
Oog om oog 
Tand om tand 

 

Workshop 
Mondzorg verlenen bij cliënten  

met afweergedrag  
 



Even voorstellen 

 
Emmy Deurhof & Tiny Janssen 

Beleidsmedewerkers 



 
 
 
 

Archipel zorggroep 



Waar zitten we? 

• Akkers 

• Margot Begeman 

• Jo van Dijkhof 

 

• Vloed 

•Berkenstaete  

•ABC-Staete 

 

• Kanidas 

• Antoniushoeve 

• Karel de Grotelaan 

• Kwadraat 

• Dommelhoef 

• Eerbrand 

• Gagelbosch 

• Fleuriade 

• Ekelhof 

• Genderhof  

• Landrijt 

• Passaat  

• Hof van Strijp 



Organogram  
 

Raad van Toezicht 

Raad van Bestuur 

 

 

 

 

Zorginhoudelijk beraad 

 

Centrale Cliëntenraad 

 

Vrijwilligersraad 
 

Concernstaf 

Directeur HRM Directeur Bedrijfsvoering 

Directeur regio Best, Nuenen, Son en 
Breugel en Eindhoven Zuid en 

Archipelbrede Dagbesteding en Welzijn 

Directeur regio Eindhoven Midden-Noord 
en Kenniscentrum en behandeldienst 

 

Centrale 
Ondernemingsraad 

 

Kanidas 

Akkers Genderhof 

Fleuriade 

Berkenstaete Ekelhof 

Vloed Gagelbosch 

Landrijt Dommelhoef 

Behandeldienst Passaat 

Eerdbrand 



Wat doen we? 

 Behandeling thuis (professionals) 

Deeltijd zorg, Dagbehandeling, zorg te bieden 

'ademruimte' 

 Verzorging en huisvesting (residentieel, licht) 

 Verpleging en huisvesting (residentieel, substantiële) 

 Behandeling in kenniscentra 

 Palliatieve terminale zorg 
 

 



Kerngegevens 

Cliënten 
Intramuraal   1210 
Dagbehandeling  392 
Extramuraal            574 
 

 



Kerngegevens 

Medewerkers  
Aantal medewerkers  2091 
FTE    1.458,57 

 



Wat gaan we doen? 

• Waarom is goede mondzorg noodzakelijk? 

• Wat zijn de problemen? 

• Wat is afweer? 

• Wat kun je wel en wat kun je niet doen? 

• Wat gaan we doen? 

 



Mondzorg in de spotlights 

Mondzorgalliantie  

VWS 



Zorg- & Functieprogramma’s 
• Zorgprogramma’s  

• Functieprogramma’s 

• Functieprogramma agressie 



Noodzaak goede Mondzorg 

‘Goede mondgezondheid’        

De mond is gezond als je goed kan kauwen, bijten, 
praten en lachen zonder pijnklachten 

 



Slechte tandverzorging kan een verhoogde kans geven 
op hart- en vaatziekten.  

  

 
 

 

Relatie tussen: 
 mondgezondheid en het hart 



  

 

Diabetespatiënten met parodontitis hebben meer kans 
op een instabiele glucosewaarde. 

Diabetespatiënten hebben een verhoogd risico op 
ernstige tandvleesproblemen en (schimmel)infecties. 

 

  

Relatie tussen: 
 mondgezondheid en diabetes 



 

De bacteriën in de tandplaque kunnen een 
longontsteking veroorzaken 

 

 

 Relatie tussen: 
 mondgezondheid en longontsteking 



 

Elk gedrag van de cliënt dat het geven 
van goede mondzorg bemoeilijkt of 

verhindert. 
 

 

 Wat is afweergedrag bij mondzorg? 



Afweergedrag bij mondzorg kan op verschillende 
momenten manieren tot uiting komen: 
De cliënt  

komt niet op de stoel zitten 

 laat de tandenborstel niet toe 

 laat het gebit niet in de mond plaatsen  

 loopt weg   

weigert verbaal (‘Ik wil niet’) 

duwt de tandenborstelweg, of (de hand van)de verzorgende 

bijt op de tandenborstel 

wendt zijn/haar hoofd af 

houdt zijn/haar mond dicht 

houdt zijn kiezen op elkaar 

kokhalst 

 

 Verschijnselen afweergedrag 



Mogelijke oorzaken van afweergedrag bij mondzorg: 
 

 

