

kan ik ook als ondernemer nieu-

we stappen maken en groeien.

2
Wie werken hier? Ik heb 

een solopraktijk.

3
Wat maakt jouw praktijk 
uniek? De praktijk was een 

compleet casco nieuw 

pand waardoor ik de mogelijk-

heid had om het helemaal naar 

mijn wens in te richten. De drem-

pel om mijn praktijk binnen te 

stappen heb ik door middel van 

onder andere de inrichting zo 

laag mogelijk gehouden. De keus 

is gemaakt om zowel voor mij als 

behandelaar als voor de klant het 

zo comfortabel mogelijk te ma-

ken. Daarnaast is de mens achter 

de mond voor mij een belangrijk 

onderdeel. Met de jaaropleiding 

van Physis Academy probeer ik 

klanten ook te behandelen op het 

gebied van slaap, stress, voeding 

en ademhaling. Zo behandel ik 

een breder plaatje.

The Dental Suite

Mevr. S. (Sagit) Amitai Zvi

Pieter Vlamingstraat 9

1093 AA Amsterdam

www.dentalsuite.nl

Mondzorg Van der Werff

Mevr. S. (Sofieke)  

van der Werff

Jacob van den  

Eyndestraat 73

2274 XA  Voorburg

www.

mondzorgvanderwerff .nl
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E
en in memoriam. Als je 

geen mondhygiënist bent 

en ook nooit NVM-lid bent 

geweest, kun je toch voor 

het vak mondhygiënist 

veel hebben betekend. Wim van Pa-

lenstein Helderman was zo iemand, 

niet alleen in Nederland maar wereld-

wijd. Als jong afgestudeerde tandarts 

werd hij succesvol onderzoeker bij de 

vakgroep preventieve tandheelkunde 

van de Rijksuniversiteit Utrecht. In 

1975 promoveerde Wim op zijn proef-

schrift Gingivitis en subgingivale pla-
queflora bij de professoren Winkler en 

Backer Dirks. Nadat de faculteit in 

Utrecht op hield te bestaan werd hij 

gedetacheerd bij de Rijksuniversiteit 

Groningen en werd van daaruit voor 

een project van de Nederlandse en 

Tanzaniaanse overheid uitgezonden 

naar Dar es Salaam. Daar werd hij 

aangesteld als hoogleraar Preventieve 

en Sociale Tandheelkunde. Samen 

met zijn Afrikaanse promovendi deed 

hij onder meer onderzoek naar het fe-

nomeen nursing bottle caries bij kin-

deren die de hele nacht aan de borst 

lagen, tandfluorose door het eten van 

een zout uit de zoutmeren van de val-

lei in Oost-Afrika en het (on)nut van 

tandsteen verwijderen zonder mond-

hygiëne-instructies. Met dat laatste 

onderzoek werd de noodzaak van de 

mondhygiëne-instructie wetenschap-

pelijk omgekeerd verantwoord. Zijn 

optreden als copromotor bij Martijn 

Rosema is zijn directe link met de 

mondhygiënist. Samen onderzochten 

zij op scholen in Myanmar wat het 

verschil was in effectiviteit tussen een 

gebruikte versus een nieuwe tanden-

borstel.

Hij keerde terug in Nederland via een 

bijzonder hoogleraarschap bij het 

WHO Collaborating Centre van de 

Radboud Universiteit Nijmegen dat 

mogelijk werd gemaakt door stichting 

Dental Health International Nederland 

(DHIN). Hij bleef echter vooral actief 

op wereldniveau en wel met een zeer 

grote impact. Vooral dankzij zijn lobby 

ondervond het zogenoemde Fit for 

School Programme veel acceptatie bij 

politici en beleidsmakers. Dit omvatte 

een hygiëneproject op scholen van 

poetsen met een fluoridetandpasta, 

handen wassen en ontwormen. Inmid-

dels hebben in 18.000 scholen in Azië 

6,7 miljoen kinderen de afgelopen tien 

jaar (mond)gezondheidswinst en min-

der schoolverzuim behaald door deze 

drie relatief eenvoudige en goedkope 

preventieve handelingen.

Zijn diplomatie voor preventieve 

mondzorg rijkt daarmee veel verder 

dan bijvoorbeeld een bijdrage aan het 

NTvM. Met zijn ‘dwars(e) denken’ en 

Een andere blik

Wim van 
Palenstein
Helderman

Fridus van der Weijden 
& Dagmar Else Slot

het tornen aan paradigma’s was Wim 

in staat om ook anderen door een an-

dere bril naar zichzelf en de mond-

zorg te  laten kijken. Hij was groot 

voorstander van de preventieve aan-

pak in de kindertandheelkunde en te-

rughoudendheid met de boren. Hij 

pleitte ervoor om vooral de ouders te 

betrekken bij de preventieve behan-

deling en hen het resultaat te laten 

zien. Op 77 jarige leeftijd is hij op 21 

januari 2021 overleden. Deze ambas-

sadeur voor preventie in de mondzorg 

zal gemist worden. 
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OP DE BRES

Manon 
van Splunter-

Schneider

Manon van Splunter-Schneider, NVM-mondhygiënisten, zet samen met PA-adviseur 
Loubna Boufrach alles op alles om de mondhygiënist stevig te positioneren.  
In deze column geeft ze een inkijkje hoe dit in zijn werk gaat.
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M
et de verkiezingen voor 

de deur vliegen de de-

batten op tv en radio je 

om de oren. Logisch, 

want partijen moeten 

laten weten waar ze voor staan en gaan. 

