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Als het gaat om tandenpoetsen, 
geldt voor ouderen en hulpbehoe-
venden hetzelfde als voor ieder-
een: ten minste tweemaal per dag 
poetsen met fluoridebevattende 
tandpasta. Daarnaast is het be-
langrijk om één keer per dag de 
ruimtes tussen de tanden en kiezen 
met een stoker of een ragertje te 
reinigen. Bij ouderen zijn die ruim-
tes vaak wat groter, waardoor er 
meer etensresten in achterblijven. 
Omdat er bij het stijgen van de 
leeftijd vaak meer risico’s bestaan 
voor de mondgezondheid, is slecht 
of weinig poetsen uit den boze. 

Voordat je begint 
Gebruik altijd handschoenen als 
je iemands tanden poetst. Dat is 
hygiënisch voor zowel de cliënt als 
voor jou. De tanden van een ander 
poetsen, is niet gemakkelijk. Het 
beste is om achter de persoon te 

Goede mondzorg 
wordt niet minder 
belangrijk als je 
ouder wordt. 
Integendeel, juist 
bij hulpbehoevende 
ouderen kan een 
gezonde mond 
andere gezond-
heidsproblemen 
helpen voorkomen. 
In deze serie lees je 
over het voorkomen 
en signaleren van 
mondproblemen. 

Goed poetsen 
             doe je zo

gaan staan, zodat je dezelfde mo-
toriek kunt gebruiken als wanneer 
je je eigen tanden poetst. Zorg wel 
dat de persoon in kwestie goed 
weet wat je gaat doen. Laat de 
borstel zien, pak er desnoods een 
plaatje bij van tandenpoetsen en 
leg uit dat je achter hem of haar 
gaat staan om te poetsen. Anders 
kan het erg schrikken zijn. Neem 
de tijd en de rust voor het poetsen 
van de tanden.

Plaque
Zet de tandenborstel op de kauw-
vlakken en borstel rustig heen en 
weer. Op de binnen- en buitenkan-
ten van de tanden en kiezen zet 
je de tandenborstel schuin, zodat 
je de overgang naar het tandvlees 
goed meepoetst. Dit is belang-
rijk om de plaque weg te halen. 
Plaque bestaat uit bacteriën, voed-
selresten en speeksel, die kunnen 

             

langrijk om één keer per dag de 
ruimtes tussen de tanden en kiezen 
met een stoker of een ragertje te 
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vergeet de mond niet

De mondzorg voor hulp-
behoevende ouderen kan 
beter. Daarom is er sinds 
vorig jaar de projectgroep 
‘De mond niet vergeten!’, een 
samenwerkingsverband van 
onder meer de Stichting voor 
Bijzondere Tandheelkunde, 
de Vrije Universiteit en de 
Innovatiekring Dementie. 
De projectgroep wil dat 
kwetsbare ouderen, hun 
zorgverleners, mantelzorgers, 
huisartsen en casemanagers 
zich meer bekommeren om 
de mond. Tandartsen en 
mondhygiënisten krijgen 
aanbevelingen voor het ou-
derenproof maken van hun 
praktijk, zowel praktisch als 
zorginhoudelijk. Via folders, 
instructiefilms en bijscholin-
gen wil de projectgroep 
informeren over de speci-
ale aandacht die ouderen 
nodig hebben bij mond-
zorg. Aanleiding voor het 
project was het verhaal van 
Carolien en haar zoektocht 
naar goede mondzorg voor 
haar dementerende moeder. 
Op http://weblog.innovatie-
kringdementie.nl/brieven/op-
zoek-naar-goede-mondzorg-
voor-moeder/ lees je haar 
verhaal.

Deze serie is gemaakt in samenwerking met Claar van 
der Maarel-Wierink, tandarts-geriatrie en voorzitter 
van de onderwijscommissie van de differentiatieopleiding 
tot tandarts-geriatrie.

leiden tot gaatjes -cariës- en ontste-
kingen van het tandvlees. Bij oude-
ren is het tandvlees vaak wat terug-
getrokken, waardoor een deel van 
de tandwortel bloot ligt. Op deze 
plekken zijn de tanden en kiezen 
niet met glazuur beschermd en dus 
nóg gevoeliger voor gaatjes. Wan-
neer cariës in de wortel ontstaat, 
kunnen tanden en kiezen afbreken.

