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Samenvatting 

In de laatste decennia is de mondgezondheid van de Nederlandse bevolking verbeterd. 
Hierdoor behouden steeds meer oude(re) mensen hun eigen gebit met als gevolg dat ook 
in verpleeghuizen het aantal mensen met een eigen gebit toeneemt. Deze toename wordt 
versterkt door de toenemende vergrijzing. Het gebit is essentieel bij kauwen, bijten, 
spreken, esthetiek, en sociaal functioneren.  
Problemen met de mondgezondheid kunnen gevolgen hebben voor de algemene 
gezondheid omdat o.a. eten wordt bemoeilijkt. Goede mondverzorging kan 
mondgezondheidsproblemen voorkomen. Uit eerder onderzoek bleek dat de 
mondhygiënische zorg van verpleeghuisbewoners gebrekkig was: 45% van de dentate 
(met natuurlijke gebitselementen) verpleeghuisbewoners en 17% van de edentate 
(zonder natuurlijke gebitselementen) had veel plaque, voedselresten of stains (Kalsbeek 
et al., 2002). Bewoners van verpleeghuizen zijn voor hun mondhygiëne en voor het 
verkrijgen van professionele mondzorg veelal afhankelijk van het initiatief van 
verzorgenden. De resultaten van dit eerdere onderzoek leidden tot de aanbeveling om 
o.a. structurele aandacht te besteden aan instructie en bijscholing van het personeel om 
de mondverzorging van bewoners effectiever en gemakkelijker te maken (Kalsbeek et 
al., 2002). Dit was de reden voor de start van het project: 
 
Instructiekaarten en instructievideo/DVD ter verbetering van de mondgezondheid van 
verpleeghuisbewoners. Ontwikkeling en haalbaarheids- en effectstudie. 
 
Het project werd financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Stimuleringsfonds 
Openbare Gezondheidszorg (fonds OGZ). 
 
Het doel van het project was: 
1 De mondhygiëne van verpleeghuisbewoners te verbeteren én  
2 De mondverzorging bij verpleeghuisbewoners gemakkelijker te maken voor 

verzorgenden door gebruik te maken van instructiekaarten en een 
instructievideo/DVD. 

 
Materiaal en methode 
Het project was opgebouwd uit 3 fasen:  
Fase 1: Ontwikkelen van instructiekaarten en instructievideo/DVD. 
Instructiekaarten zijn ontwikkeld voor de verzorging van vijf verschillende 
gebitssituaties. Deze gebitssituaties zijn:  

a. Eigen tanden en kiezen 
b. Frame of plaatje  
c. Volledig kunstgebit  
d. Niets (edentate kaak zonder vervanging van gebitselementen) 
e. Overkappingskunstgebit. 

Per gebitssituatie is bepaald welke basisverzorging op de instructiekaarten moest 
worden weergegeven en welke aanvullende verzorging duidelijk gemaakt moest worden 
door middel van stickers. De instructiekaarten zijn zowel voor de bovenkaak als voor de 
onderkaak gemaakt. Hierdoor kon men voor elke bewoner de juiste bovenkaakkaart en 
de juiste onderkaakkaart samenstellen.  
Tevens is een instructievideo/DVD gemaakt ter introductie en begeleiding van het 
gebruik van de instructiekaarten. 
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Fase 2: Onderzoek naar de haalbaarheid en effectiviteit van de instructiekaarten en  
-video/DVD d.m.v. vragenlijstonderzoek bij verzorgenden en bij bewoners. 
Het onderzoek is opgezet volgens het design van een Randomised Controlled Trial 
(RCT) met een controle- en een interventiegroep. Zowel de verpleeghuisbewoners als 
de verzorgenden uit beide groepen hebben tweemaal een vragenlijst ingevuld (een nul- 
en een nameting). Helaas was het door gebrek aan financiële middelen niet mogelijk 
objectieve (klinische) metingen te verrichten naar de mondhygiëne bij de bewoners. De 
randomisatie naar interventiegroep of controlegroep vond plaats na het invullen en 
retourneren van de vragenlijsten van de nulmeting. De interventiegroep ontving de 
instructiekaarten en -video/DVD. In de controlegroep werd de voor die verpleeghuizen 
gebruikelijk mondzorg geleverd. 
26 verpleeghuizen namen deel aan het project, totaal zijn 3895 verzorgenden en 3813 
bewoners aangeschreven. 416 verzorgenden en 1059 bewoners hebben zowel de 
vragenlijst van de nul- als van de nameting ingevuld. 
 
Fase 3: Schrijven van een implementatieplan bij gebleken haalbaarheid/effectiviteit van 
het gebruik van de instructiekaarten en/of -video/DVD 
 
Resultaten 
De verzorgenden uit de interventiegroep vonden de instructiekaarten over het algemeen 
duidelijk.  
Uit de nameting van de verzorgenden blijkt dat de verzorgenden uit de interventiegroep 
bij een aantal gebitssituaties de mond van bewoners vaker zijn gaan schoonmaken en 
dat zij een aantal gebitssituaties ook schoner zijn gaan vinden dan de verzorgenden uit 
de controlegroep. De verzorgenden uit de interventiegroep geven tevens aan zelf te 
vinden dat zij meer kennis en vaardigheden hebben gekregen. Zij zijn echter de 
mondverzorging in het algemeen wel moeilijker, viezer en vervelender gaan vinden dan 
de verzorgenden uit de controlegroep. Dit laatste is waarschijnlijk het gevolg van 
zogenaamde “response shift”; dit is het fenomeen dat de interne standaard, waaraan 
respondenten hun oordelen afmeten, verschuift onder invloed van een interventie. Een 
vaardigheid die voorafgaand aan een interventie gemakkelijk leek, blijkt na training in 
die vaardigheid veel lastiger te zijn dan men vooraf vermoedde. 
 
Uit de resultaten van de bewoners blijkt dat tussen de bewoners van de interventiegroep 
en de bewoners van de controlegroep geen statistisch significante verschillen zijn in 
tevredenheid met het (kunst)gebit, in hoe schoon de bewoners hun gebit ervaren, hoe 
vervelend zij het vinden wanneer iemand anders hun gebit schoonmaakt, en in 
poetsfrequentie.  
 
Conclusie 
Ondanks het feit dat er geen verschillen zijn aangetroffen tussen bewoners uit de 
interventiegroep en controlegroep, zijn de verzorgenden uit de interventiegroep bij een 
aantal gebitssituaties de mond schoner gaan vinden. Dit betekent een mogelijke 
verbetering van de mondhygiëne van verpleeghuisbewoners. De verzorgenden uit de 
interventiegroep zijn bepaalde gebitssituaties vaker gaan schoonmaken. Verder blijkt 
dat de verzorgenden zich er van bewust geworden zijn wat mondverzorging inhoudt en 
dat deze niet zo gemakkelijk blijkt te zijn als zij vooraf dachten. Dit wordt beschouwd 
als een van de knelpunten voor implementatie. Op basis van bovenstaande resultaten is 
een vervolgtraject gewenst en gerechtvaardigd waarin determinanten naar 
belemmerende en bevorderende factoren m.b.t. het gebruik van de instructiekaarten en -
video nader onderzocht worden. Vervolgens zal(zullen) (een) invoerstrategie(ën) 
opgesteld en getest dienen te worden. 
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Summary 

There has been an improvement in recent decades in the oral health of the Dutch 
population. As a result, more and more older people still have their own teeth and this is 
also true of residents of nursing homes. This trend is heightened by the rise in the 
average age of the population. Teeth are essential for chewing, biting, speaking, 
appearance and social functioning. Problems with oral health can have implications for 
general health, for example because they cause difficulties with eating. Good oral 
hygiene can prevent problems with oral health. Previous research has shown that oral 
hygiene in residents of nursing homes is poor: 45% of dentate nursing home residents 
(those with natural dentition) and 17% of the edentate residents (those without natural 
dentition) had severe plaque, food remnants or stains (Kalsbeek et al., 2002). Generally, 
residents of nursing homes depend on initiatives from the staff for obtaining daily oral 
care. The results from this earlier study resulted in a recommendation to provide 
instructions and training for staff on a structural basis in order to make daily oral care 
for residents more effective and easier (Kalsbeek et al., 2002). This led to the launch of 
the project: 
 
Instruction cards and video for the improvement of oral hygiene in nursing home 
residents. Development, feasibility study and impact study. 
 
The project received financial support from the Public Health Fund (Stichting 
Stimuleringsfonds OGZ). 
 
The objectives of the project were:  
1 To improve the oral hygiene of nursing home residents and 
2 To make daily oral care for nursing home residents easier for staff by providing 

instruction cards and an instruction video/DVD. 
 
Materials and method  
The project consisted of three phases:  
Phase 1: The development of instruction cards and the instruction video/DVD. 
Instruction cards were developed for oral care in five different dental-status categories:  

a. Natural dentition 
b. Partial dentures  
c. Full dentures  
d. Edentulous jaw without dentures 
e. Over-dentures. 

For each status, the instruction cards describe the basic care required for each status and 
stickers show the extra care that is needed. The instruction cards were produced for both 
the upper and lower jaws. This makes it possible to combine the correct upper-jaw card 
with the correct lower-jaw card for each resident.  
An instruction video/DVD was also made to introduce and support the use of the 
instruction cards. 
 
Phase 2: Study of the feasibility and efficacy of the instruction cards and video/DVD 
with a questionnaire for care staff and residents. 
The study was designed as a Randomised Controlled Trial (RCT) with a control and an 
intervention group. Both the nursing home residents and the care staff from both groups 
completed questionnaires twice (baseline and post-measurement). Unfortunately, lack 
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of funding meant that it was not possible to perform objective (clinical) measurements 
of oral hygiene in nursing home residents. Randomisation took place after the 
completion and return of the baseline questionnaires. The instruction cards and 
video/DVD were sent to the intervention group. The control group received the oral 
care usually given in their nursing homes. 
Twenty-six nursing homes took part in the project and a total of 3895 care staff and 
3813 residents were approached. 416 care staff and 1059 residents completed both 
questionnaires.  
 
Phase 3: The drafting of an implementation plan once the feasibility/efficacy of the 
instruction cards and/or video/DVD have been demonstrated. 
 
Results 
In general, the care staff in the intervention group thought the instruction cards were 
clear.  
The post-measurement questionnaire completed by the care staff showed that the staff 
in the intervention group cleaned residents' mouths more often in some status categories 
and that, compared to the care staff in the control group, they also found that cleanliness 
was improved in a number of status categories. The care staff in the intervention group 
also indicated that they had acquired more expertise and skills. However, they had come 
to find oral care in general more difficult, dirtier and more unpleasant than the care staff 
in the control group. This is probably the result of “response shift”; this is the 
phenomenon in which the internalised standards on which respondents base their 
opinions shift as the result of an intervention. A skill which appears to be easy prior to 
an intervention proves to be much more awkward than expected beforehand after 
training in that skill. 
 
The results of the residents show that there are no statistically significant differences 
between the residents in the intervention group and those in the control group in terms 
of satisfaction with their teeth or dentures, how clean the residents think their teeth or 
dentures are, how unpleasant they find it for others to clean their teeth or dentures, or in 
cleaning frequency.  
 
Conclusion 
Despite the fact that we found no differences between the residents in the intervention 
and control groups, the care staff in the intervention group did think that the residents' 
mouths were cleaner in a number of status categories. This could mean that there is an 
improvement in the oral hygiene of nursing home residents.  
 
The care staff in the intervention group started to clean teeth/dentures more often in 
certain status categories. These care staff were also of the opinion that their expertise 
and skills in the area of oral care had improved. In addition, there was greater awareness 
among care staff of what oral care involves and they did not find it as straightforward as 
they had thought beforehand. This is seen as one of the obstacles to national 
implementation. It would not therefore appear to be advisable for the time being to 
proceed directly to the national implementation of the instruction cards and video/DVD. 
On the basis of these results, a follow-up phase would appear to be desirable and 
justified. This will involve a more detailed study of determinants of favourable and 
unfavourable factors relating to the use of the instruction cards and video/DVD. The 
next step will be to establish and test one or more implementation strategies. 
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1 Inleiding 

Het is algemeen bekend dat de Nederlandse bevolking vergrijst. Er zijn inmiddels 2.2 
miljoen 65-plussers, 13% van de totale bevolking (Klerk de, 2004). Voorspeld wordt 
dat dit aantal in 2030 zal zijn gegroeid tot 4 miljoen (25% van de  bevolking) (Jong de 
et al., 2004).  
De mondgezondheid van de Nederlandse bevolking is de laatste decennia verbeterd: in 
1981 had 31% van de bevolking van 16 jaar en ouder een volledig kunstgebit (Berg, 
1986). In 1993 was dit percentage teruggelopen naar 22% en in 2005 naar 13% (CBS, 
Statline). Ook bij de oudere bevolking is het percentage met een volledig kunstgebit in 
de periode van 1993 tot 2004 teruggelopen van 68% naar 52% (CBS, Statline).  
 
Onderstaand figuur laat de dalende trends zien in het percentage personen met een 
volledig kunstgebit in boven- en onderkaak (Kalsbeek et al., 2006). Andersom betekent 
dit dat het percentage personen met eigen tanden en kiezen (dentate personen) dus 
toeneemt: meer mensen behouden tot op hogere leeftijd hun natuurlijk gebit. 

0

20

40

60

80

100

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Leeftijd (jr)

65 +

45-64

16-44

 
Figuur 1.1: Percentage personen met een volledig kunstgebit in de boven- en onderkaak 
 
Wanneer men rekening houdt met de sterke toename van het percentage dentate 
volwassenen in de jongere leeftijdscategorieën, kan men voorzien dat het percentage 
ouderen met een natuurlijk gebit in de komende jaren verder zal stijgen. De behoefte 
aan tandheelkundige zorg bij ouderen in het algemeen zal daardoor toenemen. Deze 
trend zal dan ook gezien worden bij bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen. 
Bewoners worden ouder en behouden langer hun natuurlijk gebit.  
 
Het gebit is essentieel bij kauwen, bijten, spreken, esthetiek en sociaal functioneren 
(Sheiham et al., 2001a; Sheiham et al., 2001b). Niet goed kunnen kauwen en bijten kan 
gevolgen hebben voor de algemene gezondheid omdat o.a. het eten wordt bemoeilijkt. 
Het niet duidelijk kunnen spreken, een verminderde esthetiek en slechte adem zijn 
factoren die van grote invloed zijn op het sociaal functioneren van een individu.  
Goede mondverzorging kan mondgezondheidsproblemen voorkomen. Bewoners van 
verpleeghuizen zijn voor hun mondhygiëne en voor het verkrijgen van professionele 
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mondzorg veelal afhankelijk van het initiatief van verzorgers. Als de zelfzorg 
tekortschiet zal het verzorgend of verplegend personeel (hier verder verzorgend 
personeel of verzorgenden genoemd) de zorg voor de mondhygiëne overnemen en, 
indien daar aanleiding voor is, professionele tandheelkundige hulp inroepen.  

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

TNO Preventie en Gezondheid, nu TNO Kwaliteit van Leven, voerde in 2000-2001 in 
opdracht van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) onderzoek uit naar de 
tandheelkundige zorg (“mondzorg”) in verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen 
voor verstandelijk gehandicapten. De twee belangrijkste onderzoeksvragen waren:  
1. Welke infrastructurele voorzieningen zijn beschikbaar in verpleeg- en 

verzorgingshuizen en in instellingen voor verstandelijk gehandicapten om tegemoet 
te komen aan de behoefte aan mondzorg? 

2. Wat is de orale conditie van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen? 
De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in het TNO-rapport van Kalsbeek et al. 
(2002). De hoofdresultaten zijn samengevat in het artikel van Kalsbeek et al. (2006). 
 
Uit dit onderzoek (Kalsbeek et al., 2002) bleek dat 30% van bewoners van verpleeg- en 
verzorgingshuizen een of meer natuurlijke gebitselementen had (hier verder dentate 
bewoners genoemd). Bij dentate verpleeghuisbewoners van 60 jaar en ouder waren 
gemiddeld 15.5 natuurlijke gebitselementen aanwezig. Van deze dentate bewoners had 
40% een kroon, 35% had een of meer caviteiten (gaatjes) en bij 33% van de bewoners 
kwamen wortelresten voor. 10% van deze bewoners had een of meer bruggen in de 
bovenkaak, 12% in de onderkaak. 17% van de bewoners had een frame- of 
plaatprothese in de boven- of onderkaak. 
 
Uit hetzelfde onderzoek bleek dat de mondhygiënische zorg van verpleeghuisbewoners 
gebrekkig was: 45% van de dentate verpleeghuisbewoners en 17% van de edentate 
(zonder natuurlijke gebitselementen) had veel plaque, voedselresten of stains. 22% van 
de dentate en 20% van de edentate verpleeghuisbewoners hadden een verminderde 
esthetische conditie van het gebit in de vorm van afgebroken of ontbrekende incisieven. 
45% van de dentate en 36% van de edentate verpleeghuisbewoners gaven aan het 
(kunst) gebit zelf te kunnen verzorgen. 46% van de verpleeghuisbewoners die het gebit 
niet zelf verzorgden, gaf aan het enigszins vervelend te vinden wanneer een verzorger 
het gebit schoonmaakte (Kalsbeek et al., 2002).  
 
De verzorgenden noemden als knelpunten voor adequate mondverzorging gebrek aan 
tijd, kennis, vaardigheden en motivatie en de afwerende houding van de bewoner. Dit 
leidde tot de aanbeveling om structurele aandacht te besteden aan instructie en 
bijscholing van het personeel om de mondverzorging van bewoners effectiever en 
gemakkelijker te maken (Kalsbeek et al., 2002). Tevens was er behoefte aan foto- en 
tekstmateriaal om de problematiek rondom de mondgezondheid van bewoners zichtbaar 
te maken (Masman-Kappert, 2003). Concrete interventies lijken daarom gewenst (CVZ, 
2003). Uit het veld kwamen dus geluiden dat de mondverzorging (en de 
mondgezondheid) van verpleeghuisbewoners te wensen overlaat, dat dit probleem in de 
toekomst sterk zal toenemen en dat er behoefte is aan instructies en concrete 
interventies voor het verzorgend personeel (Kalsbeek et al., 2002; Masman-Kappert, 
2003; CVZ, 2003). Reden voor de start van het project: 
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Instructiekaarten en -video ter verbetering van de mondgezondheid van 
verpleeghuisbewoners. Ontwikkeling en haalbaarheids- en effectstudie. 
 
Het project werd financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Stimuleringsfonds 
Openbare Gezondheidszorg (fonds OGZ). 

1.2 Doel van het project 

Het doel van het project is  
1. De mondhygiëne van verpleeghuisbewoners te verbeteren én  
2. De mondverzorging bij verpleeghuisbewoners gemakkelijker te maken voor 

verzorgenden door gebruik te maken van instructiekaarten en een 
instructievideo/DVD. 

1.3 Adviseurs 

Bij de voorbereiding, de uitvoering en/of de rapportage van dit project zijn de volgende 
personen betrokken geweest: 
 
Brenda Sabajo, verzorgende tevens mondzorgcoördinator, Zorgcentrum Bernardus, 

Amsterdam 
Dieni Masman, opleider mondzorgcoördinator, NIGZ1, Woerden 
Ellen van Bruggen, tandarts-geriatrie, Bussum 
Eric Minnaard, fotograaf, Utrecht 
Erik v.d. Leij, Elan producties, Wierden 
Gert Jacobusse, statisticus, TNO, Leiden 
Hanneke Schuller, mondhygiënist, Driebergen 
Ineke van Kempen, projectassistent, TNO, Leiden 
Jan Andries Schuller, tandarts, Driebergen 
José Tuinte, verpleeghuismondhygiënist, de Heemhof, Apeldoorn 
Kerstin van Overbeek, wetenschappelijk medewerker, TNO, Leiden 
Nynke Dijkstra, communicatiewetenschapper,TNO, Leiden 
Saskia van Driel, Drukkerij Jansen & van Driel, Groenekan 
Steffin Nauta, projectassistent, Leiden 

                                                        
1 Nationaal Instituut Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie 
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2 Materiaal en methode 

Het project is opgebouwd uit 3 fasen:  
 
Fase 1: Ontwikkelen van instructiekaarten en instructievideo/DVD (paragraaf 2.1) 
Fase 2: Onderzoek naar de haalbaarheid en effectiviteit van de instructiekaarten en -
video/DVD d.m.v. vragenlijstonderzoek bij verzorgenden en bij bewoners (paragraaf  
2.2) 
Fase 3: Schrijven van een implementatieplan bij gebleken haalbaarheid/effectiviteit 
(hoofdstuk 7). 

2.1 Ontwikkelen instructiekaarten en instructievideo/DVD 

De fase “Ontwikkelen instructiekaarten en instructievideo/DVD” bestond uit de 
volgende deelfasen: 

a. Ontwikkelen van de instructiekaarten 
b. Vervaardigen van de instructiekaarten 
c. Ontwikkelen van de instructievideo/DVD 
d. Opname, montage en productie van de instructievideo/DVD. 

 
Voor de ontwikkeling van de instructiekaarten en –video/DVD is een expertgroep in het 
leven geroepen. Deze expertgroep bestond uit Brenda Sabajo (verzorgende en tevens 
mondzorgcoördinator), Dieni Masman (mondhygiënist NIGZ), Ellen van Bruggen 
(tandarts-geriatrie), José Tuinte (verpleeghuismondhygiënist) en Nynke Dijkstra 
(communicatiewetenschapper).  

2.1.1 Ontwikkelen instructiekaarten 
In overleg met de expertgroep zijn instructiekaarten ontwikkeld voor de verzorging van 
vijf verschillende gebitssituaties.  
Deze gebitssituaties zijn:  

a. Eigen tanden en kiezen 
b. Frame of plaatje  
c. Volledig kunstgebit  
d. Niets (edentate kaak zonder vervanging voor gebitselementen) 
e. Overkappingskunstgebit. 

Per gebitssituatie is in overleg met de expertgroep bepaald welke basisverzorging moet 
worden weergegeven op de instructiekaarten. Verder is bepaald welke verzorging als 
aanvullende verzorging wordt gezien. Dit resulteerde in een lijst met “verplichte 
verzorging” die uiteindelijk op de kaart in de vorm van foto’s is weergegeven, en in een 
lijst met “aanvullende verzorging” die in de vorm van stickers gemaakt is. Bijlage A 
geeft de lijst van “verplichte” en “aanvullende” verzorging weer. 
Deze instructiekaarten zijn zowel voor de bovenkaak als voor de onderkaak gemaakt. 
Hierdoor kan men voor elke bewoner de juiste bovenkaakkaart en de juiste 
onderkaakkaart samenstellen. De onderkaakkaart wordt met twee ringetjes aan de 
bovenkaakkaart bevestigd. Het geheel kan met een zuignap aan de spiegel, wand of kast 
worden gehangen. De instructiekaarten kunnen worden dichtgeklapt, zodat de privacy 
van de bewoner gewaarborgd wordt. 
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2.1.2 Vervaardigen instructiekaarten 
Tandartspraktijk Schuller heeft de praktijk ter beschikking gesteld om foto’s te maken. 
In deze praktijk zijn de verschillende mondsituaties en de verzorging daarvan 
gefotografeerd door Eric Minnaard, fotograaf en tandheelkundestudent. Jan Andries en 
Hanneke Schuller hebben hun medewerking verleend bij het werven van de 
”tandheelkundige fotomodellen”. In totaal zijn er 495 foto’s gemaakt. 
Per item werden vervolgens 3-5 foto’s geselecteerd. Deze eerste selectie is gemaakt 
door de projectleider (Annemarie Schuller) en Ineke van Kempen (projectassistent TNO 
en in meer of mindere mate ondeskundig op het gebied van mondverzorging (evenals de 
doelgroep van verzorgenden)). De tweede selectie van foto’s is gemaakt door de 
expertgroep. Totaal zijn 51 foto’s geselecteerd voor de instructiekaarten en 7 voor de 
stickers. 
Fotograaf Eric Minnaard bewerkte de foto’s. In samenwerking met Drukkerij Jansen en 
Van Driel is aan de instructiekaarten vorm gegeven. Drukkerij Jansen & Van Driel 
heeft de instructiekaarten en stickers vervolgens gedrukt (bijlage B, C). 

2.1.3 Ontwikkelen instructievideo/DVD 
De instructievideo/DVD is bedoeld ter introductie en begeleiding van het gebruik van 
de instructiekaarten. 
In overleg met de videoproducer (Erik van der Leij, Elan producties) is het script 
geschreven (bijlage D) door de projectleider (Annemarie Schuller) in samenwerking 
met Kerstin van Overbeek (wetenschappelijk medewerker TNO). Via eigen kanalen zijn 
figuranten benaderd voor medewerking aan de video-opnamen.  

