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Mondverzorgingsplannen   
Voor de samenstelling van een breed arsenaal aan mondverzorgingsplannen en 
adviezen is gebruik gemaakt van de opgedane ervaringen en de volgende 
literatuurbronnen: 
 
Literatuurbronnen: 
- M.A Stokman, Focusonderzoek en mondverzorging bij patiënten met kanker. (artikel) 
- C. de Baat, Geriatrische Tandheelkunde (boek) 
- C. de Baat en W.F.M. Pelkmans – Tijs, Implantaten en prothetische Constructies. (boek) 
- I. van der Waal, Altas Mond- en Kaakchirurgie (boek) 
- W.F.M. Pelkmans – Tijs, Handleiding mondzorg en mondverzorging bewoners  
verpleeghuizen en verzorgingshuizen 
- Landelijke Richtlijn Mondzorg, NVVA 2007 
- Werkgroep Infectiepreventie, lichaamsverzorging van de cliënt.  
 
 
De volgende onderdelen staan in dit document: 
1. Basis mondverzorging  
1.1  Gezonde mondconditie 
2. Basis mondreiniging volgens de landelijke richtlijn 
3. Mondreiniging ouderen volgens landelijke richtlijn 
4. Mondverzorging als poetsen niet meer mogelijk is volgens landelijke richtlijn 
5. Mondverzorging bij implantaten 
6. Mondverzorging bij een patiënt met taai speeksel of een droge mond 
6.1 Hoe herken je een droge mond? 
6.2      Wat helpt bij een droge mond? 
7. Mondverzorging bij een patiënt met halitose 
8. Mondverzorging bij iemand met slikproblemen 
9. Mondverzorging bij mensen die niet kunnen of mogen eten 
10. Mondverzorging bij een terminale patiënt 
11. Mondverzorging bij een comateuze patiënt 
12 Mondverzorging bij een patiënt die een bestraling of chemokuur ondergaat. 
12.1 Adviezen bij pijn in de mond 
13. Mondverzorging bij patiënten met diabetes 
14. Mondverzorging bij patiënten met CVA  
 Waar let je op: spasmen en kaakklem 

Hoe kan een mondverzorgingsplan eruit zien? 
15. Mondverzorging bij patiënten met een hartafwijking. 
16. Mondverzorging bij dementie en de Ziekte van Alzheimer 
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1. Basis mondverzorging 
Mondverzorging bestaat uit het reinigen van het gebit, het tandvlees en de mondholte. Als 
het gebit niet goed gereinigd wordt, kunnen klachten optreden zoals gingivitis (ontstoken 
tandvlees), cariës (gaatjes), schimmelvorming, pijn en een slechte adem.  
Mondverzorging bestaat ook uit het reinigen van het kunstgebit, de mondholte, frames, 
implantaten, etc 
Schakel bij problemen rond verzorging een aandachtsvelder mondzorg of mondhygiënist in 
en bij pijn of problemen met de prothese de tandarts. 
 
 1.1 Gezonde mondconditie 
 Een gezonde mond heeft de volgende kenmerken: 

 De kleur van de slijmvliezen is roze en bloedt niet (tandvlees, wang, tong, 
mondbodem en gehemelte) 

 Het slijmvlies is vochtig 
 De tong heeft geen overmatige aanslag 
 Er  zijn geen laesies 
 Het tandvlees is stevig en niet oedemateus 
 De bewoner heeft geen klachten en kan goed kauwen. 

 
 
2. Basis mondreiniging volgens de landelijke richtlijn Mondzorg  (2007): 

 Eigen gebit: dagelijks 2x reinigen met zachte tandenborstel en tandpasta; 
interdentaal met ragertjes  

 Kunstgebit: dagelijks 2x goed schoonmaken met huishoudzeep en protheseborstel + 
de mondholte (alle slijmvliezen) poetsen of met een gaasje met lauw water of NaCl 
0,9% 

 
3. Mondreiniging ouderen volgens landelijke richtlijn Mondzorg (2007) 

 Systematisch reinigen van de mond: tanden en kiezen, tussen tanden en kiezen, 
slijmvliezen en tong om voedselresten te verwijderen: 

 Spoelen : glas water na de maaltijd 
 Poetsen :bij voorkeur 2 x daags maar tenminste 1 x daags met fluoridetandpasta en 

elektrische tandenborstel 
 Gebitsprothese met borstel en vloeibare zeep 
 ’s nachts droog bewaren 

 
4. Mondverzorging als poetsen niet meer mogelijk is volgens landelijke 
  richtlijn Mondzorg (2007): 

 Bij bewoners bij wie goed tandenpoetsen niet meer mogelijk is, uitsluitend op 
voorschrift van de tandarts of mondhygiënist 1x p.d. spoelen met chloorhexidine 
vloeistof (corsodyl)   

 Lukt dat niet dan corsodyl gel of corsodyl vloeistof gedrenkt in b.v. gaasjes 
aanbrengen op de tand en overgang van tand/tandvlees. 