Elektrisch
Een elektrische tandenborstel 
maakt het gebit eenvoudiger 
schoon dan een handtanden-
borstel. Als iemand niet gewend 
is om elektrisch te poetsen, kan 
het heel onprettig aanvoelen als 
een hulpverlener wel opeens een 
elektrische tandenborstel gebruikt. 
Daarom is het aan te raden dat 
mensen overstappen op elektrisch 
poetsen voordat zij de dagelijkse 
mondverzorging uit handen moe-
ten geven. In verpleeghuizen zijn 
er soms elektrische leentandenbor-
stels, zodat bewoners -met gebruik 
van hun eigen borstelkopje- eraan 
kunnen wennen, voordat zij er zelf 
een aanschaffen. Een elektrische 
tandenborstel houd je stil, zonder 
hard te drukken. De borstel doet 
zelf het werk.

Bloed
Merk je tijdens het tandenpoetsen 
dat het tandvlees gaat bloeden, 
dan is er sprake van een tand-
vleesontsteking. Ga nu niet minder 
poetsen. Als het bloeden tijdens 
het poetsen na een paar dagen 
niet minder wordt, is het verstan-
dig een afspraak bij de tandarts 
te maken. Een tandvleesontsteking 
kan zich uitbreiden naar het kaak-
bot, waardoor tanden en kiezen 
los kunnen gaan zitten. Bij mensen 
die bloedverdunners gebruiken, 
kan het tandvlees erger bloeden. 
Echter, gezond tandvlees hoeft niet 
te bloeden bij het tandenpoetsen. 
Ook niet bij mensen die bloedver-
dunners gebruiken.

Bekijk een poetsinstructiefilmpje 
via http://weblog.innovatiekring-
dementie.nl/brieven/op-zoek-
naar-goede-mondzorg-voor-
moeder/ 

Volgende keer: zo verzorg je een 
gebitsprothese.
Volgende keer: zo verzorg je een 
gebitsprothese.
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Tot voor kort hadden de meeste 
oudere cliënten van de thuiszorg 
bijna allemaal een gebitsprothese. 
In de opleiding tot verzorgende 
komt het reinigen daarvan aan de 
orde. Toch gaat het in de praktijk 
niet altijd goed. 

Pasvorm
Allereerst is het belangrijk te weten 
dat iemand met een gebitsprothe-
se minimaal één keer per jaar naar 
de tandarts hoort te gaan. In de 
loop der tijd  slinkt de kaak en kan 
het gebeuren dat de prothese niet 
meer goed past. Door druk van de 
protheseranden op de slijmvliezen 
kunnen zweertjes in de mond ont-
staan en die zijn pijnlijk. Ook kan er 
in de ontstane ruimte tussen kaak 
en prothese een schimmelinfectie 
ontstaan. Vaak breidt dit uit tot in de 
mondhoeken, waar rode en soms 
open plekken kunnen ontstaan. 

Goede mondzorg 
wordt niet minder 
belangrijk als je 
ouder wordt. 
Integendeel, juist 
bij hulpbehoevende 
ouderen kan een 
gezonde mond 
andere gezond-
heidsproblemen 
helpen voorkomen. 
In deze serie lees je 
over het voorkomen 
en signaleren van 
mondproblemen. 

Kijk om naar de 
             prothese

Een schimmelinfectie doet niet altijd 
pijn, soms geeft het een wat bran-
derig gevoel. Een slecht passende 
prothese kan meestal gemakkelijk 
weer op maat gemaakt worden.

Mond reinigen
Wanneer iemand pijn heeft met 
het indoen van de gebitsprothese 
of bij het eten, weet je dat er iets 
aan de hand is. Grote problemen 
voorkom je door de mond van cli-
enten met een volledige gebitspro-
these twee keer per dag met water 
en een zachte tandenborstel te rei-
nigen. Je kunt ook een gaasje ge-
bruiken om de etensresten weg te 
halen. Haal voor het reinigen van 
de mond eerst de prothese eruit. 
Laat ook na elke maaltijd met wa-
ter spoelen.  Vooral bij mensen die 
halfzijdig verlamd zijn, kunnen zich 
ongemerkt etensresten ophopen in 
de wang. Door de mond schoon 
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vergeet de mond niet