2.1.4 Opname, montage en productie instructievideo/DVD 
De video-opnamen vonden plaats op het invalidentoilet van Verpleeghuis De Heemhof 
te Apeldoorn. Het invalidentoilet bood ruimte om met de camera’s en lampen te 
manoeuvreren. De setting voor de opname was een wastafel waar de figurant die de 
mondverzorging onderging, naast kon zitten.  
Een professionele voice-over was ingehuurd om de video in te spreken. Elan producties 
redigeerde de opname en heeft de DVD’s en videobanden geproduceerd. 

2.2 Onderzoek haalbaarheid en effectiviteit d.m.v. vragenlijsten bij verzorgenden en 
bij bewoners 

2.2.1 Opzet van de studie 
Tegelijkertijd met de ontwikkeling en vervaardiging van de instructiekaarten en  
-video/DVD startte ook het onderzoek naar de haalbaarheid en de effectiviteit van de 
instructiekaarten en -video/DVD voor de mondverzorging.  
 
De studie is opgezet volgens het design van een Randomised Controlled Trial (RCT), 
met een controle- en een interventiegroep (Figuur 2.1). Zowel de verpleeghuisbewoners 
als de verzorgenden uit beide groepen hebben tweemaal een vragenlijst ingevuld (een 
nul- en een nameting). Helaas was het door gebrek aan financiële middelen niet 
mogelijk objectieve (klinische) metingen naar de mondhygiëne bij de bewoners te 
verrichten. De randomisatie naar interventiegroep of controlegroep vond plaats na het 
invullen en retourneren van de vragenlijsten van de nulmeting. De interventiegroep 
ontving de instructiekaarten en -video/DVD. In de controlegroep werd de voor die 
verpleeghuizen gebruikelijk mondzorg geleverd. 
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Figuur 2.1: Design van de studie. 

2.2.2 Steekproeftrekking 
Om redenen van haalbaarheid is gekozen om verpleeghuizen te benaderen die gelegen 
zijn in de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. De provincie Zuid-Holland werd 
daarbij beschouwd als “grootstedelijke provincie”, de provincie Noord-Brabant werd 
beschouwd als “landelijke provincie”. Alle in deze provincies gelegen verpleeghuizen 
hebben een informatiebrief over het project ontvangen (bijlage E). De namen en 
adresgegevens van de verpleeghuizen zijn verkregen via het adresbestand van 
Verpleeghuizen van de VVZS2. In totaal zijn 103 verpleeghuizen in Zuid-Holland en 71 
verpleeghuizen in Noord-Brabant aangeschreven. 
De steekproef is gestratificeerd getrokken naar ligging (provincie) en het aantal 
beschikbare bedden in een verpleeghuis (Tabel 2.1). Hiermee werd de kans om deel te 
nemen aan het project identiek voor grote en kleine verpleeghuizen. 
 

                                                        
2 Verzorgings-, Verpleeg-, Ziekenhuizen en Serviceflats in Nederland 

Alle verpleeghuizen in 
NB en ZH

Steekproef:
26 verpleeghuizen

controlegroepinterventiegroep

Nulmeting:
Vragenlijst aan alle verzorgenden en alle bewoners

Nameting:
Vragenlijst aan alle verzorgenden en alle bewoners26 verpleeghuizen

Instructiekaarten en -video

Alle verpleeghuizen in 
NB en ZH

Steekproef:
26 verpleeghuizen

controlegroepinterventiegroep

Nulmeting:
Vragenlijst aan alle verzorgenden en alle bewoners

Nameting:
Vragenlijst aan alle verzorgenden en alle bewoners26 verpleeghuizen

Instructiekaarten en -video
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Tabel 2.1: Steekproef naar aantal bedden per verpleeghuis in de provincies Zuid-Holland en 
Noord-Brabant 

Provincie Aantal 
bedden 

Aantal 
verpleeghuizen 
beoogd in 
steekproef  
(VVZS) 

Toezegging 
deelname 
verpleeg-
huizen  

Afzegging 
gedurende 
loop project 

Aantal partici-
perende 
verpleeg-
huizen 

Nulmeting: 
Interventie 
groep 

Nulme-ting: 
Controle-
groep 

Zuid-
Holland 

1-100 2 3 1 2 0 2 
 

 101-200 8 10 1 9 5 4 
 >200 6 5 3 2 1 1 
Noord-
Brabant 

1-100 2 5  5 3 2 

 101-200 6 6 1 5 3 2 
 >200 4 3  3 2 1 
Totaal  26 31 5 26 14 12 

 
Rekeninghoudend met non-participatie is het dubbele aantal verpleeghuizen per stratum 
random getrokken uit het adresbestand van Verpleeghuizen van de VVZS. Deze 
verpleeghuizen zijn, per stratum, op willekeurige volgorde gezet en vervolgens, op 
volgorde, telefonisch benaderd met de vraag of de verpleeghuizen aan het onderzoek 
wilden deelnemen. Zes verpleeghuizen hebben zich na ontvangst van de algemene 
informatiebrief zelf voor het project aangemeld.  
Eén verpleeghuis gaf aan slechts mee te willen doen indien zij in de interventiegroep 
zouden komen. Dit kon vooraf niet toegezegd worden. 
 
Na telefonisch overleg met de verpleeghuizen bleek dat in een aantal verpleeghuizen 
het aantal bedden gewijzigd was t.o.v. hetgeen vermeld was in het adresbestand van 
VVZS. Ook bleken sommige verpleeghuizen niet alle bewoners te willen laten 
participeren in het onderzoek. Hierdoor werd het aantal verpleeghuizen per stratum 
enigszins anders dan aanvankelijk beoogd.  
 
De randomisatie van de verpleeghuizen in interventie- of controlegroep heeft 
plaatsgevonden nadat de vragenlijsten van de nulmeting geretourneerd waren. De 
randomisatie is uitgevoerd door gebruik te maken van de randomisatiefunctie binnen 
het softwareprogramma SPSS (versie 11.5.2.1). 

2.2.3 Vragenlijsten bewoners 
Bewoners zijn per brief (bijlage F) gevraagd tweemaal een vragenlijst in te vullen. De 
eerste vragenlijst (nulmeting) in juni/juli/augustus 2005 en de tweede vragenlijst 
(nameting) in januari 2006.  
De vragenlijst van de bewoners bevatte vragen over:  
Welke gebitssituatie de verpleeghuisbewoner heeft, wie er het (kunst)gebit/de mond 
verzorgt, hoe vaak het gebit verzorgd wordt, hoe schoon zij hun mond vinden, hoe men 
het ervaart als iemand anders het gebit schoonmaakt, tevredenheid over gebit, 
functionaliteit, pijn, droge mond en achtergrondvariabelen van de ondervraagden. 
De vragenlijst voor de nameting bevatte voor de bewoners uit de interventiegroep een 
extra vraag namelijk of zij op de hoogte waren of er een instructiekaart voor de 
verzorging van hun gebit aanwezig was (bijlage G). 
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2.2.4 Vragenlijsten verzorgenden 
Verzorgenden zijn per brief (bijlage H) gevraagd tweemaal een vragenlijst in te vullen. 
De eerste vragenlijst (nulmeting) in juni/juli/augustus 2005 en de tweede vragenlijst 
(nameting) in januari 2006.  
 
De vragenlijst voor de verzorgenden voor de nulmeting bevatte vragen over 
achtergrondvariabelen van de verzorgenden, over de routine en kennis m.b.t. 
mondverzorging, en hoe men de mondverzorging ervaart bij bewoners met eigen 
dentitie, met frame/plaatje, met volledige prothese, met overkappingprothese of met 
niets (dus zonder (kunst)gebit). 
De vragenlijst voor de nameting bevatte voor de verzorgenden uit de interventiegroep 
extra vragen naar hun mening over het gebruik van de instructiekaarten en –video/DVD 
(bijlage I). 

2.2.5 Interventie 
De interventie bestond in hoofdzaak uit de aanwezigheid van instructiekaarten bij de 
bewoners en het bekijken van de instructievideo/DVD door de verzorgenden. De 
interventie werd dus slechts uitgevoerd in die verpleeghuizen die in de 
“interventiegroep” waren ingeloot. Om deelname aan het project ook voor de 
controlehuizen aantrekkelijk te houden werd aan hen toegezegd dat zij de 
instructiekaarten en -video/DVD na afloop van het project (dus na het invullen van de 
vragenlijsten van de nameting) konden ontvangen. In de controlegroep werd de voor die 
verpleeghuizen gebruikelijk mondzorg geleverd. 
 
Zes tandheelkunde studenten hebben in de periode van 1-23 augustus 2005 de juiste 
instructiekaarten samengesteld voor elke participerende bewoner uit de interventie-
groep. De studenten hebben deze instructiekaarten opgehangen bij de plaats waar de 
mondverzorging plaatsvindt of deze op verzoek van het verpleeghuis in het zorgdossier 
gedaan. De studenten hebben een registratie bijgehouden van de prevalentie van de 
verschillende gebitssituaties. 
 
De projectleider (AS) heeft de instructievideo/DVD laten zien aan teamleiders/afde-
lingshoofden van de verpleeghuizen behorende tot de interventiegroep. Eventuele 
vragen zijn ter plaatse mondeling beantwoord. Omdat de vragen per verpleeghuis nog al 
verschillend waren, is er een samenvatting van de vragen en antwoorden per brief naar 
alle interventiehuizen gestuurd om op deze manier de informatieverstrekking voor alle 
verpleeghuizen identiek te houden (bijlage J).  
 
In de periode september t/m december 2005 is er door een projectassistent van TNO 
tweemaal telefonisch contact gezocht met de verpleeghuizen in de interventiegroep om 
de voortgang van het project te monitoren.  

2.2.6 Statistische bewerking 
In de volgende hoofdstukken van dit rapport worden achtereenvolgens de resultaten 
beschreven van: 

a. De procesevaluatie (hoofdstuk 3) 
b. De vragenlijsten van de nulmeting van bewoners (paragraaf 4.2) 
c. De klinische monitoring van de globale gebitsstatus van bewoners in de 

interventiegroep (paragraaf 4.3) 
d. De effectmeting van de interventie bij bewoners (paragraaf 4.4) 
e. De vragenlijsten van de nulmeting van verzorgenden (paragraaf 4.5) 



 

 

20 /84  | TNO-rapport | KvL/B&G 2006.049 | Juni 2006 | 

 

f. Het gebruik van de instructiekaarten en -video/DVD door de verzorgenden 
(paragraaf 4.6)  

g. De effectmeting van de interventie bij verzorgenden (paragraaf 4.7) 
h. Bestellingen van instructiekaarten door verpleeghuizen in de controlegroep 

(paragraaf 4.8). 

2.2.6.1 De procesevaluatie 
De procesevaluatie bestaat uit een samenvatting van de telefonische gesprekken die 
gevoerd zijn door de projectassistent met de interventiehuizen over de voortgang en de 
eventuele knelpunten van het project. 

2.2.6.2 De vragenlijsten van de nulmeting van bewoners 
Omdat er weinig mondgezondheid gerelateerde gegevens bekend zijn van 
verpleeghuisbewoners in Nederland, worden de resultaten van de nulmeting in zijn 
totaliteit beschreven. Deze resultaten zijn beschreven aan de hand van frequentie-
verdelingen, gemiddelde waarden en standaardafwijkingen (std). Eventueel verschillen 
tussen groepen zijn getest met een Chikwadraat test of een Student’s t-toets  (p<0.05). 
De gebruikte statistische software was SPSS (versie 11.5.2.1). 

2.2.6.3 De klinische monitoring van de globale gebitsstatus van bewoners in de 
interventiegroep  
De studenten die de instructiekaarten hebben uitgedeeld, hebben de klinische globale 
gebitsstatus van de bewoners geregistreerd. Deze resultaten zijn beschreven aan de hand 
van frequentieverdelingen. 

2.2.6.4 De effectmeting van de interventie bij bewoners 
De effectmeting van de interventie bij bewoners is getoetst m.b.v. Chikwadraat, 
Student’s t-toetsen, lineaire of logistische regressieanalyses. De analyses met 
rapportcijfers op de verschilscore van de nameting en de voormeting zijn getest tussen 
de controle- en interventiegroep m.b.v. een Student’s t-toets in SPSS (versie 11.5.2.1). 
Om te corrigeren voor clustering binnen verpleeghuizen zijn (bij die resultaten waar dat 
nodig werd geacht), in MLWin, versie 1.10.0006, multilevel analyses uitgevoerd met 
MCMC (Markov Chain Monte Carlo) als schattingstechniek. De Chikwadraat statistiek 
van het interventie-effect is gebruikt om te beoordelen of het interventie-effect 
gecorrigeerd voor de clustering binnen de verpleeghuizen statistisch significant was. 

2.2.6.5 De vragenlijsten van de nulmeting van verzorgenden  
Omdat er weinig mondverzorging gerelateerde gegevens bekend zijn van verzorgenden 
in verpleeghuizen in Nederland, worden de resultaten van de nulmeting in zijn totaliteit 
beschreven..  
Deze resultaten zijn beschreven aan de hand van frequentieverdelingen en gemiddelde 
waarden en standaardafwijkingen (std). Eventueel verschillen tussen groepen zijn getest 
met een Chikwadraat test of een Student’s t-toets (p<0.05). De gebruikte statistische 
software was SPSS (versie 11.5.2.1). 

2.2.6.6 Het gebruik van de instructiekaarten en -video/DVD door de verzorgenden  
De resultaten van de houding en mening van verzorgenden t.o.v. het gebruik van de 
instructiekaarten en -video/DVD worden beschreven aan de hand van frequentie-
verdelingen en gemiddelde waarden en standaardafwijkingen (std). De gebruikte 
statistische software was SPSS (versie 11.5.2.1). 
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2.2.6.7 De effectmeting van de interventie bij verzorgenden  
De effectmeting van de interventie bij verzorgenden is getoetst m.b.v. Chikwadraat, 
Student’s t-toetsen, lineaire of logistische regressieanalyses. De analyses met 
rapportcijfers op de verschilscore van de nameting en de voormeting zijn getest tussen 
de controle- en interventiegroep m.b.v. een Student’s t-toets in SPSS (versie 11.5.2.1). 
Om te corrigeren voor clustering binnen verpleeghuizen zijn (bij die resultaten waar dat 
nodig werd geacht), in MLWin, versie 1.10.0006, multilevel analyses uitgevoerd  met 
MCMC (Markov Chain Monte Carlo) als schattingstechniek. De Chikwadraat statistiek 
van het interventie-effect is gebruikt om te beoordelen of het interventie-effect 
gecorrigeerd voor de clustering binnen de verpleeghuizen, statistisch significant was. 

2.2.6.8 Bestellingen van instructiekaarten door verpleeghuizen in de controlegroep  
De bestellingen van de instructiekaarten door de verpleeghuizen in de controlegroep (na 
ontvangst door TNO van de ingevulde vragenlijsten van de nameting) zijn beschreven 
aan de hand van een frequentieverdeling. 
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3 Resultaten Procesevaluatie 

Tijdens het tweemalig telefonisch contact tussen de projectassistent van TNO en de 
contactpersonen van de verpleeghuizen gedurende de interventieperiode is gevraagd in 
hoeverre de instructiekaarten gebruikt zijn en de instructievideo/DVD bekeken is. 
Verder is gevraagd naar positieve en negatieve aspecten van het gebruik van de 
instructiekaarten, en naar bevorderende en belemmerende factoren om de 
instructiekaarten te gebruiken.  
 
De instructievideo/DVD werd in alle gesprekken door de contactpersonen zeer positief 
beoordeeld. Volgens de contactpersonen is het personeel er enthousiast over. De 
video/DVD wordt als beeldend ervaren en in sommige verpleeghuizen gebruikt tijdens 
klinische lessen en/of teamoverleg. Er zijn geen negatieve kanttekeningen gemaakt. 
Wel zouden sommige verpleeghuizen graag meerdere exemplaren van de video of DVD 
ontvangen om zo de implementatie ervan te vergemakkelijken. 
 
De instructiekaarten worden volgens de contactpersonen over het algemeen positief 
beoordeeld door het personeel. Er zijn echter wel enkele personeelsleden die 
terughoudend zijn. Sommige bewoners vinden het niet prettig om tegen de 
instructiekaart aan te kijken. Sommige afdelingen hadden problemen met de privacy-
waarborging. 
Een duidelijk positief gevolg van de instructiekaarten is dat de aandacht op de 
mondverzorging wordt gevestigd. De continue trigger voor mondverzorging wordt als 
belangrijk ervaren. Sommige contactpersonen hebben de indruk dat de routine en de 
mondhygiëne verbeterd zijn. Andere zijn benieuwd of het project daadwerkelijk 
klinisch effect heeft. Wel geven sommige contactpersonen aan dat de instructiekaarten 
na verloop van tijd niet meer zo veelvuldig gebruikt worden. Jammer is dat voor het 
project niet voldoende financiële middelen ter beschikking staan om nieuwe bewoners 
ook van instructiekaarten te voorzien. 
Over het algemeen lijkt het systeem met de zuignapjes goed te werken, hoewel één 
verpleeghuis aangeeft dat de instructiekaarten niet zo goed blijven zitten. Sommige 
verpleeghuizen hebben de instructiekaarten in de zorgdossiers opgeborgen. Voor enkele 
verpleeghuizen betekent dat dat de instructiekaart niet altijd aanwezig is bij de 
verzorging van de bewoner. Andere verpleeghuizen hebben het zorgdossier wel altijd 
tijdens de verzorging paraat.  
In een aantal verpleeghuizen heeft het project spin-off gehad in de vorm van het 
bestellen van speciale tandenborstels, waaronder elektrische tandenborstels, het 
organiseren van extra scholing op het gebied van mondverzorging, het maken van 
andere en/of intensievere afspraken met de tandarts, het mogelijk aanstellen van een 
mondhygiënist, het mogelijk aanstellen van een mondzorgcoördinator/aandachts-
functionaris, en het vaker gebruik maken van een logopedist. 
Inhoudelijk is men blij met nieuwe tips en trucs. Wel wordt het gebruik van een gaasje 
om een tandeloze mond schoon te maken als lastig beschouwd. 
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4 Resultaten verpleeghuisbewoners en verzorgenden 

4.1 Respons 

Totaal hebben 26 verpleeghuizen (12 controlehuizen en 14 interventiehuizen) aan de 
nulmeting meegedaan, 24 verpleeghuizen hebben ook aan de nameting meegedaan (10 
controlehuizen en 14 interventiehuizen). Van 22 verpleeghuizen (10 controlehuizen en 
12 interventiehuizen) konden de gegevens van de nul- en nameting op persoonsniveau 
(bewoner of verzorgende) gekoppeld worden.  
De respons bij de verzorgenden en bewoners voor de verschillende metingen staat 
beschreven in tabel 4.1. Hierbij moet men in ogenschouw nemen dat een aantal 
verpleeghuizen niet alleen de namen van verzorgenden aan ons had doorgegeven maar 
ook die van andere functionarissen. Hoeveel van deze aangeschreven personen 
daadwerkelijk verzorgenden zijn, is daarom onduidelijk. 
 
Nadat de vragenlijsten van de nulmeting geretourneerd waren naar het 
onderzoeksinstituut (TNO), zijn de verpleeghuizen gerandomiseerd in twee groepen: 14 
verpleeghuizen behoorden bij de interventiegroep (totaal 2100 bewoners, 2226 
verzorgenden) en 12 verpleeghuizen bij de controlegroep (totaal 1713 bewoners, 1669 
verzorgenden). Voor de nameting zijn in totaal 3584 bewoners uit de 26 verpleeghuizen 
aangeschreven. De namen van de bewoners van wie bekend was dat zij niet meer in het 
verpleeghuis verbleven, zijn vóór verzending van de vragenlijst van de nameting van de 
adreslijst verwijderd.  
In totaal is aan 3895 verzorgenden uit 26 verpleeghuizen gevraagd de vragenlijst in te 
vullen. Aangezien wij geen mutaties van het personeel hebben doorgekregen, is 
dezelfde namenlijst van verzorgenden gebruikt bij de nameting als bij de nulmeting. 
 
Tabel 4.1: Respons verzorgenden en bewoners 
 verpleeghuizen verzorgenden bewoners 

Totaal aantal aangeschrevenen bij nulmeting 26 3895 3813 

Ingevulde vragenlijst nulmeting 26 1133 2001 

Ingevulde vragenlijst nameting 24 742 1369 

Zowel ingevulde vragenlijst nulmeting EN 
nameting 

22 416 1059 

Uitgedeelde instructiekaarten   1534 

4.2 Resultaten van de vragenlijsten van de nulmeting van bewoners  

4.2.1 Respons nulmeting bewoners 
Aan 3813 bewoners uit 26 verpleeghuizen is per brief gevraagd te participeren aan het 
eerste vragenlijstonderzoek. 
Iets meer dan de helft van deze bewoners (53%) heeft de vragenlijst ingevuld en 
geretourneerd (n=2001). 
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4.2.2 Achtergrond 
Het allergrootste deel van de bewoners (89%) gaf aan niet in staat te zijn de vragenlijst 
zelf in te vullen. Van deze mensen is bijna driekwart (74%) geholpen door het 
personeel, bijna een kwart (24%) door familie en 2% door anderen.  
 
Tweederde van de verpleeghuisbewoners (67%) was vrouw, eenderde man (33%).  
De gemiddelde leeftijd was 78.8 jaar (mannen 74.6 jaar en vrouwen 80.8 jaar). Figuur 
4.1 geeft de leeftijdsverdeling weer.  
94% van de bewoners was in Nederland geboren, 2% in Indonesië, 1% in een West-
Europees land en 2% in overige landen. 
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Figuur 4.1: Leeftijdsverdeling (n=1931) 

4.2.3 Globale gebitssituatie 
Figuur 4.2 toont, naar zeggen van de verpleeghuisbewoners, de prevalentie van 
verschillende gebitssituaties aan in respectievelijk de boven- en onderkaak. 
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Prevalentie globale gebitssituatie bovenkaak verpleeghuisbewoners
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Prevalentie globale gebitssituatie onderkaak verpleeghuisbewoners
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Figuur 4.2: Prevalentie van verschillende gebitssituaties aan in respectievelijk de 

boven- en onderkaak 
 
Bijna eenderde van de bewoners (31%) heeft, naar eigen zeggen, of een natuurlijk gebit 
of implantaten in de boven- en/of onderkaak (dus zij hebben “iets vasts” in de mond). 
De overige 69% van de bewoners heeft “niets vasts” in hun mond. Bij de mannen had 
36% nog “iets vasts” in de mond, bij de vrouwen 29%. De gemiddelde leeftijd van de 
bewoners met “iets vasts” in de mond was 71.7 jaar, met “niets vasts” 82.0 jaar.  

4.2.4 Tevredenheid met gebit 
Op de vraag hoe tevreden de bewoner is met zijn (kunst)gebit, gaf deze zijn of haar 
tevredenheid aan op een schaal van 1 tot 7, waarbij 1 is heel ontevreden en 7 heel 
tevreden. Personen die geen mening gaven of op wie deze vraag niet van toepassing 
was, werden uitgesloten van de analyse. Gemiddeld werd een 5.2 (std 1.92) gegeven. 
Classificeert men vervolgens de uitkomsten naar “ontevreden”, “niet ontevreden maar 
ook niet tevreden”, en “tevreden” dan blijkt dat 17% ontevreden is en ruim de helft 
tevreden (Figuur 4.3). 
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Figuur 4.3: Oordeel bewoners over tevredenheid (kunst)gebit 
 
Op de schaal van tevredenheid gaven de bewoners met “iets vasts” in de mond 
gemiddeld een 4.8 (std 1.96) en de mensen met “niets vasts” een 5.4 (std 1.88). Dit 
verschil is statistisch significant verschillend (t=5.574; p<0.001). 
Van de mensen met “iets vasts” in de mond zegt 54% tevreden en 22% ontevreden te 
zijn. 
Van de mensen met “niets vasts” in de mond zegt 59% tevreden en 15% ontevreden te 
zijn. Deze verschillen tussen de bewoners met “iets vasts”en met “niets vasts” zijn 
statistisch significant verschillend (χ2 =37.8; p< 0.001).  

