mondzorg = poetsen
informatie over mondzorg bij ouderen

De basis van goede mondzorg ligt in een schone mond
Een schone mond kan bereikt worden door het verlenen van hulp aan de bewoner bij het poetsen van
de tanden/prothese(s)/frame(s). Hieronder volgen enkele aanwijzingen en tips met betrekking tot het
reinigen en fris houden van de mond.

Tips voor mondzorg bij cliënten met eigen tanden
Poets 2 keer per dag de tanden en kiezen met een zachte tandenborstel of electrische
tandenborstel. Is 2 keer per dag niet mogelijk, probeer het dan in ieder geval 1 keer goed
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Gebruik voor het tandenpoetsen een tandpasta met fluoride
Probeer een systematiek aan te brengen met poetsen, bijvoorbeeld de 3 B’s: Binnenkant, 		
Buitenkant en Bovenkant van de tanden en kiezen
Let er met name op dat de overgang van tand naar tandvleesrand goed mee gepoetst wordt
Probeer 1 keer per dag goed tussen de tanden schoon te maken met bijvoorbeeld een rager

Tips voor mondzorg bij cliënten met een prothese/frame
Poets de prothese elke avond met een protheseborstel en water en handzeep

Doe de prothese ’s nachts altijd uit
Bewaar de prothese droog in een open prothesebakje
Maak de prothese weer vochtig voor dat deze weer
in de mond wordt gebracht
Leg de prothese een nacht in water met azijn (1:1)
als deze erg vies is
Reinig niet alleen het kunstgebit, maar ook het
slijmvlies waarop het kunstgebit rust: de kaken,
gehemelte en de overgang van de kaak naar de wangen

Tips voor mondzorg
bij elke cliënt
Bij droge lippen/mondhoeken: vet deze
in met vaseline
Maak de slijmvliezen altijd goed schoon
met een gaasje
Bij een vieze tong: poets de tong met de
tandenborstel of gebruik een tongschraper

Samenvattend:
Een goede mondzorg is erg belangrijk. We kunnen
zelfs stellen dat het essentieel is voor de kwaliteit
van leven. Een schone mond geeft minder kans op
ontstekingen van het tandvlees, gaatjes en infecties.
Dit resulteert in minder pijn en minder kans op
problemen voor de algehele gezondheid.
Doorgaans is de cliënt zelf niet meer in staat om dit
doel te bereiken. Hulp is meer dan wenselijk om een
schone frisse mond te krijgen en te behouden.

Een gezonde mond doe je samen.

Mondzorg, voor wie belangrijk?
Deze informatie folder is bedoeld om u als mantelzorger, familie of zorgverlener een handvat te geven
voor mondzorg bij ouderen. Met name voor deze doelgroep is het enorm belangrijk dat de mondgezondheid op peil is. Waarom dit zo is zal eerst kort uitgelegd worden.
In het algemeen vervult de mond een essentiële rol bij het kauwen, slikken en praten. Wanneer de mond
onvoldoende gezond is dan kan dit invloed hebben op deze functies, maar ook op de algehele gezondheid en daarmee op de kwaliteit van leven.
De cliënt in een verpleeg- of verzorgingshuis is, in de meeste gevallen, niet meer zelf in staat om zijn
of haar gebit goed te onderhouden. Deze doelgroep is in dat geval vaak afhankelijk van het initiatief van
de mantelzorger, familie of zorgverlener.
Als de mond niet goed schoongemaakt wordt, kunnen er problemen ontstaan. Zo kunnen ontstoken
tandvlees, gaatjes en infecties pijn veroorzaken. Daarnaast krijgen andere aandoeningen meer kans.
Een longontsteking kan bijvoorbeeld een indirect gevolg zijn van problemen in de mond.
Het is van belang om te weten dat dit soort, vaak ernstige problemen op medisch tandheelkundig gebied
gemakkelijk kunnen ontstaan bij bewoners van zorginstellingen. Dit heeft verschillende oorzaken.
Zo is het gebruik van medicatie eerder regel dan uitzondering. Een bijwerking van medicijnen die
veelvoorkomend is, is minder speekselproductie (‘droge mond’). Dit is weer van invloed op het ontstaan
van gaatjes.
Een andere kwestie vormen slik- en kauwproblemen. Deze komen geregeld voor bij allerlei ziekteprocessen. Eén van de belangrijke punten hierbij is dat voedselresten gemakkelijk achterblijven en
een voedingsbodem vormen voor bacteriën.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarin de wisselwerking tussen mond en algemene gezondheid
tot uitdrukking komt. Helaas komt het erop neer dat bij bewoners van zorginstellingen allerlei factoren
een rol spelen die een optimale mondgezondheid in de weg staan. Juist bij deze doelgroep is daarom
een goede mondverzorging zeer belangrijk.

Wat is goede mondzorg?
Goede mondzorg bij een bewoner van een zorgcentrum betekent dat er een schone mond wordt
gecreëerd, een mond die minder vatbaar is voor bacteriën, virussen en schimmels. Dit betekent
een mond zonder plaque, tandsteen, ontstekingen of andere infecties.

Contact
Als u na aanleiding van deze folder vragen heeft, kunt u contact opnemen met de tandartsassistente,
mondhygiëniste of tandarts. Zij staan altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden of mee te
denken over problemen die u ondervindt met betrekking tot mondzorg. Het is belangrijk te weten dat
advies op maat altijd mogelijk is. Het mondzorgteam van Omnios bespreekt de mogelijkheden heel
graag met u.
U kunt ons bereiken via ons emailadres info@omnios.nl.
Wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.
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