De mondzorg voor hulp-
behoevende ouderen kan 
beter. Daarom is er sinds 
vorig jaar de projectgroep 
‘De mond niet vergeten!’, een 
samenwerkingsverband van 
onder meer de Stichting voor 
Bijzondere Tandheelkunde, 
de Vrije Universiteit en de 
Innovatiekring Dementie. 
De projectgroep wil dat 
kwetsbare ouderen, hun 
zorgverleners, mantelzorgers, 
huisartsen en casemanagers 
zich meer bekommeren om 
de mond. Tandartsen en 
mondhygiënisten krijgen 
aanbevelingen voor het ou-
derenproof maken van hun 
praktijk, zowel praktisch als 
zorginhoudelijk. Via folders, 
instructiefilms en bijscholin-
gen wil de projectgroep 
informeren over de speci-
ale aandacht die ouderen 
nodig hebben bij mond-
zorg. Aanleiding voor het 
project was het verhaal van 
Carolien en haar zoektocht 
naar goede mondzorg voor 
haar dementerende moeder. 
Op http://weblog.innovatie-
kringdementie.nl/brieven/op-
zoek-naar-goede-mondzorg-
voor-moeder/ lees je haar 
verhaal.

Deze serie is gemaakt in samenwerking met Claar van 

der Maarel-Wierink, tandarts-geriatrie en voorzitter 

van de onderwijscommissie van de differentiatieopleiding 

tot tandarts-geriatrie.

te maken, zie je vanzelf of er geen 
wondjes of rode plekken zijn.  

Groene zeep
Een gebitsprothese moet twee keer 
per dag uit de mond gehaald 
worden en worden schoonge-
maakt. Reinigen doe je het best 
met een speciale protheseborstel 
en groene zeep. Tandartsen raden 
het gebruik van bruistabletten af. 
Deze zijn vaak zo agressief, dat 
ze het oppervlak van de prothese 
porreus maken, waardoor er mak-
kelijker vuil aan hecht. Een gebits-
prothese moet altijd droog in een 
bakje worden bewaard. In een 
bakje water krijgen bacteriën kans 
om zich te vermenigvuldigen, dus 
dat wordt afgeraden.

Combinatie
Sommige mensen hebben een ge-
deeltelijke gebitsprothese en daar-
naast nog eigen tanden of kiezen. 
Deze combinatie is best veel werk. 
De eigen tanden en kiezen poets 
je twee keer per dag. Daarnaast 
geldt het advies om één keer per 
dag te stokeren of de tussenruimtes 
met een ragertje schoon te maken. 
De gebitsprothese poets je ook 
twee keer per dag.

Wanneer is het tijd om de 
mondzorg over te nemen?
De meeste mensen vinden 
het onprettig als zij hun dage-
lijkse mondverzorging uit handen 
moeten geven. Het is tijd om te 
helpen als je ziet dat iemand niet 
nauwkeurig of maar kort poetst. 
Om iemand in zijn waarde te laten 
is het belangrijk om hem eerst zelf 
te laten poetsen en aan te bieden 
om even na te poetsen.

Tandartsbezoek blijft belangrijk
Goede mondzorg is preventieve 
mondzorg. Pas naar de tandarts 
gaan als cliënten duidelijk maken 
dat zij pijn in hun mond hebben, 
is te laat. Pijn is bovendien geen 
goede graadmeter. Sommige men-
sen kunnen door een aandoening 
of handicap hun klacht niet goed 
verwoorden. Ook kan het zijn dat 
de pijnbeleving door medica-
tiegebruik of een aandoening is 
veranderd. Ook de mondhygiëniste 
kan een belangrijke rol spelen 
bij het op peil houden van de 
dagelijkse mondverzorging. Wordt 
een tandartsbezoek te ingewik-
keld, dan kan de tandarts van de 
cliënt meedenken over mogelijke 
oplossingen. 

Volgende keer: de invloed van 
medicijnen op de mondgezond-
heid
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Verschillende medicijnen kunnen 
ertoe leiden dat de hoeveelheid 
speeksel afneemt en de samen-
stelling verandert. Algemeen wordt 
aangenomen dat iemand die drie 
of meer verschillende medicijnen 
gebruikt, een verminderde speek-
selaanmaak heeft. Dit geldt dus 
voor de meeste hulpbehoevende 
ouderen. 