 Preventief voor gaatjes in het worteloppervlak: spoelmiddel met fluoride (b.v. ACT; 
meridol; zendium; etc.) 
 

 
5. Mondverzorging van implantaten bij een overkappingsprothese: 
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• Prothese  en mondholte  2x daags reinigen 
• 2 x daags reinigen met zachte tandenborstel + water (tandpasta niet nodig) 
• 1x daags corsodylgel rondom implantaat aanbrengen (op recept) 
• Bij stegimplantaten reinigen met tape, floss  

 
6. Mondverzorging bij een patiënt met taai speeksel of een droge mond 
 
 6.1 Hoe herken je een droge mond : 

 Droog en branderig gevoel 
 Droge verdikte tong 
 Problemen met eten en slikken 
 Problemen met spreken 
 Meestal ontstoken tandvlees 
 Snel cariës (gaatjes) 
 Slechte adem  
 Gesprongen lippen 
 Gescheurde mondhoeken 
 Vieze smaak in de mond/vieze adem 
 Veranderde smaakperceptie 

 
 6.2   Wat helpt bij een droge mond? 
 De symptomen verlichten middels: 

 Glas water tussendoor en ’s nachts een glas water op nachtkastje (of 
spray met water) 

 Milde tandpasta 
 Bestrijding droge mond met ijslollies en vochtige wattenstaven. 
 Bevochtigingsmiddelen; bij extreem droge monden kunstspeeksel 
 2 x daags slijmvliezen reinigen met gaasje + NaCl 0,9%; tong reinigen 
 Vaker vochtig houden (spray) 
 Op de lippen vaseline of lippenbalsem  

 
7. Mondverzorging bij een patiënt met halitose? 

 Mondverzorging volgens protocol 
 Tong reinigen 
 Spoeling (b.v. corsodyl) voor korte tijd 
 Professionele  reiniging 

 
8. Mondverzorging bij iemand met slikproblemen 

 Voordat de bewoner gaat eten gebit vochtig maken of glaasje water geven. 
 Controleer de mond na het eten om te zien of er geen voedselresten achterblijven 

(b.v. tussen wang en tanden). Moedig de patiënt aan zoveel mogelijk de mond met 
de tong te reinigen. 

 Reinig de mond na het eten 
 Maak met een gaasje ‘gedrenkt’ in NaCl 0,9% of lauw water de slijmvliezen schoon 

(mondholte) 
 Poetsen met zo min mogelijk water en tandpasta of de tanden reinigen met een 

gaasje met lauw water en daarna met een gaasje met corsodyl gel of perio-aid . 
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 Tong met gaasje schoonmaken 
 Als de patiënt een prothese heeft na iedere maaltijd schoonmaken 

 
9. Mondverzorging bij mensen die niet kunnen of mogen eten (b.v. sondevoeding) 

 2 x daags de tanden of prothese reinigen. Is de bewoner bedlegerig dan de 
bewoner op zijn/haar zij leggen. Zo nodig fixeren.  

 Reinig iedere 3 uur de mondholte met  gaasjes gedrenkt in water of NaCl 0,9%), 
betrek hierbij de tanden, tandvlees, wangzakken, gehemelte en de tong 
(eventueel met een tongschraper) 

 Bij eventuele tandvleesontstekingen corsodylgel aanbrengen op de tandvleesrand 
of na verloop van tijd overstappen op perio-aid (heeft minder bijwerkingen) 

 Om cariës te voorkomen fluoride vloeistof m.b.v. een gaasje aanbrengen. 
 Verwijder zo nodig iedere 3 uur de slijmdraden met een wattenstok of gaasje 
 Bij een extreem droge mond kunstspeeksel aanbrengen (mucine, saliva ortana) 
 Lippen regelmatig invetten 

 
10. Mondverzorging bij een terminale patiënt 

 2x daags reiniging van de mond volgens poetsprotocol 
 Zo nodig  mondonderzoek  
 3x daags (of vaker als nodig is) mondholte reinigen met een gaasje gedrenkt in water 

of NaCl 0,9% of een spray (xerotin) 
 3x daags de lippen invetten 
 Als de patiënt een prothese heeft 2x daags reinigen 

 
11. Mondverzorging bij een comateuze patiënt 

 Als het mogelijk is 2x daags de tanden en kiezen poetsen volgens protocol en 
interdentaal reinigen. Tijdens de mondreiniging afzuigapparatuur gebruiken  

 Als poetsen niet mogelijk is dan corsodyl gel of corsodyl vloeistof gedrenkt in b.v. 
gaasjes of dental swabs (sponsjes) aanbrengen op de tand en overgang van tand en 
tandvlees. 

