
Diëtisten toegevoegd aan het netwerk

Multidisciplinaire samenwerking 
mondzorg verder uitgebreid

In Limburg en Brabant zijn de tandartsen-geriatrie 

Nicole Teeuwisse en Peter de Goede er in geslaagd 

een groot multidisciplinair netwerk op te bouwen 

rondom kwetsbare ouderen.

Het netwerk heeft zich inmiddels uitgebreid en met 

name de samenwerking met diëtisten blijkt een 

welkome aanvulling.

Samenstelling netwerk
De aandacht voor de mondzorg bij ouderen ligt niet 
alleen meer bij diegenen die opgenomen zijn in het 
verpleeghuis, maar ook bij de groeiende groep thuis-
wonende ouderen. In samenwerking met en op ver-
wijzing van tientallen tandartsen wordt getracht de 
kwetsbare ouderen in de thuissituatie te bereiken. 
Middels samenwerking met de huisartsen verenigd in 
MCC Omnes en CHRONOS is verbinding gemaakt met de 
huisartsen uit de eerste lijn.
Beide tandartsen-geriatrie werken in de topklinische 
ziekenhuizen Zuyderland M.C. en Jeroen Bosch Zieken-
huis.

Hoe zijn de contacten met de diëtisten tot stand 
gekomen
Peter de Goede:  “Mijn collega Nicole Teeuwisse, 25 jaar 
ervaring met het werken in verpleeghuizen, zag net als 
ik enorme problemen met de mondgezondheid bij de 
ouderen die werden opgenomen. Vaak blijken er ook 
problemen te zijn met de voeding, zelfs leidend tot on-
dervoeding. De overkoepelde huisartsorganisaties in 
Brabant en Limburg zijn heel goed georganiseerd en 
bleken bereid een oplossing te vinden voor de ( mond) 
problemen van ouderen in de thuissituatie. 
Helaas blijkt dat alle aandacht van de huisartsen mo-
menteel naar Covid gaat en mede vanwege het vacci-
neren is er veel aandacht voor advanced care planning. 
Mondzorg heeft nu minder prioriteit terwijl ondervoe-
ding, mede vanwege de pandemie, wel de aandacht 
van de huisartsen heeft. In de regio Den Bosch is ge-

start met het project ondervoeding waarin de afdeling 
sociaal werk van de gemeente, de diëtisten, de tand-
arts-geriatrie en de huisartsen samenwerken. Ook in 
het Jeroen Bosch Ziekenhuis is er momenteel veel aan-
dacht voor ondervoeding. In Limburg en Brabant is er 
een samenwerking met de diëtisten opgezet waarbij 
het zelfs mogelijk bleek gezamenlijke huisbezoeken af 
te leggen “.

Deze interdisciplinaire werkwijze biedt 
 mogelijkheden 
Nicole Teeuwisse: “Ja, bedenk hierbij dat de consulten 
van de diëtisten op vergelijkbare wijze worden bekos-
tigd als de op diagnostiek gerichte consulten van een 

Helaas zien wij dat er ondervoeding bestaat bij de   
 kwetsbare ouderen in de thuissituatie
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operaties. Bij opname in het verpleeghuis, blijkt ruim 
80% van de cliënten mondproblemen te hebben, dat 
is een vergelijkbaar probleem en vaak ligt aan beide 
problemen een slecht gebit ten grondslag. Het is dui-
delijk dat iemand zonder voldoende kauwfunctie niet 
goed kan eten. Ook het plezier in eten verdwijnt met 
een slechte of pijnlijke dentitie. Dit wordt versterkt als 
iemand een verzwakte gezondheid heeft.

Op het moment dat er vragen zijn over de relatie tussen 
voeding en het gebit wordt onze hulp ingeroepen door 
de diëtisten. In Limburg is een zelfde route opgezet om 
te komen tot vroegdiagnostiek, waarbij we zo snel mo-
gelijk aandacht geven aan het belang van een goede 
mondgezondheid. 
De diëtiste en de tandarts-geriatrie stellen tijdens het 
gezamenlijk consult een plan op. Heeft de oudere geen 
reguliere tandarts dan wordt deze gezocht.
Deze tandartsen zijn essentieel in het netwerk om het 
grote aantal thuiswonende kwetsbare ouderen te be-
reiken. Na de diagnostiek overleggen we waar nodig 
met huisartsen, geriaters en specialisten ouderen-
geneeskunde ter ondersteuning van de ouderen op 
weg naar een behandeling. 