Zuuraanval
Het gebit kan op twee manieren 
een zuuraanval krijgen. In vrijwel 
al het eten en drinken zitten sui-
kers en zetmeel. Door bacteriën 
in de mond worden die omgezet 
in zuren, dit wordt een zuuraan-
val genoemd. Zo’n zuuraanval 
duurt ongeveer dertig minuten. 
Door te veel zuuraanvallen achter 
elkaar kunnen gaatjes ontstaan. 
De andere zuuraanval wordt 
veroorzaakt door zure voedings-

Goede mondzorg 
wordt niet minder 
belangrijk als je 
ouder wordt. 
Integendeel, juist 
bij hulpbehoevende 
ouderen kan een 
gezonde mond 
andere gezond-
heidsproblemen 
helpen voorkomen. 
In deze serie lees je 
over het voorkomen 
en signaleren van 
mondproblemen. 

Medicijn
middelen, denk aan frisdrank of 
vruchtensap. Door zo’n zuuraan-
val kan het glazuur oplossen. 
Deze vorm van slijtage heet 
tanderosie. Dit kan onherstelbare 
schade veroorzaken. Het gebit 
kan zich in principe herstellen van 
een zuuraanval als het daartoe 
maar de kans en de tijd krijgt.  
Gezond speeksel is in staat om 
deze aanval op het gebit tegen 
te gaan. Is er minder speeksel of 
heeft het speeksel een andere 
samenstelling door medicijnge-
bruik, dan kan de zuuraanval 
veel langer duren. Daardoor is 
er grotere kans op gaatjes, ofwel 
cariës. Bij ouderen is dit gevaar 
extra aanwezig, omdat er vaak 
sprake is van teruggetrokken 
tandvlees. De tandwortel is daar-
door kwetsbaar en kan kapot 
gaan door cariës, met uiteindelijk 
een gebroken tand tot gevolg.

gebruikt, een verminderde speek-
selaanmaak heeft. Dit geldt dus 
voor de meeste hulpbehoevende 

gebruik
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vergeet de mond niet

De mondzorg voor hulp-
behoevende ouderen kan 
beter. Daarom is er sinds 
vorig jaar de projectgroep 
‘De mond niet vergeten!’, een 
samenwerkingsverband van 
onder meer de Stichting voor 
Bijzondere Tandheelkunde, 
de Vrije Universiteit en de 
Innovatiekring Dementie. 
De projectgroep wil dat 
kwetsbare ouderen, hun 
zorgverleners, mantelzorgers, 
huisartsen en casemanagers 
zich meer bekommeren om 
de mond. Tandartsen en 
mondhygiënisten krijgen 
aanbevelingen voor het ou-
derenproof maken van hun 
praktijk, zowel praktisch als 
zorginhoudelijk. Via folders, 
instructiefilms en bijscholin-
gen wil de projectgroep 
informeren over de speci-
ale aandacht die ouderen 
nodig hebben bij mond-
zorg. Aanleiding voor het 
project was het verhaal van 
Carolien en haar zoektocht 
naar goede mondzorg voor 
haar dementerende moeder. 
Op http://weblog.innovatie-
kringdementie.nl/brieven/op-
zoek-naar-goede-mondzorg-
voor-moeder/ lees je haar 
verhaal.

Deze serie is gemaakt in samenwerking met Claar van 
der Maarel-Wierink, tandarts-geriatrie en voorzitter 
van de onderwijscommissie van de differentiatieopleiding 
tot tandarts-geriatrie.

Droge mond
Sommige ouderen ervaren zelf 
dat zij een droge mond hebben. 
Dit gevoel kun je tegengaan door 
de speekselklieren te stimuleren. 
Dat kan bijvoorbeeld door kau-
wen of zuigen op suikervrije kauw-
gom of snoepjes. Ook kan de 
cliënt een mondbevochtigingsgel 
gebruiken, te koop bij apotheek 
en drogist. Sommige tandartsen 
kunnen objectief vaststellen of er 
sprake is van minder speeksel en 
of de zuurgraad van het speeksel 
is veranderd. Als er sprake is van 
een plotselinge toename van 
het aantal gaatjes, zonder dat 
het poetsgedrag is veranderd 
of dat iemand opeens meer 
suikers is gaan eten, dan zou er 
een relatie met medicijngebruik 
kunnen bestaan. Het is verstandig 
de tandarts of huisarts hiernaar te 
vragen.