 Bij tandvleesontstekingen corsodyl gel of perio-aid gebruiken. (1x p.d) 
 Om cariës te voorkomen fluoride vloeistof m.b.v. een gaasje aanbrengen. (1x p.d) 
 3x daags de mondholte (+ de tong) reinigen met gazen met lauw water of NaCl 0,9% 
 3x daags lippen insmeren met vaseline 
 In geval van kaakklem (trismus) is extra mondverzorging zeer belangrijk 

o Trismus waarbij de mond moeilijk of nauwelijks geopend kan worden: extra 
aandacht voor de binnenzijde van het gebit! 

o Dit kan door extra spoelen met corsodyl (+afzuigapparatuur), of met een 
‘‘dental swab’ (sponsje). 

o  Eventueel corsodyl gel aanbrengen op de rand tandvlees-tand en met een 
smal ragertjes tussen de tanden 

o Een kleine tandenborstel gebruiken al dan niet in combinatie met een 
bijtblokje. Tijdens de mondreiniging afzuigapparatuur gebruiken. 
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12. Mondverzorging bij een patiënt die een bestraling of chemokuur ondergaat. 
 
 Tijdens het ondergaan van de kuur. 

 Schoon en vochtig houden gebit en slijmvliezen 
 Voorkomen van tandplak 
 Vermijden van trauma 
 Chloorhexidine (alcoholvrij) alleen voorschrijven als poetsen onmogelijk is. 
 8 – 10 p.d. spoelen met NaCl 0,9% 
 Bij extreem droge mond kunstspeeksel in een spray(saliva ortana of mucine) 
 IJswater 
 Morfine bij hele erg pijn 
 Lippen insmeren met vaseline 

 
Let op vochtig houden is zéér belangrijk.  

  
Geen lemon swabs!! Zuur droogt uit. 

 
 Bij een bewoner die bestraald is in het hoofd-hals gebied is 90% van het 
 speeksel verdwenen. Voor deze patiënten is kunstspeeksel van essentieel 
 belang! Overleg met de specialist over de mondverzorging is belangrijk. 
            
       
 12 .1 Adviezen bij pijn in de mond (b.v. mondbranden, pijn t.g.v. chemokuur) 
  Mogelijkheden voor verlichting van pijn 

 Vermijd voedingsmiddelen die erg zoet, zuur of gekruid zijn 
 Vermijd harde voedingsmiddelen 
 Vermijd koolzuurhoudende dranken 
 IJswater verkoelt en werkt pijnverzachtend 
 Kamillosan of kamillethee werkt pijnverzachtend 
 Bij milde pijn: plaatselijke pijnstilling 
 Bij ernstige pijn; systemische pijnstilling 

 
13. Mondverzorging bij patiënten met diabetes 
 Mondverzorgingsplan  Een optimale mondhygiëne is van groot belang  om de 
  ontstekingen in de mond te voorkomen. Immers geldt dat ontstekingen een 
  verhoogde insuline behoefte tot gevolg hebben.  
 

 Goed mondonderzoek (let op candida, cariës (gaatjes), tandvleesontstekingen, droge 
mond) 

 Tanden en kiezen 2 x daags reinigen met fluoride houdende tandpasta  
 Tussen de tanden 1 x per dag/Tong reinigen 
 Glas water na het eten/Vochtig houden  
 Kunstgebit 2 x daags met zachte zeep + mondholte reinigen met gaasje  en water (bij 

droge mond met NaCl 0,9%) Prothese ’s nachts droog wegleggen 
 1x per maand mondonderzoek 
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14. Mondverzorging bij patiënten met CVA  
 Waar let je op: 

 Patiënten die een CVA hebben gehad met daarbij uitval van een gezichtshelft hebben 
moeite met sommige handelingen.  

 Vanwege verlammingen kunnen ze op de wang bijten zonder dat ze daar zelf erg in 
hebben. Dit kan wondjes veroorzaken aan de binnenkant van de  wang.  

