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Klinische les

Mondverzorging voor kwetsbare 
ouderen

Programma
• Inleiding over: Waarom nu meer 

aandacht voor mondverzorging?

• Welke ongemakken kun je aantreffen  
in een mond?

• DVD : mondverzorging (tanden, kiezen, 
gebit en mondholte)

• Eventueel mondonderzoek

• Mondverzorgingsbeleid op de afdeling

• Samenvatting en vragen stellen

Waarom mondverzorging?

mondverzorging?

• Ik poets zeker 1x per dag mijn tanden en kiezen.

• Ik gebruik naast een tandenborstel ook  
ragertjes of stokertjes of floss.

• Als ik ziek ben poets ik mijn tanden niet zo goed.

• Als ik minder goed poets voelt  dat niet prettig.

• Ik weet hoe de mond van een bewoner eruit 
ziet.

• Als ik weinig tijd heb sla ik het poetsen bij een 
bewoner soms over.

Waarom nu ineens aandacht voor 

mondverzorging?

• Mensen houden langer hun eigen gebit;

• Mensen worden ouder: zelfredzaamheid 

neemt af; chronische ziekten nemen 

toe; meer gebruik van medicijnen;

• Toename van tandheelkundige 

technieken.

Wat is de grootste oorzaak van 

mondproblemen?

Tandplaque
• Tandplaque bestaat voor 80% uit bacteriën

• De gevolgen van tandplaque zijn:

Ontstoken tandvlees Gaatjes 

(gingivitis) (cariës)

Kortom mondreiniging is noodzakelijk!
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De gevolgen van slechte 

mondhygiëne zijn:

• Pijn -> -> moeite met eten

• Slechte adem -> -> invloed op sociale 

contacten   

• Infectiegevaar ->  ->          

- longontstekingen

- bacteriële endocarditis

- diabetes moeilijker in te stellen 

Een gezonde mond heeft de volgende 

kenmerken:

• De slijmvliezen zijn roze van kleur, vochtig en bloedt 
niet 

• Het tandvlees is stevig en niet oedemateus

• De tong heeft geen overmatige aanslag

• Er  zijn geen laesies (zweertjes)

• De bewoner heeft geen klachten en kan goed 
kauwen.

Welke problemen komen het meest 

voor in de mond?

• Ontstoken tandvlees (gingivitis)

• Ontstoken kaakbot (parodontitis)

• Gaatjes in tanden en kiezen

• Ulceraties (zweertjes)

• Ontsteking van het slijmvlies

• Schimmelinfecties

• Droge mond

1. Ontstoken tandvlees

Tandplaque veroorzaakt gingivitis 

(= ontstoken tandvlees)

Gezond

Ongezond 

Tandplaque veroorzaakt ontstoken 

tandvlees
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Tandplaque veroorzaakt 

Parodontitis (ontstoken kaakbot)

2. Gaatjes in tanden en 

kiezen

Tandplaque veroorzaakt 
cariës (gaatjes)

Tandplaque veroorzaakt cariës 
(gaatje en uiteindelijk een abces)

Tandplaque veroorzaakt

wortelcaries -> gaatje in de 

wortel van de tand

3. Ulceraties  (zweertjes)bij 
protheses of scherpe 
randen van tanden
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Ulceraties ten gevolge van scherpe  randen van een 

prothese of gebitselementen
Voor het weghalen van de oorzaak tandarts snel inschakelen

4. Slijmvliesontstekingen 
onder protheses

ontsteking van het slijmvlies
pas goede mondhygiëne toe en ‘s nachts frameprothese uitdoen

5. Schimmelinfecties

Schimmelinfectie (Candida) 
(prothese en mondholte goed reinigen en prothese droog weg leggen)

Schimmelinfectie mondhoek

(Cheilitis angularis )
(doorsturen specialist ouderengeneeskunde/tandarts)
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6. Droge mond

Hoe herken je een droge mond :

�Problemen met eten en slikken

�Problemen met spreken

�Meestal ontstoken tandvlees + snel gaatjes

�Slechte adem

�Gesprongen lippen + gescheurde mondhoeken

�Beslag op de tong

Welke tandheelkundige 

voorzieningen kom je tegen?

• Gebitsprotheses

• Vieze protheses

• Oude protheses

• Loszittende protheses

• Partiële protheses (plaatje)

• Frame prothese

• Klikgebit met implantaten

• Kronen en bruggen

Gebitsprothese
2x per dag met een protheseborstel reinigen

mondholte reinigen

na iedere maaltijd afspoelen

droog wegleggen

Vieze prothese

25 jaar oude prothese Losse prothese  
(2 druppels kleefpasta)
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Partiële plaatprothese

• Uitneembare 

voorziening.

• Vervangt 

ontbrekende 

elementen

• Haakjes zijn 

kwetsbaar

Frameprothese

Volledige prothese eventueel in 

combinatie met implantaten
Implantaten 

Mondhygiëne bij implantaten

• 2 x daags reinigen met zachte tandenborstel 

+ water (tandpasta niet nodig)

• 1x daags corsodylgel in slotje van het 

implnataat aanbrengen (op recept)

• Prothese ook 2x daags reinigen

Mondonderzoek
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Doel mondonderzoek

• Signaleren of er problemen in de 

mond zijn

• Kijken welke mondverzorging 

gegeven moet worden

• Kortom als je in de mond kijkt  (met 

een spiegeltje en licht) weet je hoe 

de mond eruit ziet

Lippen

• Dit is het eerste wat je van iemands mond 

ziet

• Gezonde lippen zijn roze van kleur en vochtig

Mondonderzoek lippen Wangslijmvlies

Gehemelte

• Voorste deel is hard
• Achterste deel is zacht 
• Gehemelte bevat kleine 

speekselkliertjes

• Roze en vochtig
• Belangrijk bij het eten 

en praten
• Tong heeft meerdere 

smaakpapillen: kleintjes 
voorop de tong; grote 
achterop de tong en 
aan de zijkant lange 
papillen

Tong
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Inspectie van de tongranden Mondbodem

• Vochtig
• Roze
• Bloedvaten zijn zichtbaar (blauw)

Aftasten mondbodem of kaakwal

let op: reacties van de bewoner; scherpe randen, zweertjes, drukplaatsen
DVD

Mondverzorging

Ontwikkeld door TNO

Mondreiniging kwetsbare ouderen 

volgens landelijke richtlijn

• 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 electrische

tandenborstel

• Gebitsprothese met borstel en vloeibare zeep

• ’s nachts droog bewaren

Samenvatting
• Droge lippen: vaseline  of lippenbalsum aanbrengen

• Bij voorkeur 2 x daags poetsen  (tenminste 1 x 
daags) met elektrische tandenborstel of met zachte 
tandenborstel

• Prothese met vloeibare zeep; ’s nachts droog 
bewaren

• Mondholte 1 x daags met gaasje en lauw water 
schoonmaken

• Droge mond: vochtig houden (glas water, nat 
gaasje)

• Te grote prothese: 2 druppels kleefpasta

• Implantaten: 2x daags reinigen, 1x daags 
corsodylgel aanbrengen

• Mondonderzoek
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Literatuurbronnen

• C. de Baat, Geriatrische tandheelkunde
• C. de Baat en W.F.M. Pelkmans – Tijs, Implantaten en 

prothetische constructies.
• Landelijke Richtlijn Mondzorg, NVVA
• I. van der Waal, Atlas Mond- en Kaakchirurgie
• Gordon Pattison, Periodontal Instrumen-tation
• WFM Pelkmans – Tijs, handleiding: mondzorg en 

mondverzorging verpleeg- en verzorgingshuizen