Mondspoeling
Als goede natuurlijke bescherming 
van de tanden en kiezen door het 
speeksel ontbreekt, is het nodig 
om extra fluoride te gebruiken, in 
de vorm van een mondspoeling 
of tandpasta met een hogere 
concentratie fluoride. Ook kan een 
tandarts voor een korte periode 
een mondspoeling met chloorhexi-
dine aanraden om de plaquecon-
centratie te laten afnemen en zo 
het risico op tandvleesontsteking 
en gaatjes te beperken. Vraag bij 
gebruik hiervan altijd eerst advies 
aan de huisarts of de tandarts.

Wanneer is het tijd om de 
mondzorg over te nemen?
De meeste mensen vinden 
het onprettig als zij hun dage-
lijkse mondverzorging uit handen 
moeten geven. Het is tijd om te 
helpen als je ziet dat iemand niet 
nauwkeurig of maar kort poetst. 
Om iemand in zijn waarde te laten 
is het belangrijk om hem eerst zelf 
te laten poetsen en aan te bieden 
om even na te poetsen.

tandartsbezoek blijft belangrijk
Goede mondzorg is preventieve 
mondzorg. Pas naar de tandarts 
gaan als cliënten duidelijk maken 
dat zij pijn in hun mond hebben, 
is te laat. Pijn is bovendien geen 
goede graadmeter. Sommige men-
sen kunnen door een aandoening 
of handicap hun klacht niet goed 
verwoorden. Ook kan het zijn dat 
de pijnbeleving door medica-
tiegebruik of een aandoening is 
veranderd. Ook de mondhygiëniste 
kan een belangrijke rol spelen 
bij het op peil houden van de 
dagelijkse mondverzorging. Wordt 
een tandartsbezoek te ingewik-
keld, dan kan de tandarts van de 
cliënt meedenken over mogelijke 
oplossingen. 

Volgende keer: mondzorg bij 
chronische aandoeningen
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Mensen met chronisch aandoe-
ningen, kunnen om meerdere 
redenen problemen krijgen met 
hun mondverzorging. De motoriek 
van het poetsen kan lastig wor-
den, maar ook energiegebrek en 
vergeetachtigheid kunnen een rol 
spelen. Een paar chronische aan-
doeningen in vogelvlucht.

Gewrichtsaandoeningen
Bij ontstekingsreuma (zoals reuma-
toïde artritis) en artrose zijn vaak 
de handen pijnlijk, stijf en soms 
vergroeid. Het kan dan lastig zijn 
om een tandenborstel vast te hou-
den en de juiste poetsbeweging 
te maken. Een ergotherapeut kan 
eventueel het handvat van de tan-
denborstel aanpassen, zodat de 
oudere de borstel zelf kan blijven 
hanteren.

Goede mondzorg wordt 
niet minder belangrijk 
als je ouder wordt. 
Integendeel, juist bij 
hulpbehoevende ouderen 
kan een gezonde mond 
andere gezondheids-
problemen helpen 
voorkomen. In deze 
serie lees je over het 
voorkomen en signaleren 
van mondproblemen. 

Chronische
Halfzijdige verlamming
Mensen met een halfzijdige ver-
lamming voelen vaak niet dat 
er nog etensresten in de wang 
van de aangedane zijde zitten. 
Controleer dat altijd. Voor men-
sen die halfzijdig verlamd zijn 
en een kunstgebit dragen, be-
staat er een speciale prothese-
borstel met een zuignap aan de 
onderkant van de steel. Je kunt 
hem daardoor rechtop op de 
wastafel zetten en het kunstgebit 
erlangs bewegen. Je hebt daar-
bij maar één hand nodig om de 
prothese te reinigen.