Figuur 4.4: Oordeel bewoners met of zonder “iets vasts” in de mond over tevredenheid 
(kunst)gebit 

 
Ruim driekwart van de verpleeghuisbewoners (78%) geeft aan dat zij (bijna) nooit pijn 
hebben in hun mond of aan het gebit, 16% heeft soms pijn en 7% vaak. Bewoners met 
“iets vasts” in hun mond hebben vaker pijn dan bewoners met “niets vasts” in hun 
mond. Van de bewoners met “iets vasts”in hun mond geeft 71% aan nooit pijn te 
hebben, 21% soms en 8% vaak. Van de bewoners met “niets vasts” geeft 81% aan nooit 
pijn te hebben, 13% soms en 8% vaak. Deze verschillen zijn statistisch significant 
verschillend (χ2 =25.6; p< 0.001).  
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59% van de bewoners geeft aan nooit last te hebben van een droge mond, 26% heeft 
daar soms last van en 16% zegt er vaak last van te hebben. Er zijn geen verschillen in 
deze percentages tussen de bewoners die “iets vasts” in de mond hebben en degenen die 
“niets vasts” in de mond hebben.  
 
Ruim driekwart van de verpleeghuisbewoners (78%) zegt goed te kunnen eten met het 
(kunst)gebit. 8% kan er slecht mee eten. De overige 14% antwoordde dat zij er niet 
slecht maar ook niet goed mee kunnen eten. Er is geen verschil tussen de groepen 
verpleeghuisbewoners met of zonder “iets vasts” in de mond.  

4.2.5 Schoonmaken gebit / mond 
Tweederde van de bewoners (66%) geeft aan dat het gebit of de mond meestal door 
iemand van het personeel wordt schoongemaakt, 29% geeft aan het zelf te doen. De 
overigen worden óf door een familielid óf door iemand anders geholpen. Er is echter 
een duidelijk verschil tussen de bewoners met “iets vasts” in de mond en de bewoners 
met “niets vasts” in de mond. Van de bewoners met “iets vasts” in de mond zegt 45% 
zelf het gebit te reinigen tegenover 22% van de bewoners met “niets vasts”. 52% van de 
bewoners met “iets vasts” en 73% van de bewoners met “niets vasts” worden geholpen 
door iemand van het personeel (χ2 =109.2; p<0.001).  
 
Uit figuur 4.5 blijkt dat 15% van de bewoners aangeeft dat hun mond of (kunst)gebit 
minder dan 1x per dag wordt gereinigd. Iets meer dan de helft geeft aan dat dit 1 x per 
dag gebeurt (hetzij door henzelf hetzij door iemand anders). Gemiddeld wordt 
aangegeven dat de mond of het (kunst)gebit 1.2 keer per dag (std 0.66) wordt 
schoongemaakt. 

Figuur 4.5: Poetsfrequentie van mond en/of (kunst)gebit 
 
42% van de bewoners met “iets vasts” in de mond geeft aan dat 1x per dag de mond of 
het gebit wordt verzorgd, en 38% zegt dat dit minstens 2x per dag gebeurt hetzij door 
henzelf hetzij door de verzorgenden. Voor bewoners met “niets vasts” in hun mond zijn 
deze percentages respectievelijk 55% en 25% (Figuur 4.6). In beide groepen geeft 15% 
aan dat er minder dan 1x per dag zorg wordt gedragen voor de mond of gebit. Het 
verschil in poetsfrequentie is statistisch significant tussen personen met en zonder iets 
vasts in de mond (χ2 =43.117; p<0.001). Bewoners met “iets vasts” geven aan dat hun 
gebit/mond 1.3 maal per dag (std 0.71) wordt schoongemaakt, bewoners met “niets 
vasts” 1.1 maal (std 0.64). Dit verschil is statistisch significant (t = -3.985, p<0.001).  
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Figuur 4.6: Percentage bewoners met en zonder “iets vasts” in hun mond en 
poetsfrequentie 

 
Bewoners werd gevraagd hoe goed hun gebit of mond in het algemeen wordt 
schoongemaakt, op een schaal van 1 tot 7 (1 = heel slecht schoongemaakt; 7 = heel 
goed schoongemaakt). Bijna driekwart van de verpleeghuisbewoners was van mening 
dat hun gebit/mond (redelijk) goed is schoongemaakt. 6% heeft geen mening (Figuur 
4.7). Bewoners gaven gemiddeld een 5.5 (std 1.60), bewoners met “iets vasts” gaven 
gemiddeld een 5.2 (std 2.2), bewoners met “niets vasts” een 5.9 (std 2.2). Dit verschil is 
statistisch significant verschillend (t=6.514; p<0.001). 
Het percentage bewoners met “iets vasts” in de mond dat vindt dat zijn gebit/mond 
goed wordt schoongemaakt is lager dan bij de bewoners die “niets vasts” in hun mond 
hebben. De verschillen zijn statistisch significant (χ2 =105.664; p< 0.001). 

Figuur 4.7: Oordeel bewoners over schoonmaken gebit/mond 
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Figuur 4.8: Oordeel bewoners met en zonder “iets vasts in de mond” over 

schoonmaken gebit/mond 
 
Bewoners werd gevraagd op een schaal van 1 tot 7 (1 = heel vervelend, 7 = heel prettig) 
aan te geven hoe zij het vinden om hun gebit of mond schoon te laten maken door 
iemand van het personeel. Gemiddeld gaven de bewoners een 4.4 (std 2.12), bewoners 
met “iets vasts” gaven gemiddeld een 3.6 (std 2.04) en bewoners met “niets vasts” een 
4.7 (std 2.07). 
Wanneer de gegevens gecategoriseerd werden in 4 categorieën antwoordde 23% het 
schoonmaken van het (kunst)gebit of mond vervelend te vinden. 30% ervoer het als 
prettig (Figuur 4.9). Het is duidelijk dat bewoners met “iets vasts” in de mond de 
verzorging minder vaak als prettig ervaren dan bewoners met “niets vasts”. Het verschil 
is statistisch significant verschillend (χ2 =76.7; p< 0.001) (Figuur 4.10).  

Figuur 4.9: Percentage bewoners en hun ervaring wanneer iemand van het personeel 
hun mond en/of (kunst)gebit schoonmaakt 

 

% bewoners en hun ervaring wanneer iemand van het personeel hun 
(kunst)gebit of mond schoonmaakt

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0

vervelend niet vervelend
maar ook niet

prettig

prettig weet niet, niet van
toepassing

% bewoners met en zonder "iets vast" en hun oordeel over schoonmaken van  
(kunst)gebit/mond

0 
20 
40 
60 
80 

100 

slecht  niet slecht
maar ook niet

goed 

goed weet niet 

%

iets vast

niets vast



 

 

32 /84  | TNO-rapport | KvL/B&G 2006.049 | Juni 2006 | 

 

Figuur 4.10: Percentage bewoners met en zonder “iets vasts”en hun ervaring wanneer 
iemand van het personeel hun mond en/of (kunst)gebit schoonmaakt 

4.3 Klinische monitoring van de globale gebitsstatus van bewoners in de 
interventiegroep 

In de interventiehuizen waren totaal 2100 mensen aanwezig. 1534 verpleeghuis-
bewoners hebben een instructiekaart ontvangen. Tweederde (67%) was vrouw en 
eenderde deel (33%) man.  
De gemiddelde leeftijd van deze bewoners was 77.7 jaar. De oudste bewoner was 104 
en de jongste 23 jaar. De gemiddelde leeftijd van de mannen was 73.0 jaar, van de 
vrouwen 80.0 jaar. Figuur 4.11 toont de leeftijdsopbouw van de verpleeghuisbewoners 
in de interventiegroep die instructiekaarten hebben ontvangen.  

Figuur 4.11: Leeftijdsopbouw verpleeghuisbewoners interventiegroep 
 
Uit figuren 4.12 en 4.13 blijkt dat 61% van de bewoners in de bovenkaak een volledig 
kunstgebit heeft en 53% in de onderkaak. 21% van de bewoners heeft in de bovenkaak 
en 27% in de onderkaak alleen eigen tanden en kiezen eventueel aangevuld met een 
frame of een plaatje. Slechts 1% heeft een overkappingskunstgebit in boven- en/of 
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onderkaak. 12% heeft geen (kunst)gebit in de bovenkaak, 15% heeft geen (kunst)gebit 
in de onderkaak. 
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Figuur 4.12: Gebitssituatie bovenkaak van de verpleeghuisbewoners die een 

instructiekaart hebben ontvangen  
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Figuur 4.13: Gebitssituatie onderkaak van de verpleeghuisbewoners die een 

instructiekaart hebben ontvangen 
 
Eenderde van de bewoners (33%) heeft of natuurlijke gebitselementen of implantaten in 
de boven- en/of onderkaak (“iets vasts” in de mond) (Figuur 4.14). Dit betekent dat bij 
deze bewoners er structuren in de mond zijn die gepoetst dienen te worden. Tweederde 
van de bewoners heeft “niets vasts” in hun mond. Van de 1534 bewoners had 25% “iets 
vasts” in zowel de bovenkaak als onderkaak, 7% alleen in de onderkaak en 1% alleen in 
de bovenkaak.  
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Figuur 4.14: Verdeling bewoners met al dan niet “iets vasts” in de mond 

4.4 Effectmeting van de interventie bij bewoners 

4.4.1 Respons 
1059 bewoners uit totaal 22 verpleeghuizen vulden zowel de nulmeting als de nameting 
in. Van deze 1059 bewoners behoorde 48% tot de controlegroep (10 verpleeghuizen) en 
53% tot de interventiegroep (12 verpleeghuizen). 4% van de bewoners was beide keren 
in staat de vragenlijst zelf in te vullen, 89% was geen van beide keren in staat deze zelf 
in te vullen. De overige 7% was slechts een van beide keren in de staat de vragenlijst 
zelf in te vullen. 

4.4.2 Achtergrond 
30% van de bewoners is man, 70% vrouw. Er is geen verschil in de verdeling in 
geslacht tussen de interventie- en controlehuizen. Er is geen verschil in land van 
geboorte tussen de interventie- en controlegroep. De gemiddelde leeftijd was 78.2 jaar 
(mannen 73.9 jaar, vrouwen 80.0 jaar). De leeftijdsverdeling binnen de interventiegroep 
en controlegroep is weergegeven in figuur 4.15. De gemiddelde leeftijd van de 
bewoners uit de controlehuizen was 80.2 (std 11.5) en uit interventiehuizen 76.4 (std 
14.0). Dit verschil is statistisch significant verschillend (t=4.799; p<0.001). In de 
verdere analyses zal daarom gecorrigeerd worden voor leeftijd. 
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Figuur 4.15: Leeftijdsverdeling bewoners 
 
Van de bewoners wist 45% dat er een instructiekaart voor zijn of haar mondverzorging 
aanwezig was. 40% zei dat deze kaart niet aanwezig was, 16% wist het niet. 7% van de 
mensen uit de interventiegroep antwoordde dat er geen instructiekaart aanwezig was 
terwijl deze wel was uitgedeeld, en 11% personen die wel een instructiekaart hadden 
gekregen waren daar niet van op de hoogte. 2% van de mensen in de controlegroep zei 
dat zij instructiekaarten hadden gekregen.  
 
46% van de interventiegroep en 27% van de controlegroep gaven aan het laatste half 
jaar contact met een tandarts/mondhygiënist te hebben gehad. Hoogstwaarschijnlijk 
hebben de personen uit de interventiegroep daar ook de studenten die de 
instructiekaarten uitdeelden, mee bedoeld.  

4.4.3 Globale gebitssituatie 
Van de bewoners in de interventiehuizen had 37% “iets vasts” in de mond, tegen 27% 
van de bewoners uit de controlehuizen. Dit verschil is statistisch significant verschillend 
van elkaar (χ2 =12.487; p<0.001). Ook hiermee zal rekening worden gehouden bij de 
verdere analyses. 

4.4.4 Tevredenheid met (kunst)gebit 
Wat tevredenheid met het gebit betrof, veranderde het rapportcijfer (wederom op een 
schaal van 1 tot 7) in de controlegroep van 5.8 naar 5.7 en in de interventiegroep van 
5.4 naar 5.6 in de periode van de nulmeting tot de nameting. Personen die hierover geen 
mening hadden, zijn uitgesloten van deze analyse. Er was geen statistisch significant 
verschil in verandering in deze scores tussen de interventiegroep en de controlegroep 
t.o.v. de nulmeting, ook niet wanneer men corrigeerde voor leeftijd, en het al dan niet 
hebben van “iets vasts” in de mond.  
 
Er was geen verschil in de verandering van de scores m.b.t. pijn of droge mond tussen 
de interventie- en controlegroep t.o.v. de nulmeting. 
 
Er waren ook geen verschillen tussen de interventiegroep en de controlegroep in 
verandering m.b.t. hoe goed of slecht men met zijn of haar gebit kon eten t.o.v. de 
nulmeting. 
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4.4.5 Schoonmaken van het (kunst)gebit of mond 
Tijdens de nulmeting antwoordden 30% van de controlegroep en 25% van de 
interventiegroep dat zij hun gebit meestal zelf schoonmaken, 66% en 73% antwoordden 
dat meestal iemand van het personeel dat doet, en 5 en 2% zeggen dat een familielid of 
iemand anders het gebit of mond schoonmaakt. Bij de nameting geven 26% van de 
controlegroep en 22% van de interventiegroep aan zelf het gebit schoon te maken, 71% 
en 76% dat een verzorger dat doet, en 3 en 2% dat een familielid of iemand anders hun 
gebit of mond schoonmaakt. 
 
Er is, volgens de bewoners, geen verschil in verandering in poetsfrequentie gedurende 
de interventieperiode tussen de interventie- en controlegroep opgetreden.  
 
Op de vraag hoe goed men vindt dat het gebit of mond wordt schoongemaakt gaf men 
op een schaal van 1 tot 7 (waarbij 1 is heel slecht schoongemaakt en 7 heel goed is 
schoongemaakt) in de interventiegroep bij de nulmeting een 5.8 en bij de nameting een 
5.7. Voor de controlegroep waren deze cijfers respectievelijk 5.4 en 5.6. Personen die 
hierover geen mening hadden zijn uitgesloten van deze analyse. Er was geen statistisch 
significant verschil in de verandering in deze score tussen de interventiegroep en de 
controlegroep t.o.v. de nulmeting (Student’s t-test). Ook wanneer er gecorrigeerd werd 
voor leeftijd en het al dan niet hebben van “iets vasts” in de mond, was er geen verschil 
in verandering opgetreden tussen de interventie- en de controlegroep in de mening over 
schoonmaken van het gebit.  
 
Tevens werd gevraagd hoe vervelend of prettig een bewoner het vond om het 
(kunst)gebit te laten schoonmaken door iemand van het personeel. Dit was wederom 
een schaal van 1 tot 7, waarbij 1 heel vervelend aangaf en 7 heel prettig. Bij de 
controlegroep veranderde het rapportcijfer van 4.6 naar 4.5; bij de interventiegroep van 
4.4 naar 4.1. De verschillen in verandering waren niet statistisch significant t.o.v. 
elkaar. 

4.5 Resultaten vragenlijsten van de nulmeting van verzorgenden 

4.5.1 Respons nulmeting verzorgenden 
In totaal zijn 3895 medewerkers uit 26 verpleeghuizen aangeschreven. 1133 hebben de 
vragenlijst ingevuld geretourneerd. Van deze 1133 medewerkers behoorde 43% tot de 
controlehuizen en 57% tot de interventiehuizen. 

4.5.2 Achtergrond 
Driekwart van de verzorgenden geeft aan dat zij enige scholing hebben gehad op het 
gebied van de mond- en gebitsverzorging tijdens de beroepsopleiding. 5% gaf aan 
(tevens) bij- en nascholing op het gebied van mondverzorging te hebben genoten. 
 
43% van de respondenten werkt op een afdeling die overwegend somatisch is, 46% op 
een overwegend psychogeriatrische afdeling en 11% op een gemengde afdeling.  
 
Volgens 91% van de respondenten heeft meer dan de helft van de bewoners van hun 
afdeling hulp nodig bij de verzorging van de mond en/of (kunst)gebit. 5% geeft aan dat 
het om minder dan de helft van de bewoners gaat, en 1% zegt dat geen enkele bewoner 
hulp nodig heeft.  
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Eenderde (34%) van de verzorgenden weet dat er in het verpleeghuis een richtlijn of 
een protocol bestaat m.b.t. de dagelijkse mond- en gebitsverzorging, een kwart (25%) 
geeft aan te weten dat er geen protocol of richtlijn is, en 42% weet niet of zoiets in hun 
verpleeghuis is. Van degenen die zeggen dat er een richtlijn is, geeft 80% aan dat deze 
richtlijn of dit protocol grotendeels of helemaal wordt gevolgd. 12% zegt dat de richtlijn 
niet wordt gevolgd en 8% weet het niet. 

4.5.3 Resultaten houding en mening t.o.v. verzorging van verschillende gebitssituaties 
In de vragenlijst zijn vragen gesteld m.b.t. de 5 verschillende gebitssituaties “eigen 
tanden en kiezen”, “frame of plaatje”, “volledig kunstgebit”, “niets” en 
“overkappingskunstgebit” De resultaten worden hier per gebitsituatie weergegeven. 

4.5.3.1 Eigen tanden en kiezen 
97% van de verzorgenden geeft aan dat er op hun afdeling bewoners zijn met eigen 
tanden en kiezen.  
Uit de vraag op welk tijdstip van de dag de verzorgenden het gebit van de bewoners 
gewoonlijk schoonmaken, kon de frequentie van het schoonmaken van het gebit  
worden berekend. Volgens 48% van de respondenten wordt het eigen gebit van de 
bewoners minstens 2x per dag gepoetst door de verzorgenden, volgens 44% 1x daags en 
volgens 8% nooit. Gemiddeld wordt het eigen gebit van bewoners 1.4 maal per dag (std 
0.66; n=1086) schoongemaakt. Van de verzorgenden zegt 84% het gebit van deze 
bewoners zelf (wel eens) te verzorgen. 
 
Om een indruk te krijgen hoe de verzorgenden het ervaren om de mond van bewoners 
met eigen tanden en kiezen te verzorgen, is gevraagd hoe moeilijk, hoe vies en hoe 
vervelend zij het vinden om het eigen gebit van bewoners te verzorgen. De 
verzorgenden konden voor deze drie aspecten afzonderlijk een rapportcijfer van 1 tot 10 
geven, waarbij 1 helemaal niet moeilijk, vies of vervelend is en 10 heel erg moeilijk, 
vies of vervelend. 
 
Tabel 4.2 geeft het gemiddelde rapportcijfer aan voor hoe moeilijk, vies of vervelend de 
verzorgenden het vinden om het natuurlijk gebit van bewoners schoon te maken. 
 
 
Tabel 4.2: Gemiddeld rapportcijfer voor hoe moeilijk, vies of vervelend het 

schoonmaken van de eigen tanden en kiezen wordt ervaren door de 
verzorgenden 

 n Gemiddeld rapportcijfer std 

Moeilijk 887 4.2 2.4 
Vies 883 3.3 2.4 
Vervelend 887 2.7 2.1 
 
Figuur 4.16 geeft aan het percentage verzorgenden m.b.t. hoe moeilijk, hoe vies en hoe 
vervelend zij het vinden om het eigen gebit van bewoners te verzorgen. De 
verzorgenden die een 6 of hoger geven worden hier beschouwd als degenen die de 
verzorging (enigszins) moeilijk, of vies of vervelend vinden. 32% van de verzorgenden 
gaf aan de verzorging van het eigen gebit van de bewoners moeilijk te vinden, 17% 
vond het vies en 11% vervelend  
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Figuur 4.16: Percentage verzorgenden m.b.t. hoe moeilijk, vies en vervelend zij het 
vinden om de eigen tanden en kiezen van bewoners schoon te maken 
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Op de vraag hoe schoon men de mond en eigen tanden en kiezen van deze bewoners 
vindt, werd op een schaal van 1 tot en met 10 gemiddeld een 4.6 gegeven (std 1.9).  
 
Met betrekking tot de mondverzorging van bewoners met eigen tanden en kiezen geeft 
10% van de verzorgenden aan over onvoldoende kennis te beschikken, 9% te weinig 
vaardigheden te hebben, 31% vindt dat er onvoldoende tijd per bewoner beschikbaar is, 
39% geeft aan dat de bewoners onvoldoende meewerken en 19% geeft aan dat de 
beschikbaarheid van hulpmiddelen zoals tandenborstel onvoldoende is.  

4.5.3.2 Frame of plaatje 
71% van de verzorgenden geeft aan dat er op hun afdeling bewoners zijn met een 
frame/plaatje.  
Uit de vraag op welk tijdstip van de dag de verzorgenden het gebit van de bewoners 
gewoonlijk schoonmaken, kon de frequentie van het schoonmaken van het frame of 
plaatje worden berekend. Volgens 35% van de respondenten wordt het frame/plaatje 
van de bewoners minstens 2x per dag gepoetst door de verzorgenden, volgens 56% 1x 
daags en volgens 8% nooit.  
Gemiddeld wordt het frame of plaatje van bewoners 1.3 maal per dag (std 0.62; n=793) 
schoongemaakt.  
 
7% van de verzorgenden zegt dat alle bewoners met een frame/plaatje het frame/plaatje 
’s nachts inhouden, 52% geeft aan dat sommige bewoners het frame/plaatje ’s nachts 
inhouden, en 38% zegt dat geen enkele bewoner met een frame/plaatje deze ’s nachts 
inhoudt. 3% weet het niet. 
Van de verzorgenden zegt 87% het frame/plaatje van deze bewoners zelf (wel eens) te 
verzorgen. 
 
Om een indruk te krijgen hoe de verzorgenden het ervaren om de mond, het plaatje of 
frame van deze bewoners te verzorgen, is gevraagd hoe moeilijk, hoe vies en hoe 
vervelend zij het vinden om dat te doen. De verzorgenden konden voor deze drie 
aspecten afzonderlijk een rapportcijfer van 1 tot 10 geven, waarbij 1 helemaal niet 
moeilijk, vies of vervelend is en 10 heel erg moeilijk, vies of vervelend.  
 
Tabel 4.3 geeft het gemiddelde rapportcijfer aan voor hoe moeilijk, vies of vervelend de 
verzorgenden het vinden om het frame of plaatje van bewoners schoon te maken. 
 
Tabel 4.3: Gemiddeld rapportcijfer voor hoe moeilijk, vies of vervelend het 

schoonmaken van het frame of plaatje van bewoners wordt ervaren door de 
verzorgenden 

 n Gemiddeld rapportcijfer std 

Moeilijk 675 2.4 1.9 
Vies 675 3.3 2.4 
Vervelend 675 2.4 2.0 
 
Figuur 4.17 geeft aan het percentage verzorgenden m.b.t. hoe moeilijk, hoe vies en hoe 
vervelend zij het vinden om het frame/plaatje van bewoners te verzorgen. De 
verzorgenden die een 6 of hoger geven worden hier beschouwd als degenen die de 
verzorging (enigszins) moeilijk of vies of vervelend vinden. 9% van de verzorgenden 
gaf aan de verzorging van het frame/plaatje van de bewoners moeilijk te vinden, 19% 
vond het vies en 8% vervelend. 
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Figuur 4.17: Percentage verzorgenden m.b.t. hoe moeilijk, vies en vervelend zij het 
vinden om het frame/plaatje van bewoners schoon te maken. 
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Bewoners die een frame/plaatje hebben, hebben dus ook nog eigen tanden en kiezen in 
de mond. Tabel 4.4 geeft het gemiddelde rapportcijfer aan voor hoe moeilijk, vies of 
vervelend de verzorgenden het vinden om het natuurlijk gebit van bewoners met een 
frame/plaatje schoon te maken. 
 
Tabel 4.4: Gemiddeld rapportcijfer voor hoe moeilijk, vies of vervelend het 

schoonmaken van de eigen tanden en kiezen van bewoners met een frame 
wordt ervaren door de verzorgenden 

 n Gemiddeld rapportcijfer std 

Moeilijk 603 3.2 2.2 
Vies 603 3.2 2.3 
Vervelend 603 2.7 2.1 
 
Figuur 4.18 geeft aan het percentage verzorgenden m.b.t. hoe moeilijk, hoe vies en hoe 
vervelend zij het vinden om de eigen tanden en kiezen te verzorgen van bewoners met 
een frame/plaatje. De verzorgenden die een 6 of hoger geven worden hier beschouwd 
als degenen die de verzorging (enigszins) moeilijk, of vies of vervelend vinden. 17% 
van de verzorgenden gaf aan de verzorging van het frame/plaatje van de bewoners 
moeilijk te vinden, 16% vond het vies en 11% vervelend.  
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Figuur 4.18: Percentage verzorgenden m.b.t. hoe moeilijk, vies en vervelend zij het 
vinden om de eigen tanden en kiezen van bewoners met een frame/plaatje 
schoon te maken. 
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Op de vraag hoe schoon men de mond en eigen tanden en kiezen, frame/plaatje van 
deze bewoners vindt, werd op een schaal van 1 tot en met 10 gemiddeld een 5.0 
gegeven (std 2.0).  
 
