Registratie Mondhygiënist-Geriatrie
(versie oktober 2017, revisiedatum oktober 2020)
Dit document is vastgesteld op de ALV van 9 oktober 2015 en tekstueel en op detail inhoudelijk
aangepast in augustus 2017 o.a. door em.prof .dr. M.A.J. van Waas, voorzitter van het
Consilium Gerodontologicum, op verzoek van het bestuur van de NVGd en met goedkeuring
van de AVL van 6 april 2017. Op 25 oktober 2017 zijn in gezamenlijk overleg van bestuur en
Consilium ter verduidelijking van het portfolio twee addenda toegevoegd. Deze staan aan het
eind van dit document (punt 8. ‘Addenda’).
Samen met het document 'Reglement registratie en herregistratie Mondhygiënist-Geriatrie' is
dit document de leidraad voor inhoud en procedure met betrekking tot de registratie
Mondhygiënist-Geriatrie. Bij twijfel zijn de regels uit dit document leidend. Op de website
www.nvgd.nl zijn mogelijk documenten met aanvullende informatie geplaatst.
1. De basis
De inhoud van het document 'Reglement registratie en herregistratie MondhygiënistGeriatrie’ waar nodig nader geconcretiseerd, zowel naar inhoud (o.a. format
casusbeschrijving, gevolgde scholing en portfolio) als naar procedures. Registratie als
Mondhygiënist-Geriatrie (RMG) vindt plaats door het bestuur van de NVGd op basis van
regelingen vastgesteld door de ALV en na (zwaarwegend) advies van het Consilium
Gerodontologicum.
2. De procedure
Voor registratie komen in aanmerking mondhygiënisten met een voltooide opleiding van
een door de overheid erkende Hbo-opleiding (opleiding Mondzorgkunde), die lid zijn van de
NVGd, die persoonlijk een registratie Mondhygiënist-Geriatrie aanvragen en die voldoen aan
de volgende eisen:
1. Aantoonbare ervaring hebben in de mondzorg voor (geriatrische) ouderen (inclusief
samenwerking met andere zorgverleners). Als criterium geldt dat de aanvrager tenminste
drie jaar met een omvang van minimaal één dag per week (8 uur) - of een equivalent
daarvan - in een woonzorgcentrum, een centrum voor bijzondere tandheelkunde en/of
een geriatrische verwijspraktijk waar gewerkt wordt in een multidisciplinair
behandelteam, mondzorg heeft uitgevoerd. De aanvrager participeert in spreekuren,
patiënten-besprekingen en andere relevante interdisciplinaire overlegstructuren.
2. Een positieve attitude hebben ten aanzien van de mondzorg voor (geriatrische) ouderen.
3. Kennis en kunde hebben betreffende de volgende vier thema’s:
a. fysiologie en pathologie van het orofaciale orgaan m.b.t. (geriatrische) ouderen;
b. de wisselwerking tussen algemene gezondheid en mondgezondheid en de invloed van
ziekten en beperkingen op de mondzorg voor (geriatrische) ouderen; inclusief
medicatie;
c. psychische, psychosociale en sociale aspecten van de geriatrische / oudere patiënt in
relatie met de mondgezondheid en mondzorg;
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d. de logistiek en organisatie (macro-, meso- en microniveau) relevant voor de
geriatrische mondzorg.
4. Kunnen communiceren met geriatrische ouderen, familieleden, mantelzorgers en
verzorgend personeel, alsmede met diverse disciplines en management in de
ouderenzorg.
5. Wetenschappelijk kritisch en reflectief bestaande kennis en kunde, evenals nieuwe
ontwikkelingen, kunnen beoordelen, zowel algemeen als ten aanzien van het eigen
handelen; daarbij rekening houdend met doelmatigheid, ethiek en evidence based
handelen.
6. In anamnese, klinisch redeneren, zorgplanning en uitvoering van geriatrische mondzorg
de inhoud van de punten 2 -5 genoemde onderwerpen tot uitdrukking kunnen brengen.
Wanneer een mondhygiënist een aanvraag voor registratie doet dient deze duidelijk te maken
aan bovengenoemde eisen te voldoen. Om dat aan te tonen dient deze een portfolio in de
vorm van één digitaal bestand, b.v. een Word-bestand of een PDF-file, te overleggen.
Voor de behandeling van een verzoek tot inschrijving in het register moet een kostenvergoeding worden betaald. De hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en
gepubliceerd op de website van de NVGd. Het bedrag moet aan de penningmeester van de
NVGd worden overgemaakt. De aanvraag wordt in behandeling genomen zodra het
verschuldigde inschrijvingsbedrag is ontvangen. Het bedrag kan bij afwijzing van de aanvraag
niet worden teruggevorderd.
3. Het portfolio
Voor de (eerste) registratie bevat het portfolio:
1.

Persoonlijke gegevens, inclusief diploma;

2.

Een concreet overzicht van werkervaring in de geriatrische mondzorg waarbij de omvang
(minimaal drie jaar met een omvang van minimaal één dag per week (8 uur) - of een
equivalent daarvan -, de inhoud (type en aantallen patiënten, de aard van de mondzorg en;
organisatie (omvang instelling(en, mogelijkheden voor mondzorg) aan de orde komen (2-3
pagina’s A4);

3.

Een reflectief verslag van de hierboven genoemde werkzaamheden, waarbij sterke en
minder sterke punten en de motivatie om in de geriatrische mondzorg te werken en een
aanvraag te doen, alsmede de attitude/ houding ten aanzien van de mondzorg voor
ouderen aan de orde komen (2-5 pagina’s A4). Deze reflectie kan overigens ook in de
casuïstiek bij punt 5 aan de orde komen.

4.