Diabetes
Als de bloedsuikerspiegel bij men-
sen met diabetes moeilijk in te stel-
len is, kan het zijn dat er sprake is 
van een ontsteking in de mond, bij-

Chronische
aandoeningen
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vergeet de mond niet

De mondzorg voor hulp-
behoevende ouderen kan 
beter. Daarom is er sinds 
vorig jaar de projectgroep 
‘De mond niet vergeten!’, een 
samenwerkingsverband van 
onder meer de Stichting voor 
Bijzondere Tandheelkunde, 
de Vrije Universiteit en de 
Innovatiekring Dementie. 
De projectgroep wil dat 
kwetsbare ouderen, hun 
zorgverleners, mantelzorgers, 
huisartsen en casemanagers 
zich meer bekommeren 
om de mond. Tandartsen 
en mondhygiënisten krijgen 
aanbevelingen voor het 
ouderenproof maken van 
hun praktijk, zowel prak-
tisch als zorginhoudelijk. 
Via folders, instructiefilms 
en bijscholingen wil de 
projectgroep informeren over 
de speciale aandacht die 
ouderen nodig hebben bij 
mondzorg. Aanleiding voor 
het project was het verhaal 
van Carolien en haar zoek-
tocht naar goede mondzorg 
voor haar dementerende 
moeder. Op http://weblog.
innovatiekringdementie.nl/
brieven/op-zoek-naar-goe-
de-mondzorg-voor-moeder/ 
lees je haar verhaal.

voorbeeld een tandvlees- en kaak-
botontsteking. Daarom is mondzorg 
voor mensen met diabetes extra 
belangrijk. Andersom geldt het-
zelfde: de diabetes heeft effect op 
het speeksel, waardoor mondpro-
blemen eerder kunnen ontstaan. 
Probleem is verder dat wonden, dus 
ook wondjes in de mond, moeilijker 
genezen bij mensen met diabetes. 

COPD
Het gebrek aan energie dat men-
sen met COPD ervaren, kan leiden 
tot een gebrekkige mondverzor-
ging. Naar de tandarts gaan, kan 
te vermoeiend zijn. En zelfs poetsen 
kan een drempel zijn. Mensen met 
COPD hebben vaak een mond-
ademhaling, waardoor speeksel 
de mond minder goed beschermt.. 
Het gebruik van ‘pufjes’ met corti-
costeroïden vergroot het risico op 
schimmelinfecties in de mond.

Ziekte van Parkinson
Door achteruitgang van de moto-
riek kan de dagelijkse mondver-
zorging problematisch worden.  
Daarnaast hebben ouderen met 
de ziekte van Parkinson vaak last 
van speeksel dat uit de mond 
loopt. Niet zozeer de hoeveelheid 
speeksel, maar het feit dat deze 
mensen minder vaak slikken, daar-
bij een voorovergebogen houding 
hebben en een verstard gelaat, 
zijn hiervan de oorzaak.

Wanneer is het tijd om de 
mondzorg over te nemen?
De meeste mensen vinden het 
onprettig als zij hun dagelijkse 
mondverzorging uit handen 
moeten geven. Het is tijd om te 
helpen als je ziet dat iemand 
niet nauwkeurig of maar heel 
kort poetst. Om iemand in zijn 
waarde te laten is het belang-
rijk om hem eerst zelf te laten 
poetsen en aan te bieden om 
even na te poetsen.

Tandartsbezoek blijft belangrijk
Goede mondzorg is preven-
tieve mondzorg. Pas naar de 
tandarts gaan als cliënten 
duidelijk maken dat zij pijn in 
hun mond hebben, is te laat. 
Pijn is bovendien geen goede 
graadmeter. Sommige mensen 
kunnen door een aandoening 
of handicap hun klacht niet 
goed verwoorden. Het kan 
ook zijn dat de pijnbeleving 
door medicatiegebruik of een 
aandoening is veranderd. 
Ook de mondhygiëniste kan 
een belangrijke rol spelen bij 
het op peil houden van de 
dagelijkse mondverzorging. 
Wordt een tandartsbezoek te 
ingewikkeld, dan kan de tand-
arts van de cliënt meedenken 
over mogelijke oplossingen.

›› Volgende keer: mondzorg bij gedragsproblemen 

Deze serie is gemaakt in samenwerking met    Claar van der Maarel-Wierink, tandarts-geriatrie en voorzitter van de onderwijscommissie van de    differentiatieopleiding tot tandarts-geriatrie.
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