


Draaiboek implementatie 
en regionale samenwerking 

MONDZORGPROFESSIONALS



Model voor regionale 
samenwerking 
mondzorg voor 
kwetsbare ouderen 

Thuiszorg
Huisartsen, praktijkondersteuners 
ouderenzorg
Casemanagers dementie
Apotheker
Alle regionale partijen
Regionale coördinatieOp www.demondnietvergeten.nl vindt u de noodzakelijke 

scholingsmaterialen en het screenings- en verwijsinstrument van De 
mond niet vergeten! 

Implementatie 
in 3 stappen

1. Is uw praktijk
ouderenproof?

2. Organiseer de 
noodzakelijke verbeteracties

3. Contact met de 
thuiszorg en huisarts



1. Is uw praktijk ouderenproof?

Ga na in hoeverre uw praktijk ouderenproof is met behulp 
van de materalen op:

https://www.knmt.nl/ouderen



2. Organiseer de 
noodzakelijke verbeteracties

Organiseer de noodzakelijke verbeteracties, met behulp van de materalen op 

Zorg er in ieder geval voor dat:

kwetsbare oudere patiënten uit het eigen bestand niet uit het oog worden 
verloren;
mantelzorgers bij de afspraak en de behandeling worden betrokken, als de 
patient diens begeleiding nodig heeft;
indien nodig aan de mantelzorger en/of thuiszorgmedewerkers instructie 
wordt gegeven met betrekking tot de mondverzorging; ;
patiënten naar de thuiszorg worden verwezen wanneer er hulp nodig is bij de 
mondverzorging (ondersteuning bij de zelfzorg, of overnemen van de 
mondverzorging) 
patiënten naar een gedi�erentieerde tandarts of CBT worden verwezen 
indien speci�eke kennis en behandeling nodig is;
een huisbezoek plaats vindt, als de patiënt niet naar de praktijk kan komen.

https://www.knmt.nl/ouderen

a.
b.
c.
d.

e.
f.



3. Contact met de thuiszorg 
en huisarts

Leg contact met de thuiszorg en huisarts(en) in uw werkgebied en ga na of 
deze openstaan voor samenwerking volgens onderstaand model. 



Model voor regionale 
samenwerking mondzorg 
voor kwetsbare ouderen



Is bij kwetsbare ouderen en mensen met dementie 
alert op problemen met de mondverzorging.

Heeft screening op mondzorg geïntegreerd in de 
reguliere zorg voor kwetsbare ouderen en mensen 
met dementie (met het DMNV screenings- en 
verwijsformulier).

Verwijs patiënten / cliënten zo nodig actief door naar 
een mondzorgverlener, indien dit op basis van de 
screening nodig blijkt.

Heeft alle medewerkers geschoold in signalering en 
hulp bij de mondverzorging

1.

2.

3.

4.

Thuiszorg



1.

2.

3.

Zijn bij kwetsbare ouderen en mensen met dementie 
alert op problemen met de mondverzorging en 
mondklachten / pijn in de mond. Huisarts is ook alert 
op interacties tussen mondgezondheid en medicatie 
en algemene gezondheid.

Hebben screening op mondzorg geïntegreerd in de 
reguliere zorg voor kwetsbare ouderen en mensen 
met dementie (met het DMNV screenings- en 
verwijsformulier).

Verwijzen patiënten zo nodig actief door naar een 
mondzorgverlener e/o de thuiszorg, indien dit op 
basis van de screening nodig blijkt. 

1.

2.

3.

Huisartsen, praktijkondersteuners 
ouderenzorg



Zijn bij mensen met dementie alert op problemen 
met de mondverzorging en klachten in de mond.

Hebben screening op mondzorg geïntegreerd in de 
reguliere zorg voor mensen met dementie (met het 
DMNV screenings- en verwijsformulier)

Verwijzen cliënten zo nodig actief door naar een 
mondzorgverlener, indien dit op basis van de 
screening nodig blijkt.

1.

2.

3.

Casemanagers dementie



1.

2.

3.

Apotheker

U kunt ook de apotheker bij de samenwerking 
betrekken. Ook zij kunnen een rol vervullen in het 
signaleren of  voorkomen van problemen met de 
mondzorg. Bijvoorbeeld:

Als medicatie wordt verstrekt die een ‘droge mond’ 
kunnen veroorzaken, kan de apotheker adviseren 
hoe deze te bestrijden.

Als pijnmedicatie zonder recept wordt verstrekt, kan 
de apotheker nagaan of dit voor problemen in de 
mond is, en kan hij/zij zonodig verwijzen naar een 
mondzorgverlener.



1. 2.Maken gebruik van het implementatiedraaiboek, de 
scholingsmaterialen en het screenings- en 
verwijsinstrument van De mond niet vergeten! (te 
vinden op www.demondnietvergeten.nl);

Zetten zich in voor publieksvoorlichting over (het 
belang van) mondzorg voor kwetsbare ouderen, 
mensen met dementie en hun naasten.

Alle regionale partijen:



1.

2.

3.

Partijen spreken af wie de regionale samenwerking 
coördineert en blijft bewaken. Dit kan een van de 
partijen zijn, of iemand anders, zoals een 
netwerkcoördinator.

Ten behoeve van de regionale samenwerking zijn er 
het eerste jaar 3 bijeenkomsten om gezamenlijk de 
voortgang te bespreken. 

Regionale coördinatie



Implementatieondersteuning

- Het projectteam van De mond niet vergeten! organiseert op verzoek, 
introductiebijeenkomsten voor wijkverpleegkundigen, huisartsen en casemanagers dementie. 

Meer weten? Mail: contact@demondnietvergeten.nl

- De KNMT organiseert informatiebijeenkomsten over de ‘Praktijkwijzer ouderen in de 
algemene mondzorgpraktijk’. Meer weten? Mail: r.neumann@knmt.nl

 