Met betrekking tot de mondverzorging van bewoners met een frame/plaatje geeft 12% 
van de verzorgenden aan over onvoldoende kennis te beschikken over de verzorging 
van het frame/plaatje en 13% over de verzorging van de eigen tanden en kiezen van 
deze bewoners, 8% te weinig vaardigheden te hebben m.b.t. reinigen van het 
frame/plaatje en 9% m.b.t. eigen tanden en kiezen. Wat betreft de reiniging van het 
frame/plaatje vindt 18% dat onvoldoende tijd beschikbaar is, wat betreft de eigen 
tanden en kiezen van deze bewoners geeft 26% aan dat er onvoldoende tijd beschikbaar 
is. M.b.t. de medewerking van bewoners geeft 21% aan dat deze onvoldoende is bij de 
verzorging van het frame/plaatje en 26% geeft aan dat dit het geval is m.b.t. verzorging 
van de eigen tanden en kiezen van deze bewoners. 13% geeft aan dat er onvoldoende 
hulpmiddelen beschikbaar zijn voor de reiniging van het frame/plaatje en 16% geeft dat 
aan m.b.t. eigen dentitie van deze bewoners.   

4.5.3.3 Volledig kunstgebit 
Alle verzorgenden op 2 na geven aan dat er op hun afdeling bewoners zijn met een 
volledig kunstgebit.  
 
Uit de vraag op welk tijdstip van de dag de verzorgenden het gebit van de bewoners 
gewoonlijk schoonmaken, kon de frequentie van het schoonmaken van het kunstgebit 
worden berekend. Volgens 37% van de respondenten wordt het kunstgebit van de 
bewoners minstens 2x per dag schoongemaakt door de verzorgenden, volgens 60% 1x 
daags en volgens 3% nooit. Gemiddeld wordt het kunstgebit van bewoners 1.4 maal per 
dag (std 0.55; n=1122) schoongemaakt.  
 
1% van de verzorgenden zegt dat alle bewoners met een volledig kunstgebit dit gebit ’s 
nachts inhouden, 80% geeft aan dat sommige bewoners het kunstgebit ’s nachts 
inhouden, en 18% zegt dat geen enkele bewoner het kunstgebit ’s nachts inhoudt. 1% 
weet het niet.  
Van deze verzorgenden zegt 93% het kunstgebit van deze bewoners (wel eens) zelf te 
verzorgen. 
 
Om een indruk te krijgen hoe de verzorgenden het ervaren om de mond en het volledig 
kunstgebit van deze bewoners te verzorgen, is gevraagd hoe moeilijk, hoe vies en hoe 
vervelend zij het vinden om dat te doen. De verzorgenden konden voor deze drie 
aspecten afzonderlijk een rapportcijfer van 1 tot 10 geven, waarbij 1 helemaal niet 
moeilijk, vies of vervelend is en 10 heel erg moeilijk, vies of vervelend.  
 
Tabel 4.5 geeft het gemiddelde rapportcijfer aan voor hoe moeilijk, vies of vervelend de 
verzorgenden het vinden om het kunstgebit van bewoners schoon te maken. 
 
Tabel 4.5: Gemiddeld rapportcijfer voor hoe moeilijk, vies of vervelend het 

schoonmaken van het kunstgebit van bewoners wordt ervaren door de 
verzorgenden 

 n Gemiddeld rapportcijfer std 

Moeilijk 1033 1.8 1.5 
Vies 1033 3.4 2.5 
Vervelend 1033 2.3 1.9 
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Figuur 4.19 geeft het percentage verzorgenden aan m.b.t. hoe moeilijk, hoe vies en hoe 
vervelend zij het vinden om het kunstgebit van bewoners te verzorgen. De 
verzorgenden die een 6 of hoger geven worden hier beschouwd als degenen die de 
verzorging (enigszins) moeilijk, of vies of vervelend vinden. 4% van de verzorgenden 
gaf aan de verzorging van het kunstgebit van de bewoners moeilijk te vinden, 20% vond 
het vies en 8% vervelend.  
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Figuur 4.19: Percentage verzorgenden m.b.t. hoe moeilijk, vies en vervelend zij het 
vinden om het kunstgebit van bewoners schoon te maken 
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Bij bewoners die een kunstgebit hebben, behoren ook de kaken gereinigd te worden. 
 
Tabel 4.6 geeft het gemiddelde rapportcijfer aan voor hoe moeilijk, vies of vervelend de 
verzorgenden het vinden om de mond van bewoners met een kunstgebit schoon te 
maken. 
 
Tabel 4.6: Gemiddeld rapportcijfer voor hoe moeilijk, vies of vervelend het 

schoonmaken van de mond van bewoners wordt ervaren door de 
verzorgenden 

 n Gemiddeld rapportcijfer std 

Moeilijk 340 4.0 2.4 
Vies 343 3.5 2.5 
Vervelend 342 3.0 2.3 
 
Figuur 4.20 geeft aan het percentage verzorgenden m.b.t. hoe moeilijk, hoe vies en hoe 
vervelend zij het vinden om de kaken te verzorgen van bewoners met een kunstgebit. 
De verzorgenden die een 6 of hoger geven worden hier beschouwd als degenen die de 
verzorging (enigszins) moeilijk, of vies of vervelend vinden. 26% van de verzorgenden 
gaf aan de verzorging van de kaken van de bewoners met een kunstgebit moeilijk te 
vinden, 22% vond het vies en 14% vervelend.  
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Figuur 4.20: Percentage verzorgenden m.b.t. hoe moeilijk, vies en vervelend zij het 

vinden om de kaken van bewoners met een volledig kunstgebit schoon 
te maken 
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Op de vraag hoe schoon men de mond en kunstgebit van deze bewoners vindt, werd op 
een schaal van 1 tot en met 10 gemiddeld een 5.0 gegeven (std 2.0).  
 
Met betrekking tot de mondverzorging van bewoners met een volledig kunstgebit geeft 
5% van de verzorgenden aan over onvoldoende kennis te beschikken over de 
verzorging van het kunstgebit en 41% over de verzorging van de kaken van deze 
bewoners, 4% te weinig vaardigheden te hebben m.b.t. reinigen van het kunstgebit en 
39% m.b.t. kaken. Wat betreft de reiniging van het kunstgebit vindt 12% dat daar 
onvoldoende tijd beschikbaar voor is, wat betreft de kaken van deze bewoners geeft 
31% aan dat er onvoldoende tijd beschikbaar is. M.b.t. de medewerking van bewoners 
geeft 18% aan dat deze onvoldoende is bij de verzorging van het kunstgebit en 43% 
geeft aan dat dit het geval is m.b.t. de verzorging van de kaken van deze bewoners. 10% 
geeft aan dat er onvoldoende hulpmiddelen beschikbaar zijn voor de reiniging van het 
kunstgebit en 28% geeft dat aan m.b.t. de reiniging van de kaken van deze bewoners. 

4.5.3.4 Niets 
61% van de verzorgenden geeft aan dat er op hun afdeling bewoners zijn zonder 
(kunst)gebit, dus met niets.  
Uit de vraag op welk tijdstip van de dag de verzorgenden de mond van de bewoners 
gewoonlijk schoonmaken, kon de frequentie van het schoonmaken van de mond worden 
berekend. Volgens 15% van de respondenten worden de kaken van deze bewoners 
minstens 2x per dag schoongemaakt door de verzorgenden, volgens 22% 1x daags en 
volgens 62% nooit. Gemiddeld wordt de mond van bewoners 0.6 maal per dag (std 
0.85; n=686) schoongemaakt.  
Van deze verzorgenden zegt 44% de kaken van deze bewoners (wel eens) zelf te 
verzorgen. 
 
Om een indruk te krijgen hoe de verzorgenden het ervaren om de mond van deze 
bewoners te verzorgen, is gevraagd hoe moeilijk, hoe vies en hoe vervelend zij het 
vinden om dat te doen. De verzorgenden konden voor deze drie aspecten afzonderlijk 
een rapportcijfer van 1 tot 10 geven, waarbij 1 helemaal niet moeilijk, vies of vervelend 
is en 10 heel erg moeilijk, vies of vervelend.  
 
Tabel 4.7 geeft het gemiddelde rapportcijfer aan voor hoe moeilijk, vies of vervelend de 
verzorgenden het vinden om de mond van bewoners met een kunstgebit schoon te 
maken. 
 
Tabel 4.7: Gemiddeld rapportcijfer voor hoe moeilijk, vies of vervelend het 

schoonmaken van de mond van bewoners wordt ervaren door de 
verzorgenden 

 n Gemiddeld rapportcijfer std 

Moeilijk 281 3.9 2.5 
Vies 280 3.4 2.4 
Vervelend 281 3.1 2.1 
 
Figuur 4.21 geeft het percentage verzorgenden aan m.b.t. hoe moeilijk, hoe vies en hoe 
vervelend zij het vinden om de kaken van bewoners te verzorgen. De verzorgenden die 
een 6 of hoger geven, worden hier beschouwd als degenen die de verzorging (enigszins) 
moeilijk, of vies of vervelend vinden. 28% van de verzorgenden gaf aan de verzorging 
van de kaken van de bewoners moeilijk te vinden, 21% vond het vies en 16% 
vervelend. 
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Figuur 21: Percentage verzorgenden m.b.t. hoe moeilijk, vies en vervelend zij het 

vinden om de kaken van bewoners schoon te maken 
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Op de vraag hoe schoon men de mond en kaken van deze bewoners vindt werd op een 
schaal van 1 tot en met 10 gemiddeld een 5.0 gegeven (std 1.9).  
 
Met betrekking tot de mondverzorging van bewoners zonder (kunst)gebit geeft 15% van 
de verzorgenden aan over onvoldoende kennis te beschikken over de verzorging van de 
kaken van deze bewoners, 12% te weinig vaardigheden te hebben, 19% vindt dat er 
onvoldoende tijd beschikbaar is, en 36% zegt dat er onvoldoende medewerking van de 
bewoners is. 16% geeft aan dat er onvoldoende hulpmiddelen beschikbaar zijn voor het 
verzorgen van de kaken.  

4.5.3.5 Overkappingskunstgebit 
13% van de verzorgenden geeft aan dat er op hun afdeling bewoners zijn met een 
overkappingskunstgebit.  
 
Uit de vraag op welk tijdstip van de dag de verzorgenden het gebit van de bewoners 
gewoonlijk schoonmaken, kon de frequentie van het schoonmaken van het 
overkappingskunstgebit worden berekend. Volgens 33% van de respondenten wordt het 
overkappingskunstgebit van de bewoners minstens 2x per dag gereinigd door de 
verzorgenden, volgens 55% 1x daags en volgens 12% nooit. Gemiddeld wordt het 
overkappingskunstgebit van bewoners 1.3 maal per dag (std 0.74; n=138) 
schoongemaakt.  
 
10% van de verzorgenden zegt dat alle bewoners met een overkappingskunstgebit dit 
gebit ’s nachts inhouden, 29% geeft aan dat sommige bewoners dit kunstgebit ’s nachts 
inhouden, en 56% zegt dat geen enkele bewoner het kunstgebit ’s nachts inhoudt, 4% 
weet het niet.  
Van deze verzorgenden zegt 81% het kunstgebit van deze bewoners (wel eens) zelf te 
verzorgen. 
 
Om een indruk te krijgen hoe de verzorgenden het ervaren om de mond en pijlers en het 
kunstgebit van deze bewoners te verzorgen is gevraagd hoe moeilijk, hoe vies en hoe 
vervelend zij het vinden om dat te doen. De verzorgenden konden voor deze drie 
aspecten afzonderlijk een rapportcijfer van 1 tot 10 geven, waarbij 1 helemaal niet 
moeilijk, vies of vervelend is en 10 heel erg moeilijk, vies of vervelend. 
 
Tabel 4.8 geeft het gemiddelde rapportcijfer aan voor hoe moeilijk, vies of vervelend de 
verzorgenden het vinden om het overkappingskunstgebit van bewoners schoon te 
maken. 
 
Tabel 4.8: Gemiddeld rapportcijfer voor hoe moeilijk, vies of vervelend het 

schoonmaken van het overkappingskunstgebit van bewoners wordt ervaren 
door de verzorgenden 

 n Gemiddeld rapportcijfer std 

Moeilijk 108 2.9 2.3 
Vies 108 3.1 2.4 
Vervelend 108 2.5 2.2 
 
Figuur 4.22 geeft het percentage verzorgenden aan m.b.t. hoe moeilijk, hoe vies en hoe 
vervelend zij het vinden om het overkappingskunstgebit van bewoners te verzorgen. De 
verzorgenden die een 6 of hoger geven worden hier beschouwd als degenen die de 
verzorging (enigszins) moeilijk, of vies of vervelend vinden. 16% van de verzorgenden 
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gaf aan de verzorging van het overkappingskunstgebit  van de bewoners moeilijk te 
vinden, 18% vond het vies en 11% vervelend.  

 
Figuur 4.22: Percentage verzorgenden m.b.t. hoe moeilijk, vies en vervelend zij het 

vinden om het overkappingskunstgebit van bewoners schoon te maken 
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Bewoners die een overkappingskunstgebit hebben, hebben dus ook nog pijlers in de 
mond.  
 
Tabel 4.9 geeft het gemiddelde rapportcijfer aan voor hoe moeilijk, vies of vervelend de 
verzorgenden het vinden om de pijlers van bewoners met een overkappingskunstgebit 
schoon te maken. 
 
Tabel 4.9: Gemiddeld rapportcijfer voor hoe moeilijk, vies of vervelend het 

schoonmaken van de pijlers van bewoners wordt ervaren door de 
verzorgenden 

 n Gemiddeld rapportcijfer std 

Moeilijk 69 4.0 2.7 
Vies 69 2.7 2.3 
Vervelend 69 2.5 2.1 
 
Figuur 4.23 geeft aan het percentage verzorgenden m.b.t. hoe moeilijk, hoe vies en hoe 
vervelend zij het vinden om de pijlers  te verzorgen bij bewoners met een 
overkappingskunstgebit. De verzorgenden die een 6 of hoger geven worden hier 
beschouwd als degenen die de verzorging (enigszins) moeilijk, of vies of vervelend 
vinden. 30% van de verzorgenden gaf aan de verzorging van de pijlers van het 
overkappingskunstgebit van de bewoners moeilijk te vinden, 13% vond het vies en 10% 
vervelend.  
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Figuur 4.23: Percentage verzorgenden m.b.t. hoe moeilijk, vies en vervelend zij het 
vinden om de pijlers van bewoners met een overkappingskunstgebit 
schoon te maken 

 

% verzorgenden m.b.t. hoe moeilijk zij het vinden om de pijlers van 
bewoners met overkappingskunstgebit schoon te maken

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0

1
helemaal

niet
moeilijk

2 3 4 5 6 7 8 9 10 heel
moeilijk

%

% verzorgenden m.b.t. hoe vies zij  zij het vinden om de pijlers van 
bewoners met overkappingskunstgebit schoon te maken

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0

1
helemaal
niet vies

2 3 4 5 6 7 8 9 10 heel
vies

%

% verzorgenden m.b.t. hoe vervelend zij het vinden om de pijlers van 
bewoners met overkappingskunstgebit schoon te maken

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0

1 helemaal
niet

vervelend

2 3 4 5 6 7 8 9 10 heel
vervelend

%



 

 

54 /84  | TNO-rapport | KvL/B&G 2006.049 | Juni 2006 | 

 

Op de vraag hoe schoon men de mond, pijlers en overkappingsprothese van deze 
bewoners vindt, werd op een schaal van 1 tot en met 10 gemiddeld een 5.1 gegeven (std 
2.3).  
 
Met betrekking tot de mondverzorging van bewoners met een volledig kunstgebit geeft 
21% van de verzorgenden aan over onvoldoende kennis te beschikken over de 
verzorging van het overkappingskunstgebit en 43% over de verzorging van de pijlers 
van deze bewoners, 12% te weinig vaardigheden te hebben m.b.t. het reinigen van het 
overkappingskunstgebit en 33% m.b.t. de pijlers. Wat betreft de reiniging van het 
overkappingskunstgebit vindt 14% dat daar onvoldoende tijd voor beschikbaar is, wat 
betreft de reiniging van de pijlers van deze bewoners geeft 19% aan dat er onvoldoende 
tijd beschikbaar is. M.b.t. de medewerking van bewoners geeft 13% aan dat deze 
onvoldoende is bij de verzorging van het overkappingskunstgebit en 28% geeft aan dat 
dit het geval is m.b.t. de verzorging van de pijlers van deze bewoners. 9% geeft aan dat 
er onvoldoende hulpmiddelen beschikbaar zijn voor de reiniging van het 
overkappingskunstgebit en 18% geeft dat aan m.b.t. de pijlers van deze bewoners.  

4.6 Resultaten van vragenlijsten m.b.t. het gebruik van de instructiekaarten en -
video/DVD door de verzorgenden 

In dit hoofdstuk wordt de mening beschreven van de verzorgenden werkend in 
verpleeghuizen behorende tot de interventiegroep m.b.t. het gebruik van de 
instructiekaarten en -video/DVD. Er werden vragen gesteld over de 
gebruiksvriendelijkheid van de instructiekaarten (ophangmechanisme, koppelmecha-
nisme, duidelijkheid van de instructiekaarten, en hoe mooi of handig de verzorgenden 
de instructiekaarten en -video/DVD vinden), vragen over in hoeverre de 
instructiekaarten (al dan niet inclusief stickers) en -video/DVD gebruikt worden en of 
men het idee heeft dat de instructiekaarten iets bijdragen aan de verbetering van (de 
kennis en vaardigheden van) de mondverzorging.  
 
In totaal beantwoordden 334 verzorgenden uit interventiehuizen deze vragen. 

4.6.1 Gebruik van instructiekaarten 
Op de vraag of er op de afdeling instructiekaarten aanwezig zijn, antwoordde 93% van 
de verzorgenden werkzaam in interventiehuizen bevestigend, 2% ontkennend en 5% zei 
dit niet te weten.  
Bijna tweederde (64%) van de ondervraagden gaf aan dat de instructiekaarten zichtbaar 
aan de muur, spiegel of kast hangen, 8% dat de instructiekaarten niet zichtbaar in een 
(nacht)kast opgeborgen zijn. 14% gaf aan dat de instructiekaarten in het zorgdossier 
bewaard worden en 14% dat de instructiekaarten op andere manieren bewaard worden. 
 
16% van de verzorgenden zegt de instructiekaarten nooit te bekijken. 41% van de 
verzorgenden heeft de instructiekaarten alleen in het begin bekeken. Ruim eenderde van 
het aantal verzorgenden bekijkt de instructiekaarten soms. Slechts een klein deel bekijkt 
de instructiekaarten vaak of elke dag.  
 
8% van de verzorgenden zegt dat er op sommige instructiekaarten aanvullende stickers 
zijn geplakt, 61% zegt dat deze er niet opgeplakt zijn en 32% weet niet of er bij hen op 
de afdeling instructiekaarten zijn waarop stickers zijn geplakt . 
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Van de verzorgenden gaf bijna driekwart (72%) een rapportcijfer van 6 of hoger m.b.t. 
hoe mooi zij de instructiekaarten in zijn algemeenheid vonden en 69% gaf een 6 of 
hoger voor wat de handigheid van de instructiekaarten betrof (Figuur 4.24). 
 

 
Figuur 4.24: Percentage verzorgenden en hun mening over hoe mooi of handig zij de 

instructiekaarten vinden 
 
Tabel 4.10 geeft het percentage aan van verzorgenden dat een 6 of hoger geeft voor 
duidelijkheid van de verschillende instructiekaarten en geeft het gemiddelde 
rapportcijfer voor duidelijkheid weer. 78-88% van de verzorgenden gaven de 
verschillende instructiekaarten een rapportcijfer van 6 of hoger voor duidelijkheid van 
de instructiekaarten. 
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Tabel 4.10: Rapportcijfer voor de duidelijkheid van de verschillende instructiekaarten 
Soort instructiekaart % verzorgenden dat rapportcijfer 6 of 

hoger geeft m.b.t. duidelijkheid van 
de instructiekaart 

Gemiddeld rapportcijfer 
(std) 

Eigen tanden en kiezen 84 7.0 (1.5) 
Frame of plaatje 85 6.9 (1.5) 
Volledig kunstgebit 88 7.3 (1.5) 
Niets 84 7.0 (1.7) 
Overkappingskunstgebit 78 6.6 (1.8) 
 
Op de vraag of de instructiekaarten en/of -video er voor gezorgd hebben dat men 
slechter of beter weet hoe de verschillende gebitssituaties verzorgd dienen te worden, 
antwoordt 59% dat zij het niet beter maar ook niet slechter weten hoe de eigen tanden 
en kiezen van de bewoners verzorgd moeten worden. 42% zegt het nu beter te weten. 
Voor de verzorging van het frame of plaatje geeft 53% aan dat zij het nu niet beter of 
slechter weten, 47% geeft aan het nu wel beter te weten. Voor de verzorging van het 
volledig kunstgebit geeft 65% aan het niet beter maar ook niet slechter te weten, 35% 
geeft aan het wel beter te weten. Voor de verzorging van bewoners met niets in hun 
mond geeft 58% aan dat hun kennis niet beter maar ook niet slechter is geworden, 1 
persoon (0.4%) geeft aan dat hij/zij slechter weet hoe deze mondsituatie te verzorgen, 
en 38% geeft aan het nu beter te weten. Wat betreft de verzorging van het 
overkappingskunstgebit geeft 55% aan dat zij het niet beter maar ook niet slechter 
weten. 45% geeft aan het nu wel beter te weten.  

4.6.2 Gebruik van instructievideo/DVD 
45% van de verzorgenden werkzaam in een interventiehuis heeft de instructievideo of 
DVD gezien. Van de verzorgenden die de video/DVD gezien hebben, gaf 84% een 
rapportcijfer van 6 of hoger m.b.t. de duidelijkheid van de video/DVD (gemiddelde 
rapportcijfer 6.3 (std 1.8). 97% gaf een 6 of hoger voor wat de leerzaamheid van de 
video/DVD betrof (gemiddeld rapportcijfer 6.2 (std 1.9). Figuur 4.25 geeft de verdeling 
weer van de verzorgenden met betrekking tot hun mening over de duidelijkheid en 
leerzaamheid van de instructievideo/DVD 
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Figuur 4.25: Frequentieverdeling van de verzorgenden met betrekking tot hun mening 

over de duidelijkheid en leerzaamheid van de instructievideo/DVD 

4.7 Resultaten van effectmeting van de interventie bij verzorgenden 
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verpleeghuizen) en 199 tot de interventiehuizen (12 verpleeghuizen). 
 
In het hiernavolgende hoofdstuk worden de resultaten van de effectmeting per 
gebitssituatie beschreven.  

4.7.1 Eigen tanden en kiezen 
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Uit de vraag op welk tijdstip van de dag de verzorgenden de eigen tanden en kiezen van 
de bewoners schoonmaken, kon de frequentie van tandenpoetsen worden berekend. De 
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verzorgenden van de interventiegroep zijn na het volgen van de interventie de eigen 
tanden en kiezen van de bewoners niet vaker gaan poetsen dan de verzorgenden uit de 
controlegroep (Tabel 4.11).  