Een overzicht van de wijze waarop kennis en kunde is verworven. Denk aan cursussen,
congressen, studiebijeenkomsten, literatuur, etc. Bij voorkeur met korte (kritische)
beschrijvingen van de inhoud (1-3 pagina’s A4). Bewijsstukken. De kandidaat heeft
bewijsstukken van de (geaccrediteerde) deskundigheid bevorderende activiteiten,
cursussen, congressen en studiebijeenkomsten verzameld en legt deze bewijsstukken
desgevraagd aan de NVGd over.

5.

Tien casusbeschrijvingen van zelf behandelde (geriatrische) patiënten waarin tot
uitdrukking komt:
a. de wensen en klachten van betrokken oudere en zorgomgeving (familie, mantelzorg of
andere zorgverleners);
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b. de relevante gegevens uit medische, tandheelkundige en psychosociale anamnese; de
medisch-tandheelkundige interactie; diagnose en probleemstelling;
c. het zorgplan met de zorgrichting. Een overzicht bestaande uit handelingen op het
gebied van screening, monitoring, preventie en curatie, waarbij wordt aangegeven wie
welke handelingen met welke frequentie uitvoert en het beoogde doel, de afspraken
met patiënt, de zorgomgeving en andere zorgverleners;
d. Een verslag en evaluatie van de zorg over enige tijd, bij voorkeur 6-9 maanden: Is het
zorgplan zoals gepland uitgevoerd? Zijn de beoogde doelen gehaald? Zo ja: Wat was het
resultaat? Zo neen: Waarom zijn ze niet gehaald? Wat was het gevolg? Wat heeft u toen
gedaan? Een verslag dus van de uitgevoerde zorg, plus een reflectie daarop.
Per casus 1 à 2 pagina’s A4 tekst, zo mogelijk vergezeld van röntgenfoto’s, mond- en
andere lichtfoto’s.
6.

Een scriptie, essay of artikel op het terrein van de gerodontologie of geriatrische
tandheelkunde. Dat kan een verslag van een eigen onderzoek zijn. Het kan ook een
kritische bespreking van relevant geachte publicaties ten aanzien van een onderwerp uit
één van de onder '2, paragraaf 3' genoemde vier thema’s zijn (circa 3-5 pagina's A4).

4. De registratie
Een kandidaat dient een aanvraag tot registratie in bij het bestuur van de NVGd met alle daarbij
behorende bescheiden in. Het bestuur doet een eerste check op de volledigheid van de
aanvraag. Zij kan de kandidaat om aanvulling vragen. Het bestuur vraagt vervolgens het CG om
advies en beslist over de aanvraag. Het bestuur heeft drie maanden de tijd om een aanvraag te
beoordelen.
Individueel kunnen afwijkingen optreden in de aan te leveren bescheiden, bijvoorbeeld omdat
een vrijstelling wordt gevraagd (elders competenties verworven, gepromoveerd, etc.) of omdat
dwingende redenen hiertoe aanleiding geven. In dat geval maakt de kandidaat dit duidelijk bij
zijn aanmelding in een bijgaande brief. Het bestuur zal de aanwezige bescheiden met de
toelichtende brief van de kandidaat voor advies aan het CG sturen.
5. Beoordeling en werkwijze Consilium
De aanvraag tot registratie wordt getoetst aan de registratie-eisen door het Consilium
Gerodontologicum (CG). De toetsing voor aanvragen tot registratie gebeurt aan de hand van
eigen verklaringen van de aanvrager. Het CG is gerechtigd deze verklaringen op juistheid te
controleren. Eventueel kan op basis van de geleverde stukken CG aanleiding zien de aanvrager
uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Ook kan als naar het oordeel van het CG daartoe
aanleiding bestaat het CG op ieder gewenst moment de kandidaat visiteren. De kandidaat is
verplicht volledige medewerking aan deze visitatie te verlenen. Onder visitatie door het CG
wordt verstaan: het bezoeken van de kandidaat in de praktijksituatie door leden van het CG
teneinde de kandidaat in de gelegenheid te stellen aanvullende informatie te verstrekken die
van belang is voor het beoordelen van de aanvraag. De visiterende leden van het CG maken een
verslag op over hun bevindingen. Dit wordt aan de gevisiteerde voorgelegd om deze in de
gelegenheid te stellen diens zienswijze kenbaar te kunnen maken.
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6. Herregistratie
Iedere vijf jaar dient een geregistreerde mondhygiënist-geriatrie zich te herregistreren. De
herregistratie-eisen zijn vastgelegd in het Reglement Mondhygiënist-Geriatrie en verder in een
apart, nog te schrijven, document ‘Herregistratie Mondhygiënist-Geriatrie’.
7. Slotbepalingen
Dit reglement wordt tenminste eens per 5 jaar geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd als de
omstandigheden daarom vragen.
8. Addenda
Addendum 1, toegevoegd op 25 oktober 2017
‘Een scriptie, essay of artikel dient in het kader van de registratie tot mondhygiënist-geriatrie te
zijn geschreven en mag niet ouder zijn dan 3 jaar.’
Addendum 2, toegevoegd op 25 oktober 2017
‘Indien bij de aanvraag een scriptie, essay of artikel wordt ingediend die door meer dan één
persoon is geschreven dient deze aan zwaardere eisen te voldoen, hetgeen niet alleen zichtbaar
moet zijn in het aantal pagina's, maar ook en met name in de kwaliteit. Tevens dient de aanvrager
een door alle schrijvers van de scriptie, het essay of het artikel ondertekende brief toe te voegen
waarin zij duidelijk maken wat de bijdrage van eenieder is geweest. Op basis daarvan wordt
beoordeeld of de scriptie, essay of het artikel aan de door de vereniging gestelde eisen voldoet.’
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