Oorzaken afweergedrag 

De cliënt 
 heeft een aandoening van het 
zenuwstelsel of de spieren, zoals apraxie 
(onvermogen om bewuste bewegingen uit te 
voeren) 
heeft pijn door gebitsproblemen of 
ontstekingen in de mond 
is vermoeid na de zorg 
zit of ligt in een verkeerde houding 
snapt niet wat de bedoeling is 
herkent het gebit niet 
is angstig, heeft een onveilig gevoel 
is snel afgeleid, concentratiestoornis 



Mogelijke oorzaken van afweergedrag bij mondzorg: 
 

De verzorgende 

 handelt niet adequaat, loopt steeds weg 

 verliest de aandacht tijdens het helpen 

 staat verkeerd achter de cliënt 

 staat verkeerd voor de cliënt 

 is ongeduldig 

 geeft geen goede uitleg / instructie 

 weet niet goed wat ze moet doen 

 zet de zorg door, ook al wil cliënt dit niet 

 

Oorzaken afweergedrag 



Hoe hoog staat mondzorg op prioriteitenlijst zorg? 
 

Urgentie goede mondzorg 



Stappenplan goede mondzorg 

1. 
Probleem 
vaststellen 

2. 
Gegevens 

verzamelen 

3. Nader 
onderzoek 

4. Plan van 
aanpak 

5. Evaluatie 



 

 Signaleren van structureel afweergedrag 
 

Doel 

o Signaleren van afweergedrag bij mondzorg 

o Vaststellen of dit afweergedrag structureel is 
 

Wat moet je weten? 

o Het afweergedrag is structureel als: 

o de cliënt meerdere keren per week afweergedrag vertoont 

o De cliënt langer dan 4 dagen aaneengesloten geen mondzorg heeft 
toegelaten 

Stap 1 Probleem vaststellen 



 

 Signaleren van structureel afweergedrag 
 

Wat kun je doen? 

o Neem de tijd voor de mondzorg 

o Ga na of je het beste voor of achter cliënt kunt gaan staan 

o Geef duidelijk aan wat je van plan bent te gaan doen 

o Dring niet onnodig aan 

o Probeer het na 5 minuten nogmaals 

o Probeer het op een ander tijdstip 

o Overleg met je collega’s en bespreek of zij het afweergedrag ook hebben 
opgemerkt 

o Ga samen met je collega’s na of er sprake is van structureel afweergedrag, 
zorg voor een goede verslaglegging in het dossier. 

 

Stap 1 Probleem vaststellen 



 

 Overleg met anderen 
 

Doel  

o Erachter komen wat de oorzaak van het afweergedrag is in overleg met de 
cliënt / familie, collega-verzorgenden en de arts / psycholoog / tandarts. 

 Wat kunnen mogelijke oorzaken zijn? 

Stap 2 gegevens verzamelen 



 

 Observeren en beschrijven van het gedrag 
Doel  

o In kaart brengen van het afweergedrag bij mondzorg en proberen hierin 
een patroon te herkennen. 
 

Wat kun je doen? 

o Observeer en beschrijf het afweergedrag 

Bij het observeren en beschrijven van het afweergedrag kun je op de volgende 
dingen letten: 

o Wat zie je? 

 Beschrijf de symptomen van het afweergedrag. 

 In welke situaties komt het afweergedrag voor? 

 

Stap 3 nader onderzoek 



 

 Ga de volgende dingen na 
o Heb ik voldoende tijd om de cliënt te begeleiden? 

o Heb ik voldoende rust om de cliënt te begeleiden? 

o Besteed ik voldoende aandacht aan de cliënt ? 

o Heb ik voldoende contact met de cliënt ? 

o Zijn er misschien veel prikkels in de omgeving? 

 

 Leg je bevindingen vast in het zorgdossier 
o Geef daarbij zo precies mogelijk de situatie weer en  wat je is opgevallen. 

 Bespreek je bevindingen in een multidisciplinair overleg 
(MDO) of bewonersbespreking 
o In dit overleg zullen ook de uitkomsten van het onderzoek door 

bijvoorbeeld de arts, de psycholoog, tandarts en andere zorgverleners 
besproken worden, al dan niet met cliënt / familie. 

Stap 3 nader onderzoek 



 

 Plan van aanpak en interventies 
Doel 

o Ervoor zorgen dat de cliënt de mondzorg weer toelaat door interventies 
die gericht zijn op een specifieke oorzaak, of door het uitproberen van 
algemene interventies gericht op de interactie en de communicatie met 
de cliënt, op de techniek en op de mondzorg. 

