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Leerdoel

Inhoud

Certificaat

In samenwerking met

Met de cursus ‘Mondzorg’ blijft u up-to-date over dit
onderwerp en kunt u uw kennis eenvoudig toetsen. Na
deze bijscholing weet u wat mondzorg inhoudt, hoe
mondaandoeningen ontstaan en welke handelingen en
aandachtspunten daarbij van belang zijn.

De cursus begint met achtergrondinformatie over de
mond- en keelholte. Daarna worden enkele
mondaandoeningen en de symptomen besproken. Ook
aandoeningen van het gebit worden toegelicht, zoals
tandplak, cariës en parodontitis. Daarna volgt de
werkwijze van mondzorg bij cliënten met eigen tanden en
kiezen, en bij cliënten met een (volledige) prothese of
andere gebitssituatie. Afsluitend is er aandacht voor de
gevolgen van mondaandoeningen en voor mondzorg in
specifieke situaties zoals bij een angstige, comateuze of
terminale cliënt. De inhoud van deze cursus is gebaseerd
op de richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten’.
De theorie wordt ondersteund door een sprekende
praktijkcasus, oefenvragen met feedback, afbeeldingen
en audio.

Deze cursus is ontwikkeld met medewerking van Avoord
Zorg en Wonen te Etten-Leur.

Gebitsaandoeningen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de mond. Mondaandoeningen
kunnen op hun beurt een eerste signaal van ziekte zijn, zoals infecties bij een verminderde weerstand of een tumor.
Omtrent mondzorg let u op eventuele klachten bij uw cliënt en m.b.t. gene of schaamte, toont u steun en begrip.

▪ Studie-uren: 1
▪ Accreditatiepunten: 1
▪ Competenties CanMeds-rollen:

- Vakinhoudelijk: 80%
- Samenwerking: 10%
- Professionaliteit en kwaliteit: 10%

▪ Niveau: 3 en 4

De studietijd voor de gehele cursus is één uur. Na het
succesvol behalen van de eindtoets ontvangt u een
certificaat met vermelding van het aantal
accreditatiepunten. Alle cursussen van CampusCare zijn
V&V geaccrediteerd.
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VV&T Specifiek

Cursus Mondzorg

Over CampusCare

Cursusopbouw 
▪ Inleidende casus
▪ Anatomie en fysiologie mond- en keelholte
▪ Mond- en gebitsaandoeningen
▪ Richtlijnen en wetgeving
▪ Werkwijze mondzorg
▪ Gevolgen mondaandoeningen
▪ Eindtoets

CampusCare maakt onderdeel uit van Noordhoff Health.
Noordhoff Health stelt zich ten doel producten en diensten
te leveren gericht op het ontwikkelen en bijhouden van
kennis en competenties, zodat studenten en medewerkers
in de zorg aantoonbaar bekwaam worden én blijven. Om
aan die missie te voldoen geeft Noordhoff Health antwoord
op de directe educatieve vraagstukken van vandaag.
Bovendien denkt Noordhoff Health actief en betrokken
mee over de organisatie en ontwikkeling van leren op de
lange termijn.

CampusCare is de veelzijdige e-bibliotheek met cursussen
en toetsen voor verzorgenden in verpleeghuizen,
verzorgingshuizen en de thuiszorg. CampusCare volgt de
ontwikkelingen in de zorg op de voet. De cursussen zijn
opgebouwd volgens de stappen van het zorgproces. Waar
mogelijk is de inhoud gebaseerd op de protocollen van
Vilans. De cursussen bieden een herkenbare, didactische
structuur met als uitgangspunt: eerst kennen dan kunnen.
Alle cursussen van CampusCare zijn V&V geaccrediteerd.