4.7.1.2 Ervaringen met en oordeel over verzorgen van de mond van bewoners met eigen gebit 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe moeilijk de verzorgenden de verzorging 
van mond, tanden en kiezen vinden, laten de resultaten zien dat de groep die de 
interventie heeft gevolgd deze verzorging moeilijker is gaan vinden dan de 
controlegroep. Het rapportcijfer van de interventiegroep steeg van 4.44 naar 4.97 en van 
de controlegroep daalde dit van 4.21 naar 3.79. Het verschil in verandering is statistisch 
significant (p<0.001). Deze verschilscore blijft significant ook wanneer men rekening 
houdt met clustering van de data (Tabel 4.12). 
 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe vies de verzorgenden de verzorging van 
mond, tanden en kiezen vinden, laten de resultaten zien dat de groep die de interventie 
heeft gevolgd deze verzorging viezer is gaan vinden dan de controlegroep. Het 
rapportcijfer van de interventiegroep steeg van 2.96 naar 4.10 en dat van de 
controlegroep van 3.11 naar 3.20. Het verschil in verandering is statistisch significant 
(p<0.001). Deze verschilscore blijft significant ook wanneer men rekening houdt met 
clustering van de data (Tabel 4.13). 
 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe vervelend de verzorgenden de verzorging 
van mond, tanden en kiezen vinden, laten de resultaten zien dat de groep die de 
interventie heeft gevolgd deze verzorging vervelender is gaan vinden dan de 
controlegroep. Het rapportcijfer van de interventiegroep steeg van 2.50 naar 3.88 en van 
de controlegroep veranderde de score van 2.74 naar 2.64. Het verschil in verandering is 
statistisch significant (p<0.001). Deze verschilscore blijft significant ook wanneer men 
rekening houdt met clustering van de data (Tabel 4.14). 
 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe schoon de verzorgenden de mond, tanden 
en kiezen vinden, laten de resultaten zien dat de groep die de interventie heeft gevolgd 
de mond, tanden en kiezen schoner is gaan vinden dan de controlegroep. Het 
rapportcijfer van de interventiegroep steeg van 4.65 naar 5.51 en dat van de 
controlegroep van 4.83 naar 5.00. Het verschil in verandering is statistisch significant 
(p=0.001). Deze verbetering blijft significant ook wanneer men rekening houdt met 
clustering van de data (Tabel 4.15). 

4.7.1.3 Kennis, vaardigheden, beschikbare tijd, medewerking bewoners en beschikbare 
hulpmiddelen 
Uit tabel 4.16 blijkt dat de verzorgenden uit de interventiegroep aangeven dat zowel 
hun kennis als vaardigheden m.b.t. de verzorging van de eigen tanden en kiezen van 
bewoners is toegenomen t.o.v. de controlegroep. Wat de toename van vaardigheden 
betreft, blijft dit verschil bestaan wanneer men rekening houdt met de clustering van de 
data. De toename van kennis blijft echter niet bestaan wanneer men rekening houdt met 
de clustering van de data. Dit betekent dat er in bepaalde verpleeghuizen wel een 
toename van kennis is te zien, maar in andere huizen niet. Er is geen verschil met de 
controlegroep voor wat betreft de eventuele veranderingen in de beschikbare tijd per 
bewoner, de medewerking van de bewoner of de beschikbaarheid van hulpmiddelen als 
tandenborstels etc.  
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4.7.2 Frame of plaatje 

4.7.2.1 Poetsfrequentie bij bewoners met frame 
Uit de vraag op welk tijdstip van de dag de verzorgenden het frame van de bewoners 
schoonmaken, kon de frequentie van het schoonmaken van het frame of plaatje worden 
berekend. De verzorgenden van de interventiegroep zijn na het volgen van de 
interventie het frame of plaatje van de bewoners vaker gaan poetsen dan de 
verzorgenden uit de controlegroep (Tabel 4.11). Het verschil in verandering is 
statistisch significant (p=0.002). Deze verbetering blijft significant ook wanneer men 
rekening houdt met clustering van de data (Tabel 4.11). 

4.7.2.2 Ervaringen met en oordeel over verzorgen van bewoners met frame 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe moeilijk de verzorgenden de verzorging 
van plaatje of frame vinden, laten de resultaten zien dat de groep die de interventie heeft 
gevolgd deze verzorging moeilijker is gaan vinden dan de controlegroep. Het 
rapportcijfer van de interventiegroep steeg van 2.24 naar 3.38. Bij de controlegroep 
veranderde de score van 2.26 naar 2.57. Het verschil in verandering is statistisch 
significant (p=0.015) (Tabel 4.12). Deze verschilscore blijft significant ook wanneer 
men rekening houdt met clustering van de data (Tabel 4.12). 
De interventiegroep beoordeelt het schoonmaken van de eigen tanden en kiezen van 
deze bewoners met een frame of plaatje als moeilijker dan de controlegroep. De 
verschilscore tussen de interventie- en controlegroep m.b.t. het schoonmaken van de 
eigen tanden en kiezen bij frame-/plaatjedragers is net niet statistisch significant 
(p=0.053). 
 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe vies de verzorgenden de verzorging van 
plaatje of frame vinden, laten de resultaten zien dat de groep die de interventie heeft 
gevolgd deze verzorging niet speciaal viezer is gaan vinden dan de controlegroep. Het 
rapportcijfer van de interventiegroep steeg van 3.12 naar 3.98. Bij de controlegroep 
veranderde de score van 2.91 naar 3.30. Het verschil in verandering is niet statistisch 
significant (Tabel 4.13).  
Het verzorgen van de eigen tanden en kiezen van de bewoners met een frame of plaatje 
wordt door de interventiegroep niet speciaal viezer gevonden dan door de 
controlegroep. 
 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe vervelend de verzorgenden de verzorging 
van het plaatje of frame vinden, laten de resultaten zien dat de groep die de interventie 
heeft gevolgd deze verzorging vervelender is gaan vinden dan de controlegroep. Het 
rapportcijfer van de interventiegroep steeg van 2.09 naar 3.20. Bij de controlegroep 
veranderde de score van 2.33 naar 2.72. Het verschil in verandering is statistisch 
significant (p=0.014). Deze verschilscore blijft significant ook wanneer men rekening 
houdt met clustering van de data (Tabel 4.14). 
Het verzorgen van de eigen tanden en kiezen van deze bewoners wordt door de 
interventiegroep niet speciaal vervelender gevonden dan door de controlegroep. 
 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe schoon de verzorgenden de mond, tanden 
en kiezen, het plaatje en frame vinden, blijken de verzorgenden uit de interventiegroep 
de mond schoner te zijn gaan vinden dan de verzorgenden uit de controlegroep. Het 
rapportcijfer van de interventiegroep steeg van 5.03 naar 5.60. Bij de controlegroep 
veranderde de score van 5.25 naar 5.12. Het verschil in verandering is statistisch 
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significant (p=0.024). Deze verbetering blijft significant, weliswaar borderline 
(p=0.050) wanneer men rekening houdt met clustering van de data (Tabel 4.15). 

4.7.2.3 Kennis, vaardigheden, beschikbare tijd, medewerking bewoners en beschikbare 
hulpmiddelen 
Uit tabel 4.16 blijkt dat voor wat betreft de verzorging van het frame of plaatje de 
verzorgenden uit de interventiegroep aangeven dat noch hun kennis, vaardigheden, 
beschikbare tijd per bewoner, medewerking van de bewoner of de beschikbaarheid van 
hulpmiddelen veranderd zijn t.o.v. die van de controlegroep.  
Wel blijkt er een toename in kennis en vaardigheden in de verzorging van de eigen 
tanden en kiezen van deze frame/plaatjes dragers te zijn bij de verzorgenden in de 
interventiegroep t.o.v. de controlegroep. De kennistoename houdt stand ook wanneer 
men rekening houdt met clustering van de data, de toename van vaardigheden echter 
niet. 

4.7.3 Volledig kunstgebit 

4.7.3.1 Poetsfrequentie bij bewoners met volledig kunstgebit 
Uit de vraag op welk tijdstip van de dag de verzorgenden het kunstgebit van de 
bewoners schoonmaken, kon de frequentie van het schoonmaken van het kunstgebit 
worden berekend. De verzorgenden van de interventiegroep zijn na het volgen van de 
interventie het kunstgebit van de bewoners vaker gaan poetsen dan de verzorgenden uit 
de controlegroep (Tabel 4.11). Het verschil in verandering was statistisch significant 
(p=0.002). Deze verbetering blijft significant ook wanneer men rekening houdt met 
clustering van de data (Tabel 4.11). 

4.7.3.2 Ervaringen met en oordeel over verzorgen van bewoners met volledig kunstgebit 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe moeilijk de verzorgenden de verzorging 
van het kunstgebit vinden, laten de resultaten zien dat de groep die de interventie heeft 
gevolgd deze verzorging moeilijker is gaan vinden dan de controlegroep. Het 
rapportcijfer van de interventiegroep steeg van 1.67 naar 2.31. Bij de controlegroep 
veranderde de score van 1.98 naar 1.87. Het verschil in verandering is statistisch 
significant (p<0.001). Deze verschilscore blijft significant ook wanneer men rekening 
houdt met clustering van de data (Tabel 4.12).  
Ook wat betreft de verzorging van de edentate kaak van deze bewoners is de 
interventiegroep deze verzorging moeilijker gaan vinden (p<0.035). Dit effect houdt 
echter geen stand wanneer men corrigeert voor clustering van de data (Tabel 4.12).  
Wel valt het op dat het aantal verzorgenden dat antwoord op deze vraag heeft gegeven, 
aanzienlijk lager is dan het aantal dat antwoord geeft op de verzorging van het 
kunstgebit. Hoogstwaarschijnlijk wordt de edentate kaak van bewoners met een 
volledig kunstgebit niet vaak (genoeg) schoongemaakt. 
 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe vies de verzorgenden de verzorging van 
het kunstgebit vinden, laten de resultaten zien dat de groep die de interventie heeft 
gevolgd deze verzorging viezer is gaan vinden dan de controlegroep. Het rapportcijfer 
van de interventiegroep steeg van 3.13 naar 3.90. Bij de controlegroep veranderde de 
score van 3.34 naar 3.23. Het verschil in verandering is statistisch significant (p<0.001). 
Deze verschilscore blijft significant ook wanneer men rekening houdt met clustering 
van de data (Tabel 4.13).  
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Ook voor wat betreft de verzorging van de edentate kaak geeft de interventiegroep aan 
dit viezer te zijn gaan vinden dan de controlegroep (p=0.021). Deze verschilscore blijft 
significant ook wanneer men rekening houdt met clustering van de data (Tabel 4.13).  
Het valt echter wel op dat het aantal verzorgenden dat antwoord op deze vraag heeft 
gegeven aanzienlijk lager is dan het aantal dat antwoord geeft op de verzorging van het 
kunstgebit. Hoogstwaarschijnlijk wordt de edentate kaak van deze mensen niet vaak 
(genoeg) schoongemaakt. 
 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe vervelend de verzorgenden de verzorging 
van het kunstgebit vinden, laten de resultaten zien dat de groep die de interventie heeft 
gevolgd deze verzorging vervelender is gaan vinden dan de controlegroep. Het 
rapportcijfer van de interventiegroep steeg van 1.98 naar 2.80. Bij de controlegroep 
veranderde de score van 2.34 naar 2.29. Het verschil in verandering is statistisch 
significant (p<0.001). Deze verschilscore blijft significant ook wanneer men rekening 
houdt met clustering van de data (Tabel 4.14). Ook voor wat betreft de verzorging van 
de edentate kaak geeft de interventiegroep aan dit vervelender te zijn gaan vinden dan 
de controlegroep  (p<0.001). Deze verschilscore blijft significant ook wanneer men 
rekening houdt met clustering van de data (Tabel 4.14). 
Het valt echter wel op dat het aantal verzorgenden dat antwoord op deze vraag heeft 
gegeven aanzienlijk lager is dan het aantal dat antwoord geeft op de verzorging van het 
kunstgebit. Hoogstwaarschijnlijk wordt de edentate kaak van deze mensen niet vaak 
(genoeg) schoongemaakt. 
 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe schoon de verzorgenden de mond en het 
kunstgebit vinden, laten de resultaten zien dat de groep die de interventie heeft gevolgd 
deze niet schoner is gaan vinden dan de controlegroep. Het rapportcijfer van de 
interventiegroep steeg van 5.09 naar 5.57. Bij de controlegroep veranderde de score van 
5.20 naar 5.71. Het verschil in verandering is niet statistisch significant (Tabel 4.15). 

4.7.3.3 Kennis, vaardigheden, beschikbare tijd, medewerking bewoners en beschikbare 
hulpmiddelen. 
Uit tabel 4.16 blijkt dat de verzorgenden uit de interventiegroep aangeven dat zowel 
hun kennis als vaardigheden m.b.t. de verzorging van het volledig kunstgebit is 
toegenomen t.o.v. die uit de controlegroep. Deze toenamen blijven niet bestaan wanneer 
men rekening houdt met de clustering van de data. Er is geen verschil met de 
controlegroep voor wat betreft de beschikbare tijd per bewoner, of de medewerking van 
de bewoner. Wel is de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor de verzorging van de 
edentate kaken bij kunstgebitdragers toegenomen in de interventiehuizen t.o.v. de 
controlehuizen.  

4.7.4 Niets 

4.7.4.1 Schoonmaakfrequentie bij bewoners met niets 
Uit de vraag op welk tijdstip van de dag de verzorgenden de kaken van de bewoners 
schoonmaken, kon de frequentie van het schoonmaken van de kaken  worden 
berekend. De verzorgenden van de interventiegroep zijn na het volgen van de 
interventie de edentate kaak van de bewoners vaker gaan schoonmaken dan de 
verzorgenden uit de controlegroep (Tabel 4.11). Het verschil in verandering was 
statistisch significant (p=0.003). Deze verbetering blijft significant wanneer men 
rekening houdt met clustering van de data. 
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4.7.4.2 Ervaringen met en oordeel over verzorgen van mond bewoners met niets 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe moeilijk de verzorgenden de verzorging 
van de mond van bewoners zonder (kunst)gebit vinden, laten de resultaten zien dat de 
groep die de interventie heeft gevolgd deze verzorging niet speciaal moeilijker is gaan 
vinden dan de controlegroep. Het rapportcijfer van de interventiegroep steeg van 3.85 
naar 4.76. Bij de controlegroep veranderde de score van 3.67 naar 3.41. Het verschil in 
verandering is net niet statistisch significant (p=0.055). Dit verschil is duidelijker niet 
significant wanneer men rekening houdt met clustering van de data (Tabel 4.12).  
 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe vies de verzorgenden de verzorging van de 
mond vinden, laten de resultaten zien dat de groep die de interventie heeft gevolgd deze 
verzorging niet speciaal viezer is gaan vinden dan de controlegroep. Het rapportcijfer 
van de interventiegroep steeg van 3.29 naar 3.76. Bij de controlegroep veranderde de 
score van 3.18 naar 3.36. Het verschil in verandering is niet statistisch significant 
(Tabel 4.13). 
 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe vervelend de verzorgenden de verzorging 
van de mond vinden, laten de resultaten zien dat de groep die de interventie heeft 
gevolgd deze verzorging niet speciaal vervelender is gaan vinden dan de controlegroep. 
Het rapportcijfer van de interventiegroep veranderde van 3.15 naar 3.76. Bij de 
controlegroep veranderde de score van 3.00 naar 2.78. Het verschil in verandering is 
niet statistisch significant (Tabel 4.14). 
 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe schoon de verzorgenden de mond vinden 
van bewoners zonder (kunst)gebit, laten de resultaten zien dat de groep die de 
interventie heeft gevolgd de mond schoner is gaan vinden dan de controlegroep. Het 
rapportcijfer van de interventiegroep steeg van 4.78 naar 5.53. Bij de controlegroep 
veranderde de score van 5.17 naar 5.32. Het verschil in verandering is net statistisch 
significant (p=0.047) (Tabel 4.15). Deze verschilscore blijft significant ook wanneer 
men rekening houdt met clustering van de data. 

4.7.4.3 Kennis, vaardigheden, beschikbare tijd, medewerking bewoners en beschikbare 
hulpmiddelen 
Uit tabel 4.16 blijkt dat de verzorgenden uit de interventiegroep aangeven dat zowel 
hun kennis als vaardigheden m.b.t. de verzorging van de mond en kaak van bewoners 
zonder (kunst)gebit is toegenomen t.o.v. de controlegroep. Deze toenamen blijven 
bestaan wanneer men rekening houdt met de clustering van de data. Er is geen verschil 
tussen de controlegroep voor wat betreft de beschikbare tijd per bewoner, de 
medewerking van de bewoner of de beschikbaarheid van hulpmiddelen als 
tandenborstels etc.  

4.7.5 Overkappingskunstgebit 

4.7.5.1 Poetsfrequentie bij bewoners met overkappingskunstgebit 
Uit de vraag op welk tijdstip van de dag de verzorgenden het overkappingskunstgebit 
van de bewoners schoonmaken, kon de frequentie van het schoonmaken ervan worden 
berekend. De verzorgenden van de interventiegroep zijn na het volgen van de 
interventie het overkappingskunstgebit van de bewoners niet vaker gaan schoonmaken 
dan de verzorgenden uit de controlegroep (Tabel 4.11). Men moet in acht nemen dat de 
absolute aantallen in de beide groepen erg laag zijn. 
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4.7.5.2 Ervaringen met en oordeel over verzorgen van bewoners met overkappingskunstgebit 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe moeilijk de verzorgenden de verzorging 
van het overkappingskunstgebit vinden, laten de resultaten zien dat de groep die de 
interventie heeft gevolgd deze niet moeilijker of gemakkelijker is gaan vinden dan de 
controlegroep. Het rapportcijfer van de interventiegroep veranderde van 3.53 naar 3.13. 
Bij de controlegroep veranderde de score van 3.38 naar 3.25. Het verschil in 
verandering is statistisch niet significant (Tabel 4.12). Men moet in acht nemen dat de 
absolute aantallen in de beide groepen erg laag zijn (n=15 in de interventiegroep; n=8 in 
de controlegroep) (Tabel 4.12). Op de vraag hoe moeilijk de verzorging van de pijlers 
werd gevonden, antwoordden in totaal slechts 5 personen in de controlegroep en 8 in de 
interventiegroep.  
 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe vies de verzorgenden de verzorging van 
het overkappingskunstgebit vinden, laten de resultaten zien dat de groep die de 
interventie heeft gevolgd deze niet speciaal viezer vindt dan de controlegroep. Het 
rapportcijfer van de interventiegroep veranderde van 3.87 naar 5.20. Bij de 
controlegroep veranderde de score van 3.13 naar 3.38. Het verschil in verandering is 
statistisch niet significant (Tabel 4.13). Men moet in acht nemen dat de absolute 
aantallen in de beide groepen erg laag zijn (n=15 in de interventiegroep; n=8 in de 
controlegroep) (Tabel 4.13). Op de vraag hoe vies de verzorging van de pijlers werd 
gevonden, antwoordden in totaal slechts 5 personen in de controlegroep en 8 in de 
interventiegroep.  
 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe vervelend de verzorgenden de verzorging 
van het overkappingskunstgebit vinden, laten de resultaten zien dat de groep die de 
interventie heeft gevolgd dit niet speciaal vervelender vindt dan de controlegroep. Het 
rapportcijfer van de interventiegroep veranderde van 3.33 naar 4.47. Bij de 
controlegroep veranderde de score van 2.00 naar 2.88. Het verschil in verandering is 
statistisch niet significant (Tabel 4.14). Men moet in acht nemen dat de absolute 
aantallen in de beide groepen erg laag zijn (n=15 in de interventiegroep; n=8 in de 
controlegroep) (Tabel 4.14). Op de vraag hoe vervelend de verzorging van de pijlers 
werd gevonden, antwoordden totaal slechts 5 personen in controlegroep en 8 in de 
interventiegroep.  
 
Met betrekking tot de beoordelingsscore hoe schoon de verzorgenden de mond, pijlers 
en het kunstgebit vinden, laten de resultaten zien dat de groep die de interventie heeft 
gevolgd de mond van deze bewoners niet schoner is gaan vinden dan de controlegroep. 
Het rapportcijfer van de interventiegroep steeg van 5.50 naar 5.85. Bij de controlegroep 
veranderde de score van 4.50 naar 5.75. Het verschil in verandering is statistisch niet 
significant (Tabel 4.15). Men moet in acht nemen dat de absolute aantallen in de beide 
groepen erg laag zijn (n=20 in de interventiegroep; n=8 in de controlegroep.  

4.7.5.3 Kennis, vaardigheden, beschikbare tijd, medewerking bewoners en beschikbare 
hulpmiddelen 
Uit tabel 4.16 blijkt dat de verzorgenden uit de interventiegroep aangeven dat hun 
kennis m.b.t. de verzorging van de overkappingsprothese is toegenomen t.o.v. die van 
de controlegroep. Deze toename van kennis blijft echter niet bestaan wanneer men 
rekening houdt met de clustering van de data (p=0.057). Er is geen verschil met de 
controlegroep voor wat betreft de beschikbare tijd per bewoner, de medewerking van de 
bewoner of de beschikbaarheid van hulpmiddelen als tandenborstels etc. Er zijn geen 
verschillen gevonden noch in kennis, vaardigheden, beschikbare tijd per bewoner, 
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medewerking van de bewoner of de beschikbaarheid van hulpmiddelen t.o.v. de 
controlegroep.  
Men moet in acht nemen dat de absolute aantallen in de beide groepen erg laag zijn. 

4.7.6 Lichaamshouding tijdens mondverzorging 
Op de instructievideo/DVD is de instructie gegeven om een niet-bedlegerige of 
rolstoelzittende bewoner tijdens de mondverzorging te laten zitten. De verzorgende 
wordt aangeraden tijdens de mondverzorging achter de bewoner te staan.  
 
Helaas is alleen tijdens de nameting en niet tijdens de nulmeting navraag gedaan naar 
de positie van de bewoner en de verzorgende tijdens de mondverzorging. Uit de 
resultaten van de nameting blijkt dat 39% van de verzorgenden de bewoner bij voorkeur 
laat staan tijdens de mondverzorging, 60% laat de bewoner bij voorkeur zitten en slecht 
0.2% laat de bewoner bij voorkeur liggen. Er is hierin geen verschil tussen de bewoners 
uit de controlegroep en interventiegroep. 
Op de vraag hoe de positie van de verzorgende is tijdens de mondverzorging geven 
42% van de verzorgenden van de controlegroep en 43% van de interventiegroep aan dat 
zij vóór de bewoner staan; respectievelijk 57% en 51% geven aan naast de bewoner te 
staan, en 1% en 7% dat zij achter de bewoner staan. Deze percentages zijn significant 
verschillend van elkaar (χ2 =7.829; p=0.020) . 
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Tabel 4.11: Poetsfreqentie en verschilscore tussen nameting en voor meting, per gebitssituatie in controlegroep en interventiegroep  
 Controle    Interventie   verschil in verandering multilevel  

 n voor na na-vo n voor na na-vo t df p chisq df p 

Eigen tanden en kiezen 201 1,45 1,48 0,03 187 1,46 1,62 0,16  1.699 386 0,090 2,115 1 0,146 
Frame of plaatje 94 1,27 1,26 - 0,01 131 1,34 1,60 0,26  2.998 201 0,003 7,567 1 0,006 
Volledig kunstgebit 211 1,33 1,29 - 0,04 192 1,35 1,50 0,14  3.061 401 0,002 6,097 1 0,014 
Niets  124 0,77 0,75 - 0,02 112 0,51 0,89 0,37  3.123 220 0,002 6,223 1 0,013 
Overkappingskunstgebit 9 1,22 1,33 0,11 23 1,48 1,52 0,04 0.694 30 0,493 0,094 1 0,759 

 
Tabel 4.12: Rapportcijfers en verschilscore bij nulmeting en nameting, in controlegroep en interventiegroep voor hoe moeilijk het poetsen per gebitssituatie 

wordt gevonden door de verzorgenden  
 Controle   Interventie   verschil in verandering multilevel  

 n voor na na-vo n voor na na-vo t df p chisq df p 

Eigen tanden en kiezen 168 4,21 3,79  -0,43 160 4,44 4,97 0,53  3,749 326 0,000 12,833 1 0,000 
Frame of plaatje 82 2,26 2,57 0,32 112 2,24 3,38 1,14  2,454 192 0,015 5,283 1 0,022 
Eigen tanden en kiezen bij bewoners met plaatje 73 3,21 3,37 0,16 102 2,94 3,86 0,92  1,945 173 0,053 3,676 1 0,055 
Volledig kunstgebit 193 1,98 1,87  -0,11 178 1,67 2,31 0,63  3,515 369 0,000 11,401 1 0,001 
Edentate kaak bij VP gebruikers 30 4,30 3,47  -0,83 53 4,57 4,89 0,32  2,144 81 0,035 3,358 1 0,067 
Niets  46 3,67 3,41  -0,26 33 3,85 4,76 0,91  1,948 77 0,055 2,868 1 0,090 
Overkappingskunstgebit 8 3,38 3,25  -0,13 15 3,53 3,13  -0,40 1,465 26 0,155 0,029 1 0,865 
Pijlers bij overkapping 5 2,80 3,20 0,40 8 4,63 4,00  -0,63 1.536 11 0.153 0,916 1 0,339 
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Tabel 4.13: Rapportcijfers en verschilscore bij nulmeting en nameting, in controlegroep en interventiegroep voor hoe vies het poetsen per gebitssituatie wordt 
gevonden door de verzorgenden  