 Etensresten die in de mond achter blijven kunnen ongemak veroorzaken. 
 Door pijn in de mond zijn mensen snel geneigd om niet te eten of alleen vloeibaar 

voedsel te eten. Dit heeft dus niet alleen effect op de mond, maar ook op het gewicht 
en de gezondheid van de patiënt. (Kijk altijd in de mond bij gewichtsafname) 

 Door verwaarlozing van de aangedane lichaamshelft, of door de  handicap in de 
bewegingen bestaat er een vergrote kans op verminderde mondreiniging met als 
gevolg het ontstaan van cariës (gaatjes) of tandvleesontstekingen.  

 Mocht de patiënt nog wel zelf de poetsbeweging kunnen maken is het belangrijk om 
de patiënt te helpen bij het sturen in de goede richting, zodat ze ook de aangedane 
kant van de mond reinigen. (eventueel een ergotherapeut benaderen) 

 
mondverzorgingsplan  
  Individueel mondverzorgingsplan maken n.a.v. observatie 
  hulp bieden bij mondreiniging; aangeven wat goed gaat en wat niet goed gaat 
  probeer 2 x per dag te poetsen en interdentaal te reinigen 
  voer minimaal 1 x per week een mondonderzoek uit (let op wondjes in de 

slijmvliezen; droogte; achterblijven voedselresten) 
 Na het reinigen van de tanden, is het belangrijk dat de slijmvliezen vrij zijn van 

plaque.  
 In geval van kaakklem (trismus) is extra mondverzorging zeer belangrijk 

Trismus waarbij de mond niet goed geopend kan worden: extra aandacht voor de 
binnenzijde van het gebit: óf met extra spoelen met corsodyl of met een ‘dental swab’ 
(sponsje) proberen de binnenzijde zo goed mogelijk schoon te maken. Eventueel 
corsodyl gel aanbrengen op de rand tandvlees-tand en met een smal ragertjes tussen 
de tanden 
Een kleine tandenborstel gebruiken al dan niet in combinatie met een bijtblokje. Extra 
mondverzorging zeer belangrijk. Tijdens de mondreiniging eventueel  
afzuigapparatuur gebruiken. 

 
15. Mondverzorging bij patiënten met een hartafwijking. 

Bij bewoners met hart-  en vaatziekten is het belangrijk dat er zo min mogelijk 
ontstekingen in de mond aanwezig zijn. Bij slechte mondhygiëne kunnen de 
mondbacteriën een bacteriële  endocarditis veroorzaken. Bij bewoners die 
bloedverdunners innemen is het belangrijk dat er geen bloedingen ontstaan. Daarom 
is het belangrijk dat de mond goed gereinigd wordt.  
Sommige  medicijnen die een hartpatiënt gebruikt, kunnen orale bijwerkingen geven. 
Zie hiervoor de lijst bijwerkingen van medicijnen op de mondgezondheid.  
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 Mondverzorging 
 Ontstekingsvrij houden dat wil zeggen plakvrij houden 

 Goed mondonderzoek 
 Minimaal 2x daags gebit voor 100% reinigen 
 Bij moeilijk uitvoerbare mondhygiëne dit melden bij de tandarts/mondhygiënist 
 In geval van droge mond slijmvliezen reinigen met gaasje met NaCl 0,9% 
 Voldoende laten drinken 

 
16. Mondverzorging bij dementie en de Ziekte van Alzheimer 

 Bij deze groep patiënten wordt vaak  het poetsen vergeten of minder zorgvuldig 
uitgevoerd.  

 De bewoner weet vaak wel wat er gebeurt als er wordt gepoetst. Laat de 
tandenborstel zien en voelen zodat de bewoner ziet of voelt wat er gaat gebeuren. 

 Bewoners met dementie leven in een eigen wereld. Vaak snappen ze niet meer 
waarom de tanden moeten worden gepoetst. Ook de bewegingen zijn onbekend. 
Daarom zouden alle bewoners op een PG afdeling moeten worden geholpen bij het 
poetsen van de tanden.  

 Gewichtsverlies komt bij (dementerende) bewoners vaak voor. De reden waarom 
sommige bewoners weigeren te eten is niet altijd omdat ze geen honger hebben. 
Ook pijn in de mond is een veelvoorkomende reden. 

 De bewoner heeft moeite met aangeven waar de pijn zich bevindt of geeft aan 
helemaal geen pijn te hebben om niet als 'lastig' te worden bestempeld.  

 
   
 Een goed mondonderzoek is van essentieel belang! 


