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Omnios helpt zorginstellingen met structurele, hoogstaande mondzorg op locatie.
Omnios neemt daarbij de instelling letterlijk een zorg uit handen. Omnios beschikt
over een mobiele tandheelkundige uitrusting die binnen 10 minuten kan worden
opgebouwd. Samen met u zorgen we ervoor dat u conform de wensen van de
inspectie volledige tandheelkundige voorzieningen kunt aanbieden.
Onze aanpak is drieledig:

1. Inzet van een betrokken en vakkundige tandarts
en/of mondhygiëniste op locatie

De mondzorg wordt zo veel mogelijk geleverd op locatie. De behandelingen
worden vastgelegd in de zorgdossiers, zijn volledig geprotocolleerd en voldoen
aan de wettelijke eisen. Omnios werkt uitsluitend met mondhygiënisten en
BIG-geregistreerde tandartsen die affiniteit hebben met ouderenzorg.

2. Implementatie van de Richtlijn mondzorg voor
zorgafhankelijke ouderen en borging van de mondzorg
binnen uw processen en beleid

Goede mondzorg is meer dan alleen de inzet van een tandarts en/of mondhygiëniste. De mondzorg moet ook volledig aansluiten bij uw zorgprocessen,
gedragen worden door de verschillende lagen in de organisatie en geborgd
zijn in het (kwaliteits-)beleid. Omnios begeleidt u hierbij, zodat de mondzorg
een integraal onderdeel wordt van uw zorgproces en -beleid.

3. Training van het verzorgend personeel

Onbekend maakt onbemind. Veel verzorgenden zijn niet in staat mondaandoeningen te herkennen en weten niet goed hoe ze de tanden van
cliënten moeten poetsen. Met voorlichting en trainingen geeft Omnios
hen het houvast, het zelfvertrouwen en de motivatie om de mondzorg
onderdeel te maken van hun dagelijkse routine. Omnios houdt daarbij
rekening met de niet geringe tijdsinvesteringen die verzorgenden toch
al moeten doen om hun kennis op peil te houden.

Wilt u de mondzorg in uw instelling blijvend verbeteren conform de bestaande
richtlijn? Omnios helpt u de mondgezondheid van de cliëntenpopulatie op niveau
te brengen en duurzaam te borgen in uw organisatie.
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Waarom mondzorg beter organiseren?

Door beleidsveranderingen zijn zorginstellingen genoodzaakt zich anders
te organiseren. De zorg wordt gedecentraliseerd; steeds meer zorg wordt
aangeboden in kleinschalige zorgeenheden. Veel instellingen hebben te maken
met bezuinigingen; ze moeten korten op personeel, terwijl goed gekwalificeerd
personeel lastig te krijgen is. Van verzorgenden wordt steeds meer gevraagd;
ze krijgen steeds meer te doen in minder tijd, waardoor er weinig tijd is om
trainingen te volgen. Dit alles is fnuikend voor de zorgkwaliteit. Het trieste gevolg
is, dat er steeds minder aandacht is voor kwalitatieve mondzorg, en daar waar
er wel aandacht voor is ontberen instellingen de mogelijkheden om de mondzorg
te organiseren.
Ontoereikende mondzorg leidt tot een versnelde achteruitgang van de mondgezondheid, van de algehele gezondheid en dus van de kwaliteit van leven.
Gebrekkige mondverzorging leidt tot een snelle achteruitgang van tanden
en kiezen en van de algehele mondgezondheid, zeker in combinatie met
medicijngebruik.
Gebrekkige mondverzorging leidt tot klachten bij het kauwen, spreken en
slikken.
Er is een aantoonbaar verband tussen een slechte mondgezondheid en
aandoeningen als de ziekte van Alzheimer, maag- en darmaandoeningen
en hartklachten.
Een slechte mondgezondheid kan resulteren in een onfrisse adem,
waardoor ouderen sneller in een sociaal isolement raken.
Juist voor zorgafhankelijke ouderen is proactieve, structurele mondzorg
dus hard nodig. Dit verkleint immers de kans op gezondheidsproblemen.
Een goede mondgezondheid kan daarmee ook bijdragen aan de beheersing
van de aldoor stijgende zorgkosten.
Veel instellingen realiseren zich dat ze, ook in de moeilijke situatie waarin ze
verkeren, wettelijk verplicht zijn om goede (mond)zorg te blijven leveren aan
cliënten. Maar hoe kunnen ze deze zorg organiseren?