 Controle    Interventie   verschil in verandering multilevel  

 n voor na na-vo n voor na na-vo t df p chisq df p 

Eigen tanden en kiezen 167 3,11 3,20 0,08 162 2,96 4,10 1,15  4,131 327 0,000 15,432 1 0,000 
Frame of plaatje 82 2,91 3,30 0,39 113 3,12 3,98 0,87  1,524 193 0,129 2,058 1 0,151 
Eigen tanden en kiezen bij bewoners met plaatje 73 2,88 3,25 0,37 104 2,88 3,67 0,80  1,341 175 0,182 1,585 1 0,208 
Volledig kunstgebit 194 3,34 3,23  -0,10 179 3,13 3,90 0,77  3,533 371 0,000 11,459 1 0,001 
Edentate kaak bij VP gebruikers 31 3,81 3,42  -0,39 53 3,30 4,11 0,81  2,355 82 0,021 4,862 1 0,027 
Niets  45 3,18 3,36 0,18 34 3,29 3,76 0,47  0,547 77 0,586 0,233 1 0,629 
Overkappingskunstgebit 8 3,13 3,38 0,25 15 3,87 5,20 1,33  1,040 21 0,310 0,951 1 0,329 
Pijlers bij overkapping 5 3,00 3,00 0,00 8 2,50 3,88 1,38  1.573 11 0.144 1,717 1 0,190 

 
Tabel 4.14: Rapportcijfers en verschilscore bij nulmeting en nameting, in controlegroep en interventiegroep voor hoe vervelend het poetsen per gebitssituatie 

wordt gevonden door de verzorgenden  
 Controle   Interventie   verschil in verandering multilevel  

 n voor na na-vo n voor na na-vo t df p chisq df p 

Eigen tanden en kiezen 168 2,74 2,64  -0,11 162 2,50 3,88 1,38  5,807 328 0,000 24,199 1 0,000 
Frame of plaatje 82 2,33 2,72 0,39 113 2,09 3,20 1,12  2,481 193 0,014 5,7 1 0,017 
Eigen tanden en kiezen bij bewoners met plaatje 71 2,66 2,89 0,23 102 2,40 3,23 0,82  1,847 171 0,067 3,394 1 0,065 
Volledig kunstgebit 194 2,34 2,29 -0,05 179 1,98 2,80 0,82  3,841 371 0,000 13,783 1 0,000 
Edentate kaak bij VP gebruikers 31 3,42 2,84  -0,58 53 2,94 4,17 1,23  4,188 79 0,000 10,15 1 0,001 
Niets  46 3,00 2,78  -0,22 34 3,15 3,76 0,62  1,847 78 0,069 2,723 1 0,099 
Overkappingskunstgebit 8 2,00 2,88 0,88 15 3,33 4,47 1,13  0,257 21 0,800 0,058 1 0,810 
Pijlers bij overkapping 5 2,60 3,00 0,40 8 2,13 3,00 0,88  0.407 11 0.692 0,221 1 0,638 
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Tabel 4.15: Rapportcijfers en verschilscore bij nulmeting en nameting, in controlegroep en interventiegroep voor hoe schoon het de mond per gebitssituatie 
wordt gevonden door de verzorgenden  

 Controle    Interventie    verschil in verandering multilevel   

 n voor na na-vo n voor na na-vo t df p chisq df p 

Eigen tanden en kiezen 198 4,83 5,00 0,17 185 4,65 5,51 0,86  3,396 381 0,001 7,379 1 0,007 
Frame of plaatje 89 5,25 5,12  -0,12 128 5,03 5,60 0,57  2,268 215 0,024 3,843 1 0,050 
Volledig kunstgebit 169 5,20 5,71 0,51 175 5,09 5,57 0,49 0,091 342 0,928 0,014 1 0,906 
Niets  107 5,17 5,32 0,15 110 4,78 5,53 0,75  1,995 215 0,047 3,937 1 0,047 
Overkappingskunstgebit 8 4,50 5,75 1,25 20 5,50 5,85 0,35 1,465 26 0,155 1,445 1 0,229 
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Tabel 4.16: Rapportcijfers en verschilscore bij nulmeting en nameting, in controlegroep en interventiegroep voor kennis, vaardigheden, tijd, medewerking 
bewoners en beschikbare hulpmiddelen per gebitssituatie  

Eigen tanden en kiezen             

 Controle    Interventie    verschil in verandering multilevel   
 n voor na na-vo n voor na na-vo t df p chisq df p 

kennis 192 3,03 3,02  -0,01 188 3,09 3,24 0,16  2,229 378 0,026 3,253 1 0,071 
vaardigheden 188 3,07 3,06  -0,01 188 3,06 3,26 0,19  2,676 374 0,008 4,509 1 0,034 
tijd 189 2,87 2,90 0,03 188 2,75 2,91 0,16  1,588 374 0,113 0,581 1 0,446 
medewerking bewoners 186 2,67 2,70 0,03 183 2,53 2,63 0,10  0,907 367 0,365 0,228 1 0,633 
hulpmiddelen 194 2,99 2,99 0,00 194 2,99 3,05 0,06  1,225 381 0,221 1,181 1 0,277 
               
Frame               
 Controle    Interventie    verschil in verandering multilevel   
 n voor na na-vo n voor na na-vo t df p chisq df p 
kennis 87 3,06 3,08 0,02 127 3,02 3,18 0,16  1,230 212 0,220 0,337 1 0,562 
vaardigheden 86 3,07 3,14 0,07 127 3,05 3,21 0,17  0,935 211 0,351 0,067 1 0,796 
tijd 86 2,94 3,00 0,06 125 2,82 2,96 0,14  0,742 185 0,458 0,124 1 0,725 
medewerking bewoners 86 2,88 2,77  -0,12 126 2,86 2,86 0,00  1,124 210 0,262 0,633 1 0,426 
hulpmiddelen 86 3,05 3,00  -0,05 86 3,00 3,08 0,08  0,932 211 0,352 0,56 1 0,454 
               
Eigen tanden en kiezen bij framedragers            
 Controle    Interventie    verschil in verandering multilevel   
 n voor na na-vo n voor na na-vo t df p chisq df p 
kennis 90 3,09 2,98  -0,11 131 2,98 3,18 0,19  2,787 219 0,006 4,627 1 0,031 
vaardigheden 88 3,10 3,05  -0,06 130 2,98 3,17 0,18  2,404 216 0,017 2,568 1 0,109 
tijd 88 2,88 2,92 0,05 127 2,74 2,90 0,16  1,023 205 0,293 0,61 1 0,435 
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medewerking bewoners 91 2,79 2,67  -0,12 124 2,79 2,82 0,03  1,457 213 0,147 1,382 1 0,240 
hulpmiddelen 89 3,02 2,97  -0,06 89 2,97 3,06 0,10  1,699 214 0,091 2,164 1 0,141 
               
Volledig kunstgebit              
 Controle    Interventie    verschil in verandering multilevel   
 n voor na na-vo n voor na na-vo t df p chisq df p 
kennis 205 3,27 3,22  -0,04 194 3,17 3,31 0,14  2,544 397 0,011 3,388 1 0,066 
vaardigheden 203 3,28 3,26  -0,02 193 3,19 3,34 0,15  2,301 394 0,022 1,341 1 0,247 
tijd 202 3,11 3,12 0,01 192 3,02 3,11 0,09  1,033 392 0,301 0,42 1 0,517 
medewerking bewoners 202 3,00 2,97  -0,03 190 2,88 2,93 0,05  1,038 390 0,300 0,558 1 0,455 
hulpmiddelen 195 3,12 3,12 0,00 195 3,12 3,14 0,02  0,431 385 0,667 0,027 1 0,869 
               
Edentate kaak bij kunstgebitdragers            
 Controle    Interventie    verschil in verandering multilevel   
 n voor na na-vo n voor na na-vo t df p chisq df p 
kennis 189 2,67 2,66  -0,01 178 2,57 2,98 0,41  4,674 365 0,000 12,202 1 0,000 
vaardigheden 190 2,71 2,69  -0,01 179 2,57 2,95 0,38  4,337 367 0,000 11,173 1 0,001 
tijd 172 2,80 2,84 0,03 172 2,66 2,82 0,16  1,430 339 0,154 1,097 1 0,295 
medewerking bewoners 168 2,60 2,65 0,06 167 2,45 2,59 0,14  0,944 333 0,346 0,269 1 0,604 
hulpmiddelen 167 2,83 2,81  -0,02 167 2,81 2,95 0,14  2,891 327 0,004 5,429 1 0,020 
               
Niets               
 Controle    Interventie    verschil in verandering multilevel   
 n voor na na-vo n voor na na-vo t df p chisq df p 
kennis 113 2,70 2,66  -0,04 110 2,62 2,97 0,35  3,432 221 0,001 5,132 1 0,023 
vaardigheden 111 2,77 2,70  -0,06 110 2,61 2,99 0,38  3,887 219 0,000 6,894 1 0,009 
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tijd 106 2,85 2,83  -0,02 103 2,78 2,90 0,13  1,297 207 0,196 0,49 1 0,484 
medewerking bewoners 107 2,53 2,58 0,05 103 2,37 2,42 0,05  0,017 208 0,986 0,026 1 0,872 
hulpmiddelen 104 2,82 2,72  -0,10 104 2,72 2,93 0,21  2,478 204 0,014 1,209 1 0,272 
               
Overkappingskunstgebit             
 Controle    Interventie    verschil in verandering multilevel   
 n voor na na-vo n voor na na-vo t df p chisq df p 
kennis 9 3,22 3,00  -0,22 23 2,83 3,30 0,48  2,904 30 0,007 3,636 1 0,057 
vaardigheden 9 3,22 3,00  -0,22 22 3,00 3,23 0,23  1,810 29 0,081 2,438 1 0,118 
tijd 9 3,00 2,89  -0,11 22 2,82 3,00 0,18  1,251 15 0,235 0,956 1 0,328 
medewerking bewoners 9 3,11 2,67  -0,44 22 2,86 2,86 0,00  1,417 29 0,167 0,373 1 0,541 
hulpmiddelen 9 3,11 3,00  -0,11 9 3,00 3,10 0,10  0,606 27 0,549 0,253 1 0,615 
               
Pijlers bij overkappingskunstgebit            
 Controle    Interventie    verschil in verandering multilevel   
 n voor na na-vo n voor na na-vo t df p chisq df p 
kennis 8 2,75 3,00 0,25 23 2,43 2,96 0,52  0,859 29 0,398 0,499 1 0,480 
vaardigheden 8 2,75 3,00 0,25 22 2,59 2,91 0,32  0,231 28 0,819 0,081 1 0,776 
tijd 6 2,83 2,50  -0,33 22 2,73 2,95 0,23  1,417 15 0,071 1,402 1 0,236 
medewerking bewoners 6 2,83 2,67  -0,17 20 2,70 2,80 0,10  0,790 24 0,437 0,123 1 0,726 
hulpmiddelen 6 3,00 3,00 0,00 6 3,00 2,95  -0,05  0,231 25 0,819 0,026 1 0,872 
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4.8 Bestellingen van instructiekaarten door verpleeghuizen in de controlegroep  

Zoals beschreven in paragraaf 2.2.5. hebben de verpleeghuizen in de controlegroep 
(uiteraard) ook de mogelijkheid gekregen om de instructiekaarten en -video/DVD te 
ontvangen. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijsten van de nameting hebben alle 
contactpersonen van de verpleeghuizen uit de controlegroep per brief een 
bestellingformulier ontvangen waarop zij het aantal gewenste instructiekaarten van elke 
soort konden aangeven (bijlage K). Tot op heden (30 mei 2006) hebben twee 
verpleeghuizen hun bestelling ingediend. Tabel 4.17 geeft de bestelde aantallen weer 
per 30 mei 2006. 
 
Tabel 4.17: Totaal aantal bestelde instructiekaarten door verpleeghuizen (n=2) per 30 

mei 2006 
 Bovenkaak Onderkaak 

Eigen tanden en kiezen 36 36 
Frame of plaatje 36 36 
Volledig kunstgebit 36 36 
Niets 28 28 
Overkappingskunstgebit 36 36 
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5 Discussie 

5.1 Methode van onderzoek 

5.1.1 Design van de studie 
De studie is opgezet volgens het design van een RCT (randomised controlled trial), met 
een controle- en een interventiegroep. Zowel de verpleeghuisbewoners als de 
verzorgenden uit beide groepen hebben tweemaal een vragenlijst ingevuld (een nul- en 
een nameting). Door de aard van de interventie (nl. instructiekaarten en -video/DVD) 
waren de verpleeghuisbewoners en de verzorgenden uiteraard niet geblindeerd voor de 
interventie. De verzorgenden in de interventiegroep moesten er juist goed van op de 
hoogte zijn dat er instructiekaarten en -video/DVD in gebruik waren genomen. Uit de 
procesevaluatie bleek dat het project in een aantal verpleeghuizen ook andere spin-off 
heeft gekregen, in de vorm van het bestellen van speciale tandenborstels of van het 
maken van intensievere afspraken met een tandheelkundige hulpverlener. Ook in de 
controlegroep zou, door het uitvoeren van het vragenlijstonderzoek alleen al, er meer 
aandacht kunnen komen voor de mondverzorging. Het mogelijk optreden van co-
interventies in zowel de interventiegroep als de controlegroep is daarom niet volledig 
uit te sluiten.  
In dit project is slechts het kortetermijneffect van de interventie bestudeerd, de 
nameting werd immers verricht ongeveer 5 maanden nadat de instructiekaarten en 
video/DVD waren geïntroduceerd. In hoeverre de geconstateerde effecten van 
langdurige aard zijn, is daarom onbekend. Het blijkt uit de resultaten dat ruim 40% van 
de verzorgenden de instructiekaarten in het begin wel bekeken maar later niet meer. Dit 
zou enerzijds tot een afzwakking van het effect kunnen leiden, anderzijds zou hier ook 
kunnen gelden  “weet men het, dan weet men het”. In hoeverre deze opgebouwde 
kennis bij de verzorgenden na langere tijd al dan niet verloren gaat, is dus onbekend. 
Wel gaven een aantal verpleeghuizen in de procesevaluatie aan het jammer te vinden 
dat er binnen het project geen financiële middelen waren om nieuwe bewoners ook van 
instructiekaarten te voorzien. Blijkbaar worden de instructiekaarten toch als prettige 
ondersteuning ervaren. 
Uit de resultaten blijkt dat de verzorgenden de mondverzorging moeilijker, viezer en 
vervelender zijn gaan vinden. Het is echter niet bekend of deze ervaringen van de 
verzorgenden in de loop van langere tijd veranderen. Het is dus niet bekend óf en zo ja 
in hoeverre het aloude gezegde “oefening baart kunst” hier geldt. Deze 
ervaringsaspecten van de verzorgenden zullen bijzondere aandacht krijgen in het 
vervolgtraject van dit project (zie hoofdstuk 7 Vervolgtraject).  
Voor een aantal gebitssituatie is de poetsfrequentie toegenomen. In hoeverre deze 
poetsfrequentie al dan niet verandert (ten goede of ten kwade) na verloop van langere 
tijd, is onbekend. 

5.1.2 Selectie verpleeghuizen  
Er is om redenen van haalbaarheid gekozen om verpleeghuizen gelegen in Noord-
Brabant en Zuid-Holland te laten participeren in het onderzoek. Van de bewoners die de 
vragenlijst van de nulmeting hebben ingevuld, kwam 58% uit Zuid-Holland en 42% uit 
Noord-Brabant. Het idee om Noord-Brabant en Zuid-Holland te kiezen, was dat Zuid-
Holland beschouwd werd een “grootstedelijk gebied” te representeren en Noord-
Brabant een meer “landelijk” gebied. Mogelijkerwijs kunnen er kenmerkende 
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verschillen zijn tussen bewoners uit een grootstedelijk gebied en die uit een landelijk 
gebied. Ondanks het feit dat de verpleeghuizen uit Noord-Brabant voor het merendeel 
gelegen waren in de grotere steden als Breda, Tilburg en Eindhoven waren er toch 
verschillen in achtergrondvariabelen van de bewoners. De gemiddelde leeftijd van de 
bewoners uit Zuid-Holland was hoger dan die van de bewoners in Noord-Brabant (81 
jaar versus 76 jaar), de verpleeghuizen in Noord-Brabant hadden meer mannen dan de 
verpleeghuizen in Zuid-Holland (38% versus 29%) en de bewoners in Noord-Brabant 
hadden vaker “iets vasts” in hun mond dan in Zuid-Holland (36% versus 28%). Er 
waren echter geen verschillen in hoe goed schoon men zijn of haar gebit vond, in hoe 
tevreden men met het (kunst) gebit was of in hoe vervelend men het vindt om het 
(kunst)gebit schoon te laten maken door iemand van het personeel. Van de 
interventiehuizen lag 51% in Zuid-Holland en van de controlehuizen was 66% gelegen 
in Zuid-Holland. 
 
Het feit dat 6 verpleeghuizen na ontvangst van de eerste informatiebrief zichzelf hebben 
aangemeld voor deelname aan het project, geeft al aan dat zij geïnteresseerd waren in 
het onderwerp. Deze verpleeghuizen zijn uiteraard willekeurig verdeeld naar 
interventiegroep en controlegroep. Drie van deze verpleeghuizen kwamen in de 
interventiegroep, de andere drie in de controlegroep. Het feit dat deze verpleeghuizen 
hoogstwaarschijnlijk meer gemotiveerd waren, kan enerzijds een verhogende 
effectiviteit van de interventie geven door de aanwezigheid van goed gemotiveerde 
verpleeghuizen in de interventiegroep, anderzijds kan het een effectiviteit verlagend 
effect geven vanwege de aanwezigheid van gemotiveerde verpleeghuizen in de 
controlegroep. Deze verpleeghuizen zijn mogelijkerwijs ook meer aandacht gaan geven 
aan de mondverzorging.  

5.1.3 Respons bewoners 
De respons van bewoners bij de nulmeting was ruim 50%, bij de nameting was deze 
lager namelijk 36%. 28% van de bewoners heeft de vragenlijst van zowel de nulmeting 
als de nameting ingevuld. De reden van non-participatie kan in deze doelgroep uiteraard 
zijn dat deze mensen niet in staat waren de vragen te beantwoorden. Aangenomen kan 
worden dat de bewoners die aan het onderzoek deelnamen er waarschijnlijk gemiddeld 
minder slecht aan toe waren dan de bewoners die niet hebben deelgenomen. Er is echter 
geen reden om aan te nemen dat hierin verschil bestaat tussen bewoners van de 
interventiegroep en bewoners van de controlegroep.  
 
Het zou mogelijk kunnen zijn dat de bewoners die zowel aan de nul- als aan de 
nameting hebben deelgenomen anders zijn dan degenen die alleen de nulmeting hebben 
ingevuld. Het zou denkbeeldig kunnen zijn dat de mensen die tweemaal de vragenlijst 
invullen, jonger zijn of een andere gebitssituatie hebben, meer mond-bewust zijn etc. 
dan degenen die alleen de eerste vragenlijst hebben ingevuld. Bewoners die beide 
vragenlijsten hebben ingevuld, zijn tijdens het invullen van de nulmeting inderdaad iets 
jonger (78.2 versus 79.6 jaar). Dit verschil is statistisch significant. De bewoners die 
tweemaal de vragenlijst hebben ingevuld, verschilden ten tijde van de eerste vragenlijst 
niet met de bewoners die slechts de eerste vragenlijst hebben ingevuld op variabelen als 
“al dan niet iets vasts hebben in de mond”, poetsfrequentie, het al dan niet behoren tot 
de interventiegroep, hun mening m.b.t. hoe goed hun gebit wordt schoongemaakt, hoe 
tevreden men is over het (kunst)gebit of hoe vervelend men het vindt om het 
(kunst)gebit of de mond schoon te laten maken door iemand anders. Het is daarom niet 
waarschijnlijk dat de groep bewoners die tweemaal de vragenlijst ingevuld hebben, 
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anders zouden zijn of andere kenmerken zouden hebben dan degenen die alleen de 
eerste vragenlijst hebben ingevuld. 

5.1.4 Respons verzorgenden 
Totaal zijn 3895 functionarissen in verpleeghuizen aangeschreven. De respons op de 
eerste vragenlijst was 29%. Als kanttekening moet worden opgemerkt dat het niet 
duidelijk was in hoeverre de aangeschreven personen daadwerkelijk de verzorging van 
de mond van de bewoners tot taak hadden. Een aantal verpleeghuizen had namelijk alle 
namen van alle functionarissen binnen het verpleeghuis aan ons doorgegeven. 
Logischerwijs betekent dit dat de bereikte respons waarschijnlijk hoger zal zijn dan 
genoemde 29%. Desalniettemin was de respons enigszins teleurstellend. Een mogelijke 
reden hiervoor is dat de verzending van de vragenlijsten van de nulmeting vertraging 
heeft opgelopen. Er was verkeerde informatie gegeven betreffende het toegestane 
gewicht per postpakket. Hierdoor werd de verzending van de pakketten vertraagd en 
kwamen de postpakketten aan in de verpleeghuizen in de eerste week van de 
zomervakantie. Helaas bleken er toen al verzorgenden op vakantie te zijn. Uiteraard zou 
mogelijke desinteresse in het onderwerp mondzorg of de houding van “wij weten wel 
hoe het moet” bij de verzorgenden redenen voor non-participatie kunnen zijn. Een 
mogelijk andere verklaring is dat de vragenlijst voor de verzorgenden redelijk 
omvangrijk was, hetgeen mogelijk invloed gehad kan hebben op het 
deelnamepercentage.  
De respons van de verzorgenden op de vragenlijsten van de nameting was lager dan die 
van de nulmeting. Ook bij de nameting geldt dat het niet duidelijk is hoeveel 
daadwerkelijk-verzorgenden zijn benaderd. 416 personen hebben zowel de vragenlijsten 
van de nul- als de nameting ingevuld. Dit is ruim 10% van het totaal aantal benaderde 
verzorgenden. Omdat het hier een interventiestudie betreft en daarom geen 
representativiteit als doel heeft, is deze lage respons in principe niet problematisch mits 
er geen verschillen, anders dan de gegeven interventie zijn tussen de verzorgenden van 
de interventiegroep en die van de controlegroep. 
 
Het zou mogelijk kunnen zijn dat de verzorgenden die zowel aan de nul- als aan de 
nameting hebben deelgenomen anders zijn dan degenen die alleen de nulmeting hebben 
ingevuld. Het zou denkbeeldig kunnen zijn dat de mensen die tweemaal de vragenlijst 
invullen iets positiever tegenover de mondverzorging staan dan verzorgenden die de 
vragenlijst slechts eenmaal hebben ingevuld. Van de verzorgenden die tweemaal de 
vragenlijst hebben ingevuld behoorde 48% tot de interventiegroep. Van de 
verzorgenden die slechts de vragenlijst van de nulmeting hadden ingevuld, behoorde 
62% tot de interventiegroep. 
Het blijkt dat de verzorgenden die tweemaal de vragenlijst hebben ingevuld het (ten 
tijde van de nulmeting) minder vies vonden om het natuurlijk gebit van bewoners al dan 
niet met frame te verzorgen, en dat zij de mond van edentate bewoners iets vaker 
schoonmaakten, dat zij het frame of plaatje van bewoners schoner vonden dan de 
verzorgenden die alleen de eerste vragenlijst hebben ingevuld.  
Nadere analyses laten zien dat juist de verzorgenden behorende tot de interventiegroep 
die tweemaal de vragenlijst hebben ingevuld in uitgangspunt minder negatief tegenover 
de mondverzorging stonden dan de verzorgenden uit de interventiegroep die alleen de 
vragenlijst van de nulmeting hebben ingevuld.  
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5.2 Resultaten 

5.2.1 Resultaten vragenlijsten bewoners 
Uit de resultaten van de nameting blijkt dat bij de bewoners geen significante 
verschillen zijn opgetreden in tevredenheid met het (kunst)gebit, in hoe schoon de 
bewoners hun gebit ervaren, hoe vervelend zij het vinden wanneer iemand anders hun 
gebit schoonmaakt, en in poetsfrequentie tussen de bewoners van de interventiegroep en 
de bewoners van de controlegroep.  
Het is echter de vraag of het vragenlijstonderzoek de meest geëigende methode was bij 
de bewoners voor de bepaling van de effectiviteit van de interventie. Het kan dus zijn 
dat er daadwerkelijk geen reële verandering is opgetreden of dat de vragen gesteld in de 
vragenlijst niet sensitief genoeg zijn geweest om veranderingen in mondhygiënische 
zorg te kunnen registreren. Daarbij komt dat het allergrootste deel van de vragenlijsten 
niet is ingevuld door de bewoners zelf maar door verzorgenden of familieleden. 
Waarschijnlijk was een klinische bepaling van de aanwezigheid van plaque een betere 
meetmethode geweest. Helaas viel dit buiten het budget van Stimuleringsfonds OGZ en 
het is helaas niet gelukt om aanvullende financiering van derden hiervoor te verkrijgen. 
Het antwoord of de interventie effect gehad zou hebben op de aanwezige hoeveelheid 
plaque moet men derhalve schuldig blijven.   
Wel geven de descriptieve gegevens een beeld van de situatie van de mondzorg in 
verpleeghuizen. Eenderde van de verpleeghuisbewoners heeft “iets vasts” in de mond, 
tweederde heeft “niets vasts”. Bewoners met “iets vasts” maken het gebit vaker zelf 
schoon, vinden het gebit minder goed schoongemaakt, vinden het minder prettig 
wanneer zij geholpen worden met de mondverzorging door een verzorgende, hebben 
vaker pijn en zijn meer ontevreden met hun gebitssituatie dan bewoners met “niets 
vasts”. 8% van de verpleeghuisbewoners geeft aan niet goed te kunnen eten met het 
(kunst)gebit.  