Wat kun je doen? 

o Maak in overleg met de arts, de familie en de eventuele andere 
betrokkenen een plan van aanpak 

o Welke maatregelen genomen kunnen worden, hangt af van de situatie: 

a. De oorzaak van het afweergedrag is bekend en kan worden behandeld. 

b. Er is (nog) geen duidelijk oorzaak voor het afweergedrag gevonden, maar er 
wordt verder gezocht naar een oplossing. 

c. De familie heeft samen met arts besloten dat verder ingrijpen niet meer aan 
de orde is. 

Stap 4 plan van aanpak 



 

 Vaststellen van het effect van de interventies 
Doel 

o Vaststellen of de gekozen behandeling of interventies ertoe hebben 
geleid dat de cliënt de mondzorg weer toelaat. 

Wat kun je doen? 

o Leg in het zorgdossier nauwkeurig vast wat je hebt gedaan en of het 
geholpen heeft 

o Bespreek de uitkomsten in het MDO of een bewonersbespreking 

Stap 5 Evaluatie: 



Stap 1  
Probleem vaststellen 

Vijfstappenplan 

Structureel 
afweergedrag: 
≥ 4 dagen geen mondzorg 
Meerdere keren per week 
afweergedrag  

Stap 2 
Gegevens verzamelen 

Overleg met anderen 
 
 

AFWEERGEDRAG  

- doe 2-3 
pogingen 

- op een ander 
tijdstip 

Geen 
mondzorg 
mogelijk 

Vastleggen in 
dossier 

Mondzorg is  mogelijk 

Overleg collega`s 

(teambeslissing) 
Structureel afweergedrag? 

Ja Vastleggen in dossier > stap 2 

overleg met cliënt / familie, collega-verzorgenden en 
de arts / psycholoog / tandarts over mogelijkheden 

Vastleggen in dossier 

Oorzaak onbekend > 
stap 3 

Mogelijk oorzaak 
bekend > stap 4 

(iov) met arts & familie; niet ingrijpen; comfortbehandeling 

Vastleggen in 
dossier 

Overleg MDO 
In opdracht van arts 
onderzoek van anderen; 
tandarts, psycholoog 

Oorzaak onbekend > stap 4 

Stap 3 
Nader onderzoek 

Observeren en 
beschrijven van het 
gedrag 
 

Stap 4 
Plan van aanpak 

Interventies 
 
 

Stap 5 
Evaluatie 

Vaststellen van het effect 
van de interventies 
 

Mogelijk oorzaak bekend > stap 4 

overleg met arts + cliënt / 
familie plan van aanpak 

niet ingrijpen; 
comfortbehandeling 

Uitproberen, aanpassen verbeteren van 
interactie, techniek + communicatie 

Observeren + beschrijven: 
-wat zie je? 
-wanneer? 
-andere verschijnselen 

overleg met arts + cliënt / 
familie plan van aanpak 

Gerichte interventie 

Evaluatie 

Overleg MDO Mondzorg is  mogelijk 

Terug naar stap 3 

Geen mondzorg mogelijk 

Vastleggen in 
dossier 



Is willen ook kunnen? 



Wat is weerstand bij mondzorg? 



Omgaan met weerstand en verzet tijdens de zorg 

Hoe signalen van verzet beter te leren herkennen: 
 

1. Het observeren en het interpreteren van het gedrag van 
de cliënten. Welke valkuilen zijn er? 

2. Zijn er alternatieven bij de omgang met verzet? 

3. Welke normen en waarden spelen daarbij een rol? 

 



Gekookte kikker syndroom 



Ervaringsoefening 

 

 

Territoriumleer 



Privédomein 

 

Privé schuilplaats 
 

 

 

 

Persoonlijke ruimte 
 

 

 

Psychologische ruimte 
 

 

 

Actie terreinen 
 

 

Publieke Arena 



Privédomein 

 

Privé schuilplaats 
 

Verdedigen 
 

 

 

Persoonlijke ruimte 
 

Verdedigen 
 

 

Psychologische ruimte 
 

Verwerven 
 

 

Actie terreinen 
 

Beheren 
 

Publieke Arena 



Wat kun je wel en wat kun je niet 
doen? 



Wat gaan we doen? 
WILLEN 

Intentie verklaring 

WETEN 
problemen  

inventariseren 

Plannen uitvoeren 

WETEN 

Plannen  
maken 

Uitvoering  
controleren 

W 
  E 
G 
  E 
N 

W 
A 
K 
E 
N 





Oog om oog 
Tand om tand 

 

Dank voor de aandacht 
 

Succes! 
 