Op 8 maart stond het Grote Zorgdebat 

op de agenda en NVM-mondhygiënisten 

was een van de organiserende partijen. 

Een inhoudelijke reactie kan ik nu nog 

niet geven, want de drukker gaat eerder 

aan de slag met deze uitgave van het  

NTvM dan dat het debat wordt afgetrapt. 

Ik kan nu wel de wens uitspreken dat met 

het kantelpunt waar de zorg staat, tra-

jecten zoals de contourennota en de op-

komst van de positieve gezondheidsbe-

weging, het zorgstelsel er voor de 

toekomst anders uit gaat zien waarbij 

inzetten op  preventie de basis is.

Vier jaar terug hebben we ook deelge-

nomen aan het toen nog fysieke zorg-

debat. Hieruit zijn goede contacten 

ontstaan met beleidsmakers, politici 

en stakeholders waar we tot de dag 

van vandaag nog profijt van hebben. 

Nu door de pandemie het zorgdebat 

online wordt gehouden, vallen de fy-

sieke netwerkmogelijkheden af. Toch 

hebben we besloten deel te nemen aan 

dit zorgdebat omdat wij het belangrijk 

vinden dat een dergelijk debat plaats-

vindt en mensen weten welke keuzen 

de verschillende politieke partijen ma-

ken op het gebied van gezondheidzorg. 

Tevens biedt het mogelijkheden om je 

eigen visie onder de aandacht te bren-

gen van politici en andere toehoorders, 

hoewel we daar deze editie digitaal cre-

atiever in moeten zijn. 

Preventie is de laatste tijd een thema 

waar iedereen de mond vol van heeft. 

Het is bijzonder te zien hoe partijen die 

zich niet eerder druk leken te maken om 

preventie nu naar voren stappen als de 

strijders voor preventie. Op zich goed 

dat er over preventie gesproken wordt 

door meer partijen, maar inmiddels is 

het tijd om van praten over preventie 

over te gaan naar inzetten op preventie. 

Van nazorg naar voorzorg en van ziekte-

stelsel naar een gezondheidsstelsel. 

Eind januari heeft NVM-mondhygiënis-

ten een reactie gegeven op de discus-

sienota Zorg voor de toekomst. In deze 

reactie is goed te lezen hoe wij de be-

weging van nazorg naar voorzorg zien. 

Ook is er vanuit Groep 34  gereageerd 

op de discussienota. Beide reacties on-

dersteunen elkaar, een perspectief 

vanuit de preventieve mondzorg en de 

paramedische zorg met duurzame pre-

ventie als gezamenlijke kernwaarde. 

Zeker het lezen waard. 

Zorgdebat en  
discussienota

Het is tijd om van 
praten over 

preventie over te 
gaan naar inzetten 

op preventie.



Scan de 
QR-code en
ontdek meer.

Maak nu een
digitale afspraak!



Scan de 
QR-code en
ontdek meer.

Maak nu een
digitale afspraak!

gratis  
Sparkly
knuffel

Nu een

bij aankoop van een 
Sonicare For Kids*

Bestellen kan via  
philips-dentalcare.com

•   Effectieve en zachte reiniging in de 
verschillende ontwikkelingsstadia van 
het kindergebit

•   Tot 75% meer plaqueverwijdering op  
de moeilijk bereikbare plaatsen**

•  De interactieve Sparkly app helpt kinderen 
om beter en langer te poetsen***

•  Makkelijk overstappen van een  
hand- naar een elektrische tandenborstel.  
Licht meepoetsen mag.

Meer plezier  
en beter poetsen
met Philips Sonicare  
For Kids

* Deze actie loopt tot 30 april 2021.      **  In vergelijking met een handtandenborstel voor kinderen. 
*** Defenbaugh J, Schmitt P, Master A, Jenkins W, Strate J. International J Pediatric Dent 2009; 19:s1

Philips Sonicare ondersteunt 
de preventiemethode

For Kids

x64101-philips-OHC-DP-adv-SFK-215x297-V7.indd   1 16-02-2021   15:15



1Vergeleken met een gewone tandpasta. Bij twee keer per dag poetsen, na 6 maanden gebruik. Parodontax is een medisch hulpmiddel. 
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Referentie: Data on file, GSK, RH02434, January 2015. Handelsmerken zijn eigendom van of in licentie  

gegeven aan de GSK groep. © 2021 de GSK groep of de licentiegever. PM-NL-PAD-20-00056.

HELP UW PATIËNTEN
OP WEG NAAR
GEZOND TANDVLEES

Adviseer PARODONTAX COMPLETE PROTECTION
om uw patiënten te helpen hun tandvlees  
gezond te houden

Bestel Parodontax samples nu via www.dentalintouch.nl