5.2.2 Resultaten vragenlijsten verzorgenden 
Uit de resultaten blijkt dat de verzorgenden de instructiekaarten over het algemeen 
positief beoordelen. Het gemiddelde rapportcijfer voor de duidelijkheid voor de 
verschillende instructiekaarten varieerden tussen een 6.6 en 7.3. Verder bleek dat 
slechts 45% van de verzorgenden werkzaam in de interventiehuizen de 
instructievideo/DVD heeft gezien. Blijkbaar is de interne verspreiding van de 
instructievideo/DVD niet optimaal verlopen. Dit is een van de knelpunten waar in het 
vervolgtraject nader naar zal worden gekeken. 
 
In onderstaande tabel wordt een samenvatting van de eerder beschreven resultaten 
gegeven. Per gebitssituatie wordt aangegeven of er een significante toename gezien is 
tussen de interventiegroep en de controlegroep t.o.v. de nulmeting m.b.t. de 
poetsfrequentie, hoe moeilijk, vies of vervelend de verzorgenden de mondverzorging 
vinden, hoe schoon zij de mond van de bewoners beoordelen, en in hoeverre zij een 
toename in kennis en vaardigheden ervaren. Per onderdeel worden de resultaten 
weergegeven van de Student’s t-test (kolom aangegeven met “t”) en van de 
multilevelanalyse (kolom aangegeven met “ml”). Bij deze multilevelanalyse houdt men 
dus rekening met de clustering van de gegevens binnen verpleeghuizen. 
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Tabel 5.1:  Samenvatting resultaten verzorgenden 
 Poetsfreq moeilijk vies vervelend schoon kennis vaardigheden 

 t ml t ml t ml t ml t ml t ml t ml 

Eigen gebit     + + + + + + + + +   + + 

Frame + + + +     + + + +         

Eigen gebit bij 
framedragers 

nvt nvt ± ±         nvt nvt + + +   

Volledig 
kunstgebit 

+ + + + + + + +     +   +   

Kaken bij volledig 
kunstgebit 

nvt nvt +   + + + + nvt nvt + + + + 

Niets + + ±           + + + + + + 

Overkappings 
kunstgebit 

                    + ±     

Pijlers bij 
overkappings 
kunstgebit 

nvt nvt             nvt nvt         

 
De doelstelling van het onderzoek was tweeërlei: De eerste doelstelling was door 
gebruik van de instructiekaarten en -video/DVD de mondhygiëne van de bewoners te 
verbeteren. Uit de resultaten van de vragenlijsten van de bewoners kan dit niet worden 
bevestigd. Uit de resultaten blijkt dat de verzorgenden uit de interventiegroep bij een 
aantal gebitssituaties de mond van bewoners vaker zijn gaan schoonmaken en dat zij 
een aantal gebitssituaties ook schoner zijn gaan vinden. De tweede doelstelling was om 
door gebruik van de instructiekaarten en -video/DVD de mondverzorging van bewoners 
gemakkelijker te maken voor de verzorgenden. De verzorgenden uit de interventiegroep 
geven aan dat zij zelf vinden dat zij meer kennis en vaardigheden hebben gekregen, 
maar dat zij de mondverzorging in het algemeen wel moeilijker, viezer en vervelender 
zijn gaan vinden dan de verzorgenden uit de controlegroep. Dit resultaat is 
waarschijnlijk het gevolg van “response shift”, een fenomeen dat uitgebreid beschreven 
is in de onderwijskundige en psychologische literatuur (Wiklund, 2004; McColl et al., 
2003; Sprangers et al., 1999). Onder invloed van een interventie, of ook wel door 
verloop van tijd, verschuift de interne standaard waaraan respondenten hun oordelen 
afmeten. Een vaardigheid die voorafgaand aan een interventie gemakkelijk leek, blijkt 
na training in die vaardigheid veel lastiger te zijn dan men vooraf vermoedde. Als 
gevolg daarvan achtte men zich voorafgaand aan de interventie, in de voormeting, 
vaardiger dan achteraf in de nameting. Response shift kan er toe leiden dat 
onderzoekers ten onrechte besluiten dat een interventie geen effect heeft, of zelfs leidt 
tot negatieve interventie-effecten. De opzet van de huidige studie laat niet toe te 
concluderen dat response shift is opgetreden, maar dit is gezien de resultaten wel zeer 
aannemelijk. De verzorgenden zijn frequenter en intensiever met de mondverzorging 
van hun cliënten aan de slag gegaan, en kwamen er daardoor achter dat zij dit werk 
moeilijker, viezer en vervelender vonden dan zij vooraf dachten. Dit punt is van 
cruciaal belang bij de landelijke implementatie van de interventie. Verzorgenden 
moeten er op worden voorbereid dat een adequate mondverzorging in de aanvang 
enigszins tegen kan vallen. In implementatieonderzoek moet duidelijk worden welke 
overige condities een adequate mondverzorging door de verzorgenden kunnen 
bevorderen of belemmeren. 
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5.2.3 Resultaten bestellijsten verpleeghuizen uit controlegroep 
Het feit dat er per 30-05-2006 pas twee verpleeghuizen zijn geweest die een bestelling 
voor de instructiekaarten en -video hebben gedaan, kan er op wijzen dat de 
verpleeghuizen mogelijk minder geïnteresseerd zijn om aandacht op de mondverzorging 
te vestigen. Het kan echter ook wijzen op een knelpunt binnen de mondverzorging van 
verpleeghuisbewoners, namelijk dat men in verpleeghuizen onvoldoende overzicht 
heeft over de verschillende gebitsituaties. Bij de verpleeghuizen in de interventiegroep 
is immers door studenten tandheelkunde de voor de bewoners juiste instructiekaarten 
uitgezocht. Met dit knelpunt zal men in het vervolgtraject ook terdege rekening moeten 
houden. 
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6 Conclusie 

Ondanks het feit dat er geen verschillen zijn aangetroffen tussen bewoners uit de 
interventiegroep en controlegroep, zijn de verzorgenden uit de interventiegroep bij een 
aantal gebitssituaties de mond schoner gaan vinden. Dit betekent een mogelijke 
verbetering van de mondhygiëne van verpleeghuisbewoners. Uit de resultaten blijkt dat 
de verzorgenden uit de interventiegroep sommige gebitssituaties vaker zijn gaan 
verzorgen, dat zij vinden dat hun kennis en vaardigheden zijn toegenomen maar dat zij 
het ook moeilijker, viezer en vervelender zijn gaan vinden. De verzorgenden zijn zich er 
bewust van geworden wat mondverzorging inhoudt en dat deze niet zo gemakkelijk is 
als zij vooraf dachten. Op basis van bovenstaande resultaten is een vervolgtraject 
gewenst en gerechtvaardigd waarin determinanten naar belemmerende en bevorderende 
factoren m.b.t. het gebruik van de instructiekaarten en -video nader onderzocht worden. 
Vervolgens zal(zullen) (een) invoerstrategie(ën) opgesteld en getest dienen te worden. 



 

 

80 /84  | TNO-rapport | KvL/B&G 2006.049 | Juni 2006 | 

 

 



 

 

TNO-rapport | KvL/B&G 2006.049 | Juni 2006 |  
 

81 / 84

 

7 Vervolgtraject 

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 bestaat de laatste fase van dit project uit het opstellen 
van een implementatieplan bij gebleken haalbaarheid/effectiviteit van de 
instructiekaarten en -video/DVD. 
 
Uit de resultaten van het huidige project blijkt dat de verzorgenden uit de 
interventiegroep sommige gebitssituaties vaker zijn gaan verzorgen, dat zij vinden dat 
hun kennis en vaardigheden zijn toegenomen maar dat zij het ook moeilijker, viezer er 
vervelender zijn gaan vinden. Tevens blijkt dat verpleeghuizen hoogstwaarschijnlijk 
onvoldoende overzicht hebben over de verschillende gebitsituaties van de bewoners. 
Deze en mogelijk andere knelpunten maken een landelijke implementatie vooralsnog op 
dit moment niet raadzaam. Op basis van de resultaten van de huidige studie is een 
vervolgtraject gewenst en gerechtvaardigd waarin determinanten naar belemmerende en 
bevorderende factoren m.b.t. het gebruik van de instructiekaarten en -video nader 
onderzocht worden. Vervolgens zal(zullen) (een) invoerstrategie(ën) opgesteld en getest 
dienen te worden. Dit vervolgtraject wordt hieronder beschreven. 
 
In dit vervolgtraject wordt uitgaan van het TNO-model voor het invoeren van 
vernieuwingen, dat inmiddels in de praktijk beproefd is (Jong de ORW et al., 2005). In 
een implementatieproces wordt een aantal fasen doorlopen. Eerst moet de vernieuwing 
worden verspreid. Vervolgens zal de beoogde gebruiker (verpleegkundige, 
verzorgende) besluiten al dan niet ermee te gaan werken (adoptie). Daarna probeert men 
daadwerkelijk volgens het protocol te werken en wordt duidelijk of dit in praktijk 
uitvoerbaar is (implementatie). Tot slot wordt het werken volgens het protocol 
onderdeel van de dagelijkse routine (continuering). In het hele proces kunnen 
complicaties optreden waardoor de invoering stagneert. In elke fase kunnen 
verschillende determinanten een rol spelen, die globaal in vier categorieën worden 
ondergebracht:  

a. Kenmerken van de sociaal-politieke omgeving: bijvoorbeeld wet- en 
regelgeving, financiering of patiëntkarakteristieken  

b. Kenmerken van de organisatie: bijvoorbeeld besluitvormingsstructuur of 
personeelsverloop 

c. Kenmerken van de beoogde gebruiker van de vernieuwing: bijvoorbeeld kennis 
en vaardigheden of ervaren steun van collega´s 

d. Kenmerken van de vernieuwing: bijvoorbeeld de praktische bruikbaarheid of 
het voordeel voor de gebruiker.  

Wil de invoering succesvol zijn, dan is het essentieel om voorafgaand aan de invoering 
bij de toekomstige gebruikers te onderzoeken welke belemmerende en bevorderende 
factoren (determinanten) een rol spelen. Dit is nodig om invoerstrategieën te kunnen 
kiezen die daarop zijn toegesneden. 
Op basis van bovenstaande wordt daarom het volgende vervolgtraject aanbevolen: 
Het uitvoeren van een determinantenonderzoek naar belemmerende en bevorderende 
factoren m.b.t. het gebruik van de instructiekaarten en -video/DVD: Op basis van de 
resultaten van het huidige onderzoek zullen een aantal verpleeghuizen uit de 
interventiegroep worden geselecteerd en zal aan hen gevraagd worden om te 
participeren in het vervolgonderzoek. Het is van belang dat zowel verpleeghuizen waar 
de interventie goed verlopen is als verpleeghuizen waar de interventie meer moeizaam 
is verlopen, zullen deelnemen aan dit vervolgproject. D.m.v. focusgroepsinterviews 
zullen verzorgenden en leidinggevenden uit deze verpleeghuizen worden gevraagd naar 
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de belemmerende en bevorderende factoren van het gebruik van de instructiekaarten en 
-video/DVD. Hierbij zullen de vier verschillende niveaus (omgeving, organisatie, 
gebruikers en interventie an sich) worden bestudeerd (Fleuren et al., 2004; Fleuren et 
al., 2002).  
Vervolgens zullen oplossingen worden bedacht om de knelpunten het hoofd te bieden 
en de bevorderende factoren te koesteren. Hierbij worden oplossingen gezocht op het 
terrein van a) implementatiebegeleiding zoals het ontwikkelen van invoerstrategieën en 
begeleiding bij de toepassing ervan en b) specifieke scholing over de in te voeren 
vernieuwing en training in het begeleiden van het implementatieproces. Het is niet 
ondenkbaar dat er meerdere mogelijkheden zijn om een knelpunt op te lossen – dit zal 
kunnen resulteren in verschillende invoerstrategieën. Deze invoerstrategie of 
invoerstrategieën zal/zullen vervolgens in een proefimplementatie worden getoetst op 
effectiviteit en haalbaarheid bij een aantal verpleeghuizen. De resultaten van dit 
vervolgtraject zullen de basis zijn voor aanbevelingen voor de landelijke invoering van 
de instructiekaarten en -video/DVD. 
 
Omdat het in dit vervolgtraject gaat om de mogelijkheden voor verspreiding en gebruik 
van de instructiekaarten en -video/DVD te bevorderen, zal samenwerking worden 
gezocht met een of meerdere landelijke organisatie(s) die werkzaam is/zijn op het 
gebied van mondzorg in verpleeghuizen. Hierbij wordt gedacht aan:  

a. De Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV), de 
organisatie die zich inzet voor goede zorgverlening en de belangen behartigt 
van en het netwerk verzorgt voor verpleegkundigen en verzorgenden 

b. De beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters (NVVA) die 
momenteel de richtlijn mondzorg verpleeghuizen samenstelt 

c. Arcares, de brancheorganisatie voor ouderenzorg 
d. Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie 

(NIGZ) die de opleiding mondzorgcoördinator voor verzorgenden organiseert  
e. De Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam 

(SIGRA) die een integrale aanpak verbetering kwaliteit mondzorg heeft 
ontwikkeld  

f. De Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) die een overzicht 
heeft gemaakt voor handvatten voor tandheelkundige praktijkvoering in 
verpleeghuizen en tevens het netwerk verzorgt voor tandheelkundige 
medewerkers die werkzaam zijn binnen verpleeghuizen 

g. Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) die mondzorg heeft 
opgenomen in de inventarisatie voor verpleeghuizen om zo deel te kunnen 
nemen aan het project “Zorg voor beter” 

h. De tandheelkundige beroepsverenigingen: de Nederlandse Maatschappij tot 
bevordering van Tandheelkunde (NMT), de Associatie Nederlandse Tandartsen 
(ANT) en de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM), die als 
doelstellingen hebben de tandheelkundige zorg te verbeteren en de belangen 
behartigen van hun leden 

i. Opleidingsinstituten zowel op tandheelkundig gebied als op verzorgend gebied 
j. GGD-Nederland: de koepelorganisatie van de verschillende GGD’en die zowel 

met de oudere mens als met mondzorg te maken hebben  
k. Z-Org, de koepelorganisatie van de verschillende thuiszorgorganisaties, die 

zowel met de oudere mens als met mondzorg te maken hebben. 
 
Een aantal van de organisaties zijn op de hoogte van het huidige project en hebben 
enthousiasme voor het vervolgtraject getoond en hun medewerking hieraan toegezegd. 
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A Overzichtlijst “verplichte” en “aanvullende” 
verzorging per gebitssituatie 

 
Verplichte verzorging Instructiekaarten  
 Foto’s 
Eigen dentitie Tekst: 

2 x daags tanden en kiezen poetsen 
Houd wang en lip opzij zodat je kunt zien wat je doet 

Bovenkaak /onderkaak Poets buitenkant kiezen 
 Poets bovenkant kiezen 
 Poets binnenkant kiezen 
 Poets voorkant tanden 
 Poets achterkant tanden 
  
Eigen dentitie + 
frame/plaatprothese 

Tekst: 
2 x daags tanden en kiezen poetsen 
2 x daags frame of plaatje poetsen 
Houd wang en lip opzij zodat je kunt zien wat je doet 

Bovenkaak / onderkaak Het uitnemen van een partiele prothese uit de mond 
 Poets buitenkant kiezen 
 Poets bovenkant kiezen 
 Poets binnenkant kiezen 
 Poets voor/achterkant kies aan diasteemzijde 
 Poets buitenzijde partiele prothese boven (met een gewone 

tandenborstel) 
 Poets binnenzijde partiele prothese boven  (met een gewone 

tandenborstel) 
 Partiele prothese in bakje schoon water 
  
Volledige prothese Tekst: 

2 x daag mond reinigen 
2 x daags kunstgebit poetsen 
Houd wang en lip opzij zodat je kunt zien wat je doet 

Bovenkaak/onderkaak Het uitnemen van een volledige prothese boven uit de mond 
 Reinigen van gehemelte met vinger met nat gaasje 
 Reinigen van kaakwal met vinger met nat gaasje 
 Poets buitenkant van volledige prothese boven (met grote 

deel protheseborstel) 
 Poets binnenkant van volledige prothese boven (met kleine 

deel protheseborstel) 
 Volledige prothese in bakje schoon water 
  
Niets (edentate kaak) Tekst: 

2 x daags mond reinigen 
Houd wang en lip opzij zodat je kunt zien wat je doet 

Bovenkaak/onderkaak Reinigen van gehemelte met vinger met nat gaasje 
 Reinigen van kaakwallen met vinger met nat gaasje 
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Overkappingsprothese Tekst: 

2 x daags pijlers poetsen 
2 x daags kunstgebit poetsen 
Houd wang en lip opzij zodat je kunt zien wat je doet 

Bovenkaak/onderkaak Het uitnemen van een volledige prothese boven uit de mond 
 Poets pijlers in de mond 
 Raag pijlers in de mond 
 Poets buitenkant van volledige prothese boven (met grote 

deel protheseborstel) 
 Poets binnenkant van volledige prothese boven (met kleine 

deel protheseborstel) 
 Volledige prothese in bakje schoon water 
  
Aanvullende 
verzorging  

stickers 

 Tongpoetsen met tongschraper 
 Tongpoetsen met tandenborstel 
 Interdentaal reinigen met tandenstokers 
 Interdentaal reinigen met ragers 
 Interdentaal reinigen met floss 
 Poets kaak 
 Chloorhexidine met swab 
  
  
 
 



 Bijlage B.1/6 
 
 

 

TNO-rapport | KvL/B&G 2006.049 | Juni 2006 |  
 

 

B Instructiekaarten 
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C Stickers 
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D Script video 

Script voor de video ‘............Mondzorg in kaart.......’ 

TNO kwaliteit van Leven, juni 2005. 
Doel video: ondersteunen van de introductie van instructiekaarten mondverzorging 
voor verzorgenden van verpleeghuisbewoners  
 
Beginscherm: Titel video verschijnt in beeld met op de achtergrond een leuke 
digitale foto, ondersteund door een leuk openingsmuziekje. De commentaarstem 
leest de titel levendig voor! 
 
Lia op bezoek bij haar vader, kust hem gedag, heeft lekker broodjes bij zich, praten 
en lunchen samen met een broodje??? Een stuk appel na? 
 
Een goed gebit is belangrijk om goed te kunnen eten en praten, en voor het sociale 
welzijn. Om een gezond gebit en gezonde mond te hebben is dagelijkse verzorging 
nodig. 
In een verpleeghuis zijn niet álle bewoners meer in staat hun gebit zelf te verzorgen. 
Zij zullen hierbij geholpen moeten worden. Dat is niet altijd even gemakkelijk. 
Vaak is er door hoge werkdruk weinig tijd, of bewoners stribbelen tegen.  
Toch is het van groot belang dat de mond en het gebit worden schoongemaakt. 
Want hoe zou ú het vinden als úw tanden en kiezen een dag niet gepoetst zijn?…!!! 
 
Beeld bij onderstaande: Lia pakt doos aan van receptie brengt deze naar de 
tandartskamer. Annemarie kijkt in kaartenbak, pakt kaarten, schrijft drie namen op 
de kaarten van de bewoners, geeft deze aan José en hangt ze op. Beeld: het 
onderstaande wordt visueel uitgebeeld door een verzorgende die bij een 
willekeurige kaart staat die naast de wasbak hangt. Op de kaart wordt ingezoomd 
en een verzorgende demonstreert het dichtklappen. 
 
TNO Kwaliteit van Leven heeft instructiekaarten “mondverzorging bij 
verpleeghuisbewoners” gemaakt. Deze instructiekaarten maken de mondverzorging 
van hulpbehoevende verpleeghuisbewoners wellicht gemakkelijker. Hoe deze 
kaarten gebruikt kunnen worden, laten we in deze video zien. 
 
Elke bewoner krijgt een instructiekaart. Deze kaart hangt bij de wastafel of aan de 
kast. De naam van de bewoner staat rechts bovenaan. De kaart bestaat uit 2 delen: 
het bovenste deel gaat over de bovenkaak, het onderste deel over de onderkaak. 
Zorg er altijd voor dat u de kaart tijdens het poetsen goed kunt zien. In verband met 
de privacy kunt u de kaart na gebruik dichtklappen. 
 
In Beeld: verschijnen de 5 verschillende kaarten die digitaal zijn aangeleverd op 
een overzichtssheet 
 
Voor zowel de bovenkaak als de onderkaak zijn er vijf verschillende kaarten met 
vijf verschillende gebitssituaties – die elk hun specifieke verzorging nodig hebben.  
 
In Beeld : verschijnt een kaart met een sticker erop. 
 
Als er bij een bewoner iets extra’s moet worden gedaan, wordt dit met een sticker 
aangegeven. 
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<volgend hoofdstuk> 
In beeld verschijnt:  
Een goede werkhouding bij: 

1. Een bewoner die zelfstandig kan staan 
2. Een bewoner die in een rolstoel zit 
3. Een bewoner die bedlegerig is 

 
Beeld: een verzorgende (José) die de juiste werkhouding uitbeeldt bij bewoner type 
1, 2 en 3  (zowel met het hoofd naar links als naar rechts gedraaid). 
 
Wat is een goede werkhouding bij de mondverzorging van een bewoner die nog 
zelfstandig kan staan, in een rolstoel zit of bedlegerig is? 
U kunt het beste de tanden poetsen terwijl de bewoner zit. Ga zelf schuin achter de 
bewoner staan, zodat u het hoofd kunt steunen. Voorkom dat de bewoner het hoofd 
en de nek te ver naar achteren strekt. Als het hoofd licht naar voren gebogen is, kan 
de bewoner zich beter ontspannen. Houd bij de mondverzorging de wang of lip 
opzij zodat u altijd kunt zien wat u doet. 
Heeft de bewoner een rolstoel met een hoofdsteun, maak daar dan gebruik van.  
Ligt de bewoner op bed, probeer dan het hoofd van de bewoner te draaien:  
- naar rechts zodat u de buitenkant van de linker kiezen en de binnenkant van de 
rechter kiezen kunt poetsen.  
- naar links zodat u de buitenkant van de rechter kiezen en de binnenkant van de 
linker kiezen kunt poetsen. 
 
<volgend hoofdstuk> 
In beeld: Wanneer poetsen? 
Beeld? Poetsen met de klok erbij – half tien oid???  
 
Het poetsen wordt minder snel vergeten wanneer er vaste gewoonten voor zijn: 
Poets twee maal daags op een vast tijdstip. Probeer in ieder geval altijd ’s avonds 
voor het slapengaan te poetsen. Houd daarbij een vaste volgorde aan: eerst de 
bovenkaak en dan de onderkaak. 
 
<volgend hoofdstuk> 
 
De instructiekaarten stapsgewijs  
5 gebitssituaties  5 verschillende instructiekaarten: 

1. Eigen tanden en kiezen,  
2. Volledig kunstgebit,   
3. Overkappings-kunstgebit 
4. Geen eigen tanden en kiezen en ook geen kunstgebit 
5. Frame of plaatje  

Sticker plaatjes  
 
We zullen u nu de vijf verschillende instructiekaarten laten zien voor de vijf 
verschillende gebitssituaties. Deze vijf gebitssituaties zijn ….. 
Eigen tanden en kiezen,   
Volledig kunstgebit,   
Overkappings-kunstgebit 
Geen eigen tanden en kiezen en ook geen kunstgebit, en tnslotte het frame of plaatje 
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<volgend hoofdstuk> 
 
Beeld: instructiekaart  bovenkaak/onderkaak eigen tanden en kiezen. 
Bewoner met eigen tanden en kiezen 
 
Bewoners met eigen tanden en kiezen kunnen gewone tanden en kiezen hebben, 
maar ook gouden of porseleinen (kronen of stifttanden), bruggen of implantaten. Zij 
hebben tanden en kiezen die in ieder geval niet uit de mond kunnen worden 
genomen.  
 