Oorzaken ondervoeding en verminderde mond-
gezondheid
Het blijkt dat er aan ondervoeding dezelfde medisch- 
biologische, sociale of psychische problemen ten grond-
slag liggen als aan een slechte mondgezondheid.
Op oudere leeftijd zijn de problemen in de mond vaak 
groter en moeilijker op te lossen. De tanden en kiezen 
zijn soms niet meer te herstellen en de oudere cliënt 
heeft vaak meerdere aandoeningen, zoals Parkinson of 
Alzheimer, welke de behandeling zeer complex maken. 
Het is daarom van belang te zorgen voor een OUDER-
DOMSPROOF gebit waarmee ook nog goed gekauwd 
kan worden bij verminderde gezondheid. 
Via het spreekuur bij KBO, de huisartsen, GGD, de geria-
ters of de afdeling sociaal werk van de gemeente kan 
zeer eenvoudig contact opgenomen worden met de 
tandarts-geriatrie van onze netwerken. Nicole Teeu-
wisse: “Het blijkt dat (huis)artsen niet op de hoogte 
waren van het bestaan van een tandarts-geriatrie en 
wat wij voor hen kunnen betekenen in de thuissituatie 
en bij opname in het ziekenhuis. Veel van onze inspan-
ningen zijn gericht op communicatie met de artsen, in 
het belang van de oudere.

Tot slot: jullie pleidooi voor een sterk netwerk blijft 
niet onopgemerkt
Nicole Teeuwisse “Dat klopt en daar zijn wij blij mee. 
Met de juiste zorg is het mogelijk langer thuis te wonen. 
De samenwerking met de diëtisten helpt ons, maar er 
ligt nog veel werk in het verschiet.”  

Gevolgen van ondervoeding
Als gevolg van ondervoeding is er sprake 
van
•  afname gewicht en spiermassa
•  vertraagd herstel en verminderde afweer
•  algehele fysieke en psychische achteruit-

gang
•  hogere mortaliteit
•  afname van kwaliteit van leven
•  kans op sociaal isolement
•  verhoogde kans op ziekenhuisopname,

 verpleeghuisopname, thuiszorg en vallen

Defi nitie ondervoeding:
BMI < 18,5 (< 65 jaar) of < 20 (≥ 65 jaar) of 
< 21 bij COPD en/of
• >10% onbedoeld gewichtsverlies in de laat-

ste 6 maanden en/of 
• meer dan 5% in de laatste maand
Vet vrije massa index
< 14,6 voor vrouwen 
< 16,7 voor mannen

Risicofactoren ondervoeding
• COPD
• Hartfalen
• CVA
• Depressie
• Dementie

• IBD
• Decubitus
• RA
• Parkinson

Plan van aanpak  
• Doel: betere zorg voor ondervoede

patiën ten door nauwere samenwerking
• Richtlijn voor samenwerking bij vroeg-

tijdig signaleren, diagnosticeren en
verlenen van zorg aan volwassenen met
(risico op) ondervoeding

• Binnen de multidisciplinaire samen-
werking is steeds meer plaats voor een
tandarts (-geriatrie)

• Samenwerking tussen een diëtiste en
tandarts-geriatrie geeft de mogelijkheid
tot een gemeenschappelijke aanpak

Scholing
Op de website www.tandarts.education ver-
schijnt binnenkort een webinar over ondervoe-
ding verzorgd door diëtiste Mirjam Cleveringa en 
tandarts-geria trie Peter de Goede. 
Het webinar is gratis te volgen en 1 KRT punt is 
aangevraagd.

tandarts-geriatrie. Wij werken in Brabant en Limburg 
op vergelijkbare wijze in de eerste lijn en de consulten 
worden vergoed vanuit de basisverzekering als blijkt 
dat er een verband is tussen mondgezondheid of voe-
ding en de algemene gezondheid.”

Ondervoeding in Nederland?
Peter de Goede: “ Helaas zien wij beiden dat er onder-
voeding bestaat in Nederland bij de kwetsbare ouderen 
in de thuissituatie. Het gaat ook bij ondervoeding om 
vroegdiagnostiek. Bij Alzheimer en andere aandoenin-
gen is de diëtiste dikwijls de eerste die de ondervoe-

ding vaststelt en is daardoor ook de eerste die bij deze 
kwetsbare groep op het belang van een goede mond-
gezondheid kan wijzen. 
Het DOORLEEFPLAN DEMENTIE geeft handvatten voor 
mantelzorgers en patiënten om door te leven na de 
diag nose. Een goede mondgezondheid is daarbij van 
belang en het eerste hoofdstuk van het DOORLEEF-
PLAN gaat over voeding. 

Waarom meer aandacht besteden aan 
 ondervoeding?
Ziekte gerelateerde ondervoeding komt voor in alle 
sectoren van de gezondheidszorg. Bijna 30% van de pa-
tiënten in de thuiszorg is ondervoed. Het leidt aantoon-
baar tot langzamer herstel en complicaties bij ziekte en 

   Veel (huis)artsen waren niet op de hoogte van het 
bestaan van een tandarts-geriatrie
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