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Mondzorg, poetssimpel evident in een woonzorgcentrum? 
Dat denk je maar.  

Elke leeftijd heeft op vlak van mondzorg en tandhygiëne zijn 
specifieke noden, zo ook bij het ouder worden. 

Het is algemeen geweten dat een goede mondhygiëne 
bijdraagt tot een langer behoud van de eigen tanden, 
zorgt voor een betere spijsvertering en pijn en ontstekingen 
voorkomt. 
 

Mond- en tandhygiëne vraagt extra aandacht van de 
bewoner zelf, het zorgteam en de tandarts. Dit jaar maken 
we van mondzorg een extra aandachtspunt in de basiszorg 
door alle betrokkenen te informeren en extra op te leiden. 
1. Op 1 april zijn we gestart met een jaarlijks preventief 

onderzoek voor alle bewoners. 
Philippe De Groote, tandarts, komt al enkele jaren in 
onze voorziening. 
Hij heeft zijn eigen kabinet in Huis Lessius en dankzij de 
juiste accommodatie kan hij garant staan voor een 
uitgebreide tand- en mondverzorging. 

2. Op 15 maart 2019 organiseerden we een vorming voor 
geïnteresseerde medewerkers. Alle deelnemers waren 
het eens over het belang van goede mondzorg. Maar 
hoe zetten we dat om in de dagdagelijkse praktijk?  Er 
werden haalbare voorstellen uitgewerkt en fiches 
opgesteld. Alle voorstellen, tips en fiches zullen 
gebundeld worden in een folder als leidraad voor alle 
medewerkers. 

3. En last but not least: de bewoner zelf. De betrokkenheid 
van bewoners is nodig om het belang van goede 
mondzorg en tandhygiëne duidelijk te maken. Het 
jaarlijks preventief tandartsbezoek zal daar al zeker toe 
bijdragen. Daarnaast willen we samen met de familie 
hierover in gesprek gaan en helpen waar nodig.  We 
willen onze bewoners er dagdagelijks aan laten 
herinneren en aanmoedigen om de juiste mondzorg en 
tandhygiëne uit te voeren. Het gebruik van de juiste 
tandenborstel en poetsproduct spelen hierbij ook een 
belangrijke rol en is een opdracht van iedereen. 

 

Een familielid schreef ons het volgende: “Ik ben verheugd te 
zien dat Dijlehof en u tijd investeren en aandacht besteden 
aan de dentale verzorging van de bewoners. U zal zien dat 
mijn grootmoeder een trotse vrouw is die haar best doet om 
haar gebit te onderhouden, maar door reuma en haar 
dementie is dat de laatste jaren steeds moeilijker 
geworden… Graag vraag ik u de verdere zorgen in die 
optiek verder te zetten.” 

Heb je vragen of tips? Steeds welkom bij het mondzorgteam 
Ilse Claeys, Moncy Vidal, Leen Storms en Karin Vandoorne 

 

 


