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Inventarisatie implementatie mondzorg  

Mondzorg Maria oord 

Vraag vanuit organisatie: 

Binnen 24 uur na opname  

De verzorging inventariseert de mondgezondheid en de zelfzorg van de cliënt en legt dit 

vast in het formulier mondzorg in Caress. 

Antwoord: 

 De verzorging inventariseert de mondgezondheid en de zelfzorg binnen 24 uur 
na opname van een nieuwe cliënt  

 Dit wordt genoteerd in het formulier mond zorg in Caress.  

 Bij problemen schakelt de verzorging de tandarts in.  

 De verzorging biedt de cliënt de benodigde zorg dit is gebaseerd op de nieuwste 
richtlijnen.  

 
Vraag vanuit de organisatie 
 
Binnen zes weken na opname, of zoveel eerder als nodig is:  
de tandarts inventariseert de mondgezondheid en stelt een mondzorgplan op. 
 
Antwoord 
 

 De tandarts bepaalt samen met de cliënt en de verzorging de 
mondzorgbehoefte van de cliënt.  

 De verzorging  vraagt de cliënt of hij/zij gebruik wil maken van de tandarts  
verbonden aan de locatie. Zo ja, dan wordt de cliënt toestemming gevraagd om 
de relevante gegevens door te geven aan de tandarts.  

 De verzorging plant in dat geval een consult met de tandarts in. Dit gaat via de 
tandarts assistente.  

 
Bij het opstellen van het zorgplan  

 De tandarts beoordeelt de relatie tussen de mondgezondheid van de cliënt en 
de aandoeningen waarvoor hij de medische zorg biedt en de zorg legt dat vast 
in het zorgleefplan in Caress. 

 
Binnen zes weken na opname, of zoveel eerder als nodig is  

 De tandarts inventariseert de mondgezondheid en de verzorging stelt een 
mondzorgplan op. 

 De zorg draagt er zorg voor dat dit mondzorgplan wordt vastgelegd in Caress. 
 

Vraag vanuit de organisatie 
 

De mondverzorging wordt cyclisch geëvalueerd. 
Bij iedere zorgplanbespreking wordt de mondzorg geëvalueerd. Zo nodig wordt 
het zorgplan aangepast 
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Antwoord 
 
Bij iedere zorgplanbespreking wordt de mondzorg geëvalueerd. Zo nodig wordt het 
zorgplan aangepast. Dit gebeurt twee maal per jaar standaard en indien nodig 
vaker. 
 
Vraag vanuit de organisatie 

Betrokkenheid tandarts en/of mondhygiënist 

 De tandarts roept iedere cliënt die nog (deels) eigen tanden heeft minimaal 
tweemaal per jaar op voor een consult.  

 De tandarts roept cliënten met alleen een prothese eenmaal per jaar voor 
controle op.  

 De rapportages en aanpassingen in het mondzorgplan van de tandarts worden 
opgenomen in het zorgdossier.  

 

Antwoord 

 De tandarts roept iedere cliënt die nog eigen tanden heeft of een partiële gebit 
heeft, minimaal tweemaal per jaar op voor een consult.  

 De tandarts roept cliënten met alleen een prothese eenmaal per jaar voor 
controle op.  

 De rapportages en aanpassingen in het mondzorgplan van de tandarts worden 
opgenomen in het zorgdossier. Dit kan sinds kort in Maria oord, Jane heeft 
toegang tot Caress. 
 

Vraag vanuit de organisatie 

Contract met tandarts 
Voor ZZP4+: er is een contract tussen de instelling en een tandarts waarbij de 
tandarts medeverantwoording draagt voor de tandheelkundige zorg 
Zo ja:  graag naam tandarts of organisatie 

Antwoord 

Ja, <naam tandarts> 

Vraag vanuit de organisatie 

Scholing medewerkers 

Medewerkers hebben minder dan 2 jaar geleden nog scholing/klinische les gehad 

over mondzorg.. 

Medewerkers weten waar ze de mondzorgprotocollen kunnen vinden. 

De medewerkers vinden zelf dat ze voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. 

mondzorg hebben. Borging mondzorg. 
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Antwoord 

Ieder jaar houden wij de mondvierdaagse en een battle. Om de mondzorg te 

borgen. 

Vraag vanuit de organisatie 

Medewerkers werken cliëntgericht 

De medewerkers kennen de wensen van de cliënt t.a.v. mondzorg.  

Er heeft hierover aantoonbaar communicatie met cliënt/vertw. plaatsgevonden. 

Antwoord 

Medewerkers van Maria- oord werken klantgericht en volgens de nieuwe richtlijnen 
mondzorg. 

 

 

 


