
Een goede mondgezondheid is van belang voor de algemene gezondheid en welbevinden. Bij het verrichten van 
de mondverzorging bij een cliënt met dementie kan afwerend gedrag belemmerend werken. Een professionele 

werkwijze en passende benadering is daarom van groot belang. 

MONDZORG
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‘Afweergedrag bij de mondverzorging van cliënten met een dementie’
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1.  Probleem vaststellen
      - Herkennen afweergedrag: welke symptomen, gedragingen zie je?

2.  Gegevens verzamelen
     - Is er een verschil in de mondverzorging nu en vroeger?  
 - Breng het afweergedrag beter in kaart.
      - Wat zijn beïnvloedende factoren, wat is al geprobeerd?

3. 3.  Nader onderzoeken
 - Wat is de mondstatus en hoe is de mondgezondheid? 

4.  Plan van aanpak
 - Pas interventies toe.
 - Stel doelen en acties vast en leg deze vast in het zorgleefplan.
 - Wanneer poetsen niet meer lukt, reinig dan de mond volgens 
   advies mondhygiënist of tandarts.

5. 5. Evaluatie 
 - Evalueer met betrokkenen, pas zo nodig interventies aan en leg 
   afspraken vast in het zorgleefplan.

Benadering en positie: zorg voor een vriendelijke, bevestigende  
benadering, op gelijke ooghoogte. Ga achter/opzij van de cliënt 
staan terwijl je poetst.

Herkenbare omgeving: bij de wastafel, voor de spiegel, relevante 
voorwerpen.

RRespectvolle communicatie: ondersteun met gebaren of voor-
doen, gebruik geen kindertaal.

Stimuleer zelfzorg: laat de cliënt zelf beginnen, stuur bij of neem 
over waar nodig, hand-over-hand.

Aeiding: maak een praatje, laat de cliënt iets vasthouden, bij 
voorkeur een relevant voorwerp zoals bekertje of extra tanden-
borstel.

Poetsvolgorde: poets van minst naar meest gevoelige deel van 
de mond (over het algemeen eerst de buitenkant dan de binnen-
kant). 
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SAMENWERKEN

Zorg voor een professionele en respectvolle 
benadering, in een herkenbare omgeving. 

Door middel van dit vijfstappenplan kan de persoon die de mondverzorging uitvoert bij een cliënt met dementie en 
afwerend verbaal of fysiek gedrag:
   - inzicht krijgen in het afweergedrag en beïnvloedende factoren; 
   - door middel van een systematische werkwijze interventies inzetten en evalueren; 
   - een adequate mondgezondheid van de cliënt bereiken.

Overleg bij afweergedrag of problemen met de mondgezond-
heid altijd met de arts, tandarts of mondhygiënist. Werk samen 
met andere disciplines en betrokkenen zoals de verzorgende, 
logopedist, ergotherapeut, psycholoog en familie.
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