Beeld: verzorgende (José) laat bij een bewoner met eigen tanden en kiezen zien hoe 
je wang en lip afhoudt, hoe je de borstel tegen de kiezen zet, schuininzetten met de 
haren van de borstel op de rand van het tandvlees. Niet te veel tandpasta. Draagt 
handschoenen. 
 
Houd de wang en lip tijdens het poetsen opzij. Zo kunt u goed zien wat u doet. 
Gebruik niet te veel tandpasta in verband met schuimvorming en kans op 
verslikken. Een halve centimeter is voldoende. Zet de borstel schuin in met de haren 
van de borstel op de rand van het tandvlees. Wees niet bang voor het bloeden ervan. 
Als u juist daar goed blijft poetsen zal het bloeden na een aantal dagen minder 
worden. 
 
In beeld verschijnt:  
Poetsen volgens de 3 B’s: Buitenkant  -  Bovenkant  -  Binnenkant  
In beeld: verschijnt telkens eerst het betreffende plaatje van de kaart en vervolgens 
laat Jose het ‘live’zien. 
 
Houd voor het poetsen een vaste volgorde aan, en wel de drie B’s: Buitenkant – 
Bovenkant – Binnenkant: 
- begin met het poetsen van de buitenkant van de tanden en kiezen 
- poets dan de kauwvlakken dat wil dus zeggen:  de bóvenkant van de kiezen  
- en vervolgens de binnenkant  
 
Jose laat gebruik elektrische tandenborstel zien 
 
Soms is het gemakkelijker om een elektrische tandenborstel te gebruiken. Ook 
hiermee poetst u volgens de 3 B’s: buitenkant, bovenkant, binnenkant 
 
<volgend hoofdstuk> 
 
In Beeld verschijnt de kaart ‘Bovenkaak/onderkaak: volledig kunstgebit’. 
Bewoner met kunstgebit 
 
Bewoners met een volledig kunstgebit hebben geen eigen tanden of kiezen meer, 
maar een kunstgebit dat alle eigen tanden en kiezen vervangt. Het kunstgebit kan 
dus uit de mond worden genomen. 
 
In beeld: uitnemen van kunstgebit 
 
Het kunstgebit wordt buiten de mond schoon gemaakt. Om het kunstgebit 
gemakkelijk uit de mond te halen zet u uw vinger op de rand zodat er lucht onder 
kan komen.  
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In beeld: reinigen kunstgebit boven wasbak water 
 
Poets met water en vloeibare zeep de buitenkant en de binnenkant van het 
kunstgebit met een protheseborstel. Doe dit boven een wasbak die gevuld is met 
water. Valt het kunstgebit per ongeluk uit uw hand, dan valt het in het water en valt 
het niet kapot. 
 
In beeld: Jose vult bakje en legt het erin 
 
Laat het kunstgebit ’s nachts uit de mond. Zo komen de kaken tot rust. Leg het dan 
in een bakje met schoon water. 
 
In beeld: reinigen met gaasje van de mond/kaken 
 
Het is van belang dat niet alleen het kunstgebit maar ook de mond van de bewoner 
wordt schoongemaakt. Maak met een nat gaasje om uw vinger de buitenkant van de 
kaken schoon en ook het gehemelte en de mondbodem onder de tong. Dit geldt 
natuurlijk ook voor de bewoners die tandeloos zijn en geen kunstgebit hebben. 
 
<volgend hoofdstuk> 
 
In beeld: kaart overkappingsprothese boven en onder (we hebben geen bewoner) 
 
Een overkappings-kunstgebit is een speciaal kunstgebit. Dit kunstgebit rust op 
tandwortels of implantaten, die ook wel pijlers worden genoemd. Het overkappings-
kunstgebit kan uit de mond worden genomen, maar de pijlers zitten vast in de 
mond. 
 
Neem het overkappings-kunstgebit uit de mond. Poets de pijlers in de mond met 
een gewone tandenborstel. Gebruik eventueel een rager om er goed bij te kunnen. 
Voor het overkappings- kunstgebit geldt hetzelfde als eerder verteld: Maak het 
kunstgebit schoon met water en vloeibare zeep boven een wasbak die met water is 
gevuld. Laat het kunstgebit ‘s nachts uit de mond en leg het dan in een bakje met 
schoon water. 
 
<volgend hoofdstuk> 
 
In Beeld verschijnt de kaart ‘Bovenkaak/onderkaak: frame of plaatje’. 
In beeld: bewoner met een frame of plaatje 
 
Bewoners met een frame of plaatje hebben een gedeeltelijk kunstgebit dat een 
aantal tanden of kiezen vervangt. Dit frame of plaatje kan uit de mond worden 
genomen. Deze bewoners hebben naast uitneembare tanden of kiezen dus ook nog 
eígen tanden en kiezen. 
 
In beeld: uitnemen van een frame 
 
Haal altijd eerst het frame of plaatje uit de mond. Dat doet u door uw nagels onder 
de metalen haakjes te zetten. 
 
Poetsen volgens de 3 B’s: Buitenkant  -  Bovenkant  -  Binnenkant  
José laat poetsen zien. Ook achterkant van laatste tand of kies 
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Bij het poetsen van de eigen tanden en kiezen van deze bewoners gelden ook hier 
weer de drie B’s: buitenkant – bovenkant – binnenkant. Poets ook de achterkant van 
de laatste tand of kies. 
 
In beeld: poetsen frame, boven wasbak met water, met vloeibare zeep. 
 
Poets met water en vloeibare zeep de buitenkant en de binnenkant van het frame of 
plaatje met een gewone tandenborstel. Hier geldt ook weer: Poets boven een 
wasbak die gevuld is met water. Valt het frame of plaatje per ongeluk uit uw hand, 
dan valt het niet kapot. 
 
In beeld: Jose vult bakje en legt het erin 
 
Laat het frame of plaatje ’s nachts uit de mond en leg het dan in een bakje met 
schoon water.  
 
<volgend hoofdstuk> 
 
In beeld: verschijnen deze punten wanneer deze voorgelezen worden.Misschien 
ondersteund door korte shots van eerdere opnamen. 
 
Nog even een korte samenvatting: 

- Maak de mond en of het gebit twee maal daags op een vast tijdstip schoon. 
In ieder geval altijd ’s avonds voor het slapengaan. 

- Ga bij het poetsen schuin achter de bewoner staan, steun het hoofd. Houd 
wang en lip opzij, zodat u goed kunt zien wat u doet.  

- Wanneer een bewoner nog eigen tanden of kiezen heeft, poets deze dan 
volgens de 3 B’s: buitenkant, bovenkant, binnenkant.  

- Wanneer een bewoner geen eigen tanden of kiezen heeft, maak dan met een 
nat gaasje om uw vinger de kaken, het gehemelte en de mondbodem (onder 
de tong) schoon.  

- Poets het kunstgebit, frame of plaatje met water en vloeibare zeep boven 
een wasbak met water. 

- Leg het kunstgebit, frame of plaatje ’s nachts in een bakje met schoon water. 
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E Introductiebrief alle verpleeghuizen Noord Brabant 
en Zuid Holland 

Geachte  
 
TNO gaat dit voorjaar van start met het project “Instructiekaarten en -video ter 
verbetering van de mondgezondheid van verpleeghuisbewoners”. Het doel van dit 
project is de mondhygiëne (en dus de mondgezondheid) van verpleeghuisbewoners 
te verbeteren én de mondverzorging bij bewoners door verzorgenden gemakkelijker 
maken. Met behulp van financiering door de Stichting Stimuleringsfonds Openbare 
Gezondheidszorg wordt onderzocht of het gebruik van deze instructiekaarten en -
video effectief is. 
 
Waar gaat het om? 
Uit eerder onderzoek van TNO blijkt dat de mondverzorging en de 
mondgezondheid van verpleeghuisbewoners te wensen overlaten. Deze problemen 
zullen in de toekomst toenemen: de bewoners worden steeds ouder en meer oudere 
mensen behouden hun eigen tanden en kiezen. Ook blijkt uit het onderzoek dat er 
bij de verzorgenden behoefte is aan concrete instructies m.b.t. mondverzorging.  
 
Wie kunnen meedoen aan dit project? 
In totaal kunnen 38 verpleeghuizen participeren in dit project. Om vast te kunnen 
stellen of de instructiekaarten en -video effectief zijn, zullen de verpleeghuizen in 
twee groepen worden verdeeld: de ene groep werkt met de instructiekaarten en de -
video (interventiegroep) en de andere groep werkt zoals deze tot dusver altijd deed 
(controlegroep).  
 
Aan het eind van de onderzoeksperiode (6 maanden) ontvangen alle verpleeghuizen 
die aan het onderzoek hebben meegedaan de instructiekaarten en -video (gratis).   
 
Uw verpleeghuis komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek. 
Om uw bereidheid tot deelname te peilen zullen wij in week 7-8 mogelijk contact 
met u opnemen. Uiteraard heeft u dan ook de gelegenheid om eventuele vragen 
over het onderzoek te stellen. In de bijlage van deze brief vindt u een korte 
beschrijving van het onderzoek. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Dr. Annemarie Schuller 
Tandarts-epidemioloog, projectleider  
TNO Kwaliteit van Leven 
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Project “Instructiekaarten en -video ter verbetering van de  

mondgezondheid van verpleeghuisbewoners”. 

 

Aanpak 

Om de mondverzorging te verbeteren is voor verzorgenden een eenvoudige aanpak 

ontwikkeld: elke bewoner krijgt een bij zijn gebitssituatie behorende instructiekaart die 

opgehangen wordt bij de plaats waar de verzorging plaatsvindt. De kaart is 

geplastificeerd. De instructiekaart laat stapsgewijs door middel van foto’s en korte 

teksten zien wat de verzorgende moet doen voor een adequate mondverzorging. Ter 

ondersteuning van de introductie van deze nieuwe werkwijze wordt een instructievideo 

beschikbaar gesteld.  

 

Welke bewoner krijgt welke instructiekaart? 

Er zijn verschillende gebitssituaties denkbaar (eigen tanden en kiezen, 

gebitsprothese, gedeeltelijke prothese etc.) die verschillende verzorging vereisen. 

Daarom worden er verschillende kaarten gemaakt. De instructies voor de 

mondverzorging worden gegeven d.m.v. foto’s met een korte tekst. Op de kaarten 

kunnen eventuele individuele aanpassingen met watervaste stift worden 

aangebracht. Een projectassistent van TNO zorgt ervoor dat elke bewoner de goede 

kaart  krijgt. 

 

Onderzoek 

De verwachting is dat door het gebruik van de instructiekaarten en -video de 

mondhygiëne van de bewoners zal verbeteren en dat het voor de verzorgenden 

gemakkelijker zal worden de mondverzorging adequaat uit te voeren. De tijd die 

beschikbaar is voor de mondverzorging, zal hierdoor effectiever worden gebruikt. Het 

gebruik van de instructiekaarten kost naar verwachting GEEN extra tijd voor het 

verzorgend personeel. TNO zal onderzoeken of deze verwachtingen ook daadwerkelijk 

optreden. Juist omdat de werkdruk in verpleeghuizen hoog is, is het belangrijk om te 

weten of programma’s die bedoeld zijn om de zorg te verbeteren, effectief zijn en of de 

tijd die men aan de zorg besteedt, goed wordt benut. 

 

De opzet van het onderzoek 

Om vast te kunnen stellen of de instructiekaarten en -video effectief zijn, zullen de 

verpleeghuizen in twee groepen worden verdeeld: de ene groep werkt met de 



 Bijlage E.3/4 
 
 

 

TNO-rapport | KvL/B&G 2006.049 | Juni 2006 |  
 

 

instructiekaarten en de -video (interventiegroep) en de andere groep werkt zoals  

deze tot dusver altijd deed (controlegroep).  

De verpleeghuizen in de interventiegroep ontvangen in de zomer van 2005 de 

instructiekaarten en -video (uiteraard gratis). De instructiekaarten en -video blijven 

ter beschikking van het verpleeghuis. De verpleeghuizen uit de controlegroep 

ontvangen na afloop van de onderzoeksperiode (begin 2006) de instructiekaarten en 

-video ook gratis.  

 

Verpleeghuizen worden aselect toegewezen aan de interventiegroep of de 

controlegroep. Dat wil zeggen dat verpleeghuizen, op het moment dat men besluit 

aan het onderzoek deel te nemen, geen invloed kunnen uitoefenen of zij direct met 

het instructieprogramma kunnen gaan werken (de interventiegroep) of pas na een 

half jaar (controlegroep).   

 

Verzorgenden 

Om na te gaan of het werken met de instructiekaarten en -video de mondverzorging 

daadwerkelijk gemakkelijker maakt voor het verzorgend personeel, wordt aan de 

verzorgenden gevraagd met behulp van een vragenlijst hoe gemakkelijk of moeilijk 

zij het vinden om het gebit van bewoners te verzorgen. Wij vragen de verzorgenden 

om tweemaal deze vragenlijst in te vullen (eenmaal vóór de invoering van de 

instructiekaarten en -video en een half jaar ná de invoering). 

 

Bewoners 

Om na te gaan of de bewoners het idee hebben dat  hun monden beter of slechter 

verzorgd worden, zal aan de bewoners die in staat zijn een vragenlijst in te vullen, 

gevraagd worden naar hun ervaringen ten aanzien van  hun mondverzorging. Wij 

vragen de bewoners om tweemaal deze vragenlijst in te vullen (eenmaal vóór de 

invoering van de instructiekaarten en -video en een half jaar ná de invoering).  

 

Rapportage 

De resultaten worden anoniem beschreven. Daarmee wordt volledige privacy m.b.t. 

verpleeghuizen, de bewoners en de verzorgenden gewaarborgd.  

 

Na afloop van het project sturen wij u uiteraard de resultaten van het onderzoek in 
de vorm van een rapport toe. 
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F Brief aan bewoners + de brief nameting 

Geachte , 
 
TNO is gestart met het project “ Bevordering van de 

mondgezondheid” bij mensen die in een verpleeghuis wonen.  

In totaal kunnen maar 30 verpleeghuizen aan dit project 

deelnemen. Het verpleeghuis waarin u woont, doet ook mee.  

 

Een goede mondgezondheid is van belang om o.a. goed te kunnen 

eten en goed te kunnen praten. Het is daarom van belang dat de 

mond en het gebit goed verzorgd worden. Sommigen van u zijn in 

staat het gebit zelf te verzorgen, anderen worden daarbij 

geholpen.  

 

Omdat het van belang is te weten hoe u de mondverzorging 

ervaart, vragen wij u tweemaal een korte vragenlijst in te vullen. 

De eerste vragenlijst is de vragenlijst die nu voor u ligt.  

De tweede vragenlijst zal eind van dit jaar worden toegestuurd. 

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Als het voor u 

bezwaarlijk is om de vragenlijst in te vullen, is er misschien 

iemand die u hiermee kan helpen. 

 

Het gaat bij het beantwoorden van de vragen om úw mening!  

 
Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen deze vragenlijst 

invullen.  

Ik hoop daarom dat u uw medewerking aan dit project wilt 

verlenen door deze vragenlijst binnen 10 dagen in te vullen. De 
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ingevulde vragenlijsten worden verzameld in de speciale  

TNO-doos.  

 

 
Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Dr. Annemarie Schuller 

Tandarts-epidemioloog 

Projectleider TNO 
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Geachte heer / mevrouw,  
 
Een half jaar geleden heeft u mogelijk een vragenlijst ingevuld t.b.v. het  
TNO-project “Bevordering van de mondgezondheid van verpleeghuis-
bewoners”. 
Vervolgens hebben medewerkers van TNO in verschillende verpleeghuizen 
instructies gegeven aan de verzorgers hoe de mondverzorging verbeterd zou 
kunnen worden. Omdat het van belang is te weten hoe u de mondverzorging 
ervaart, vragen wij u nogmaals een korte vragenlijst in te vullen. Deelname is 
vrijwillig. Als het voor u bezwaarlijk is om de vragenlijst in te vullen, is er 
misschien iemand die u hiermee kan helpen. 
 
Het gaat bij het beantwoorden van de vragen om úw mening!  
 
Voor het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk mensen deze 
vragenlijst invullen. Ik hoop daarom dat u uw medewerking wilt verlenen door 
deze vragenlijst binnen 10 dagen in te vullen. De ingevulde vragenlijsten 
worden verzameld in de speciale TNO-doos.  
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Ineke van Kempen, 
tel. 071-5181717. 
Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Dr. Annemarie Schuller 
Tandarts-epidemioloog, projectleider TNO 
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G Vragenlijst nameting bewoners 
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H Brief aan verzorgenden + brief nameting 

Geachte , 
 
TNO Leiden is gestart met het project “Mondgezondheid van verpleeghuisbewoners” 
met als doel het de verzorgenden makkelijker te maken om de mondverzorging bij 
bewoners uit te voeren.  
 
In totaal kunnen maar 30 verpleeghuizen aan dit project deelnemen. Het verpleeghuis 
waarin u werkt doet ook mee. De helft van deze 30 verpleeghuizen zal in juli speciaal 
informatiemateriaal over mondverzorging krijgen, de andere 15 huizen krijgen deze 
informatie over een half jaar.  
 
Omdat het van belang is te weten hoe u als verzorgende tegenover mondverzorging 
staat, vragen wij u tweemaal een vragenlijst in te vullen. Deelname hieraan is vrijwillig. 
De eerste vragenlijst is de vragenlijst die nu voor u ligt. De tweede vragenlijst zal in 
december - januari worden toegestuurd.  
 
De vragenlijst bestaat uit zes delen. Deel A heeft algemene vragen. Deel B t/m F gaan 
over bewoners met verschillende gebitssituaties. Elk deel wordt gestart met een vraag of 
er bij u op de afdeling bewoners zijn met die bepaalde gebitssituatie. Als deze er niet 
zijn, kunt u doorgaan naar het volgende deel met vragen over de volgende 
gebitssituatie. U zult zien dat dezelfde vragen per gebitssituatie worden gesteld. 
Hierdoor gaat het beantwoorden van de vragen snel.  
 
Het gaat bij het beantwoorden van de vragen om úw mening!  
 
Het is van belang dat zoveel mogelijk verzorgenden deze vragenlijst invullen. Ik hoop 
daarom dat u uw medewerking aan dit project wilt verlenen door deze vragenlijst 
binnen 10 dagen in te vullen. De ingevulde vragenlijst kunt u in de speciale TNO-doos 
leggen.  
 
Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Dr. Annemarie Schuller 
Tandarts-epidemioloog 
Projectleider TNO 
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Geachte heer / mevrouw, 
 
Een half jaar geleden heeft u mogelijk een vragenlijst ingevuld t.b.v. het  
TNO-project “Bevordering van de mondgezondheid van verpleeghuisbewoners”. 
 
Afgelopen herfst hebben medewerkers van TNO vervolgens in een aantal 
verpleeghuizen informatie over mondverzorging aan verzorgers gegeven.  
Omdat het van belang is te weten hoe u als verzorgende nu tegenover 
mondverzorging staat, vragen wij u nogmaals een vragenlijst in te vullen. Deelname 
hieraan is vrijwillig.  
 
Het is voor het onderzoek van groot belang dat zowel verzorgenden uit 
verpleeghuizen die het informatiemateriaal hebben gehad als verzorgenden uit 
verpleeghuizen die het informatiemateriaal nog niet hebben ontvangen, de 
vragenlijsten invullen. De verpleeghuizen die het informatiemateriaal nog niet 
hebben ontvangen krijgen dit zodra de vragenlijsten zijn geretourneerd.  
 
De vragenlijst bestaat uit zes delen. Deel A heeft algemene vragen. Deel B t/m F 
gaan over bewoners met verschillende gebitssituaties. Elk deel wordt gestart met 
een vraag of er bij u op de afdeling bewoners zijn met die bepaalde gebitssituatie. 
Als deze er niet zijn, kunt u doorgaan naar het volgende deel met vragen over de 
volgende gebitssituatie. U zult zien dat dezelfde vragen per gebitssituatie worden 
gesteld. Hierdoor gaat het beantwoorden van de vragen snel.  
 
Het gaat bij het beantwoorden van de vragen om úw mening!  
 
Het is van belang dat zoveel mogelijk verzorgenden deze vragenlijst invullen. Ik 
hoop daarom dat u uw medewerking wilt verlenen door deze vragenlijst binnen  
10 dagen in te vullen. De ingevulde vragenlijst kunt u in de speciale TNO-doos 
leggen.  
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Ineke van Kempen,  
tel. 071-5181717. 
 
Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

  
Dr. Annemarie Schuller 
Tandarts-epidemioloog 
Projectleider TNO 
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I Vragenlijst nameting verzorgenden 
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J Informatiebrief na vertoonde instructievideo/DVD 

Geachte  
 
Mijn bezoekrondje aan de verpleeghuizen om de video/DVD “Mondzorg in kaart” te 
laten zien zit er op. Het was in de eerste plaats erg leuk om iedereen te ontmoeten en ik 
vond het erg leuk om te merken dat het project met enthousiasme ontvangen werd. Er 
werden veel vragen gesteld hetgeen ik zeer op prijs gesteld heb. Het leek mij aardig om 
mijn bevindingen n.a.v. jullie vragen/opmerkingen samen te vatten: 
 
Regelmatig werd er opgemerkt dat de bewoners op de video goed “behandelbaar” zijn 
en dat dat in de praktijk wel anders kan zijn. Dat klopt. Er is echter uit eerder onderzoek 
gebleken dat de mondverzorging óók bij mensen bij wie deze wel uitvoerbaar is, helaas 
niet altijd even goed gebeurt. De instructies zijn dus in eerste instantie voor deze groep 
mensen bedoeld. Bij hen is veel “winst” te halen. Tevens is de bedoeling dat, wanneer 
blijkt dat de instructies niet uitgevoerd kunnen worden (bijvoorbeeld doordat de 
bewoner zijn mond niet opendoet) er een “belletje” gaat rinkelen dat er naar een andere 
oplossing gezocht moet worden. Men kan in zo’n geval bijvoorbeeld denken, in overleg 
met de tandarts, aan ondersteuning d.m.v. chloorhexidine o.i.d.. De bedoeling van het 
project is dus dat bij die bewoners bij wie de “instructies” uitgevoerd kunnen worden, 
dat zo zoveel mogelijk gebeurt, en bij die bewoners waar dat niet kan er naar 
alternatieve oplossingen wordt gezocht. 
 
Veel mensen reageerden op het feit dat een prothese gepoetst kan worden met vloeibare 
zeep. Het is absoluut niet nodig om (dure) tandpasta’s te gebruiken voor het reinigen 
van een volledige prothese, frame of plaatje- zeep is prima en schaadt niet. Uiteraard 
moet de prothese na het poetsen wel goed afgespoeld worden.  
 
Ook heb ik de opmerking gekregen of een protheseborstel voor het reinigen van een 
volledige prothese echt nodig is. Nee, dat is niet echt nodig, maar het maakt het 
schoonmaken wel gemakkelijker. De protheseborstel heeft aan de ene kant een grote 
borstel en aan de andere kant een kleine puntige. Deze laatste maakt het makkelijk om 
aan de binnenkant van de prothese (dus de kant die op de kaak rust) in de soms diepe 
holte te komen. Een protheseborstel is dus handiger in het gebruik. 
 
In de meeste verpleeghuizen is het geen routine om met een gaasje de mond van een 
bewoner schoon te maken die geen eigen tanden en kiezen meer heeft. Ik heb een paar 
maal de vraag gehad of spoelen met water voldoende is. In principe is dat niet 
voldoende, de mond wordt daar niet schoon van. Wel is het in de meeste 
verpleeghuizen routine om het gaasje te gebruiken bij terminale patiënten. Wij raden 
aan om het gaasje  bij alle edentate bewoners te gebruiken. De bewoners zijn er vaak 
niet aan gewend dat hun mond met een gaasje wordt schoongemaakt. Eventueel 
voorzichtig opbouwen ervan is dan van belang. Men kan voorzichtig aan de voorkant 
beginnen en langzaam naar achter in de mond opbouwen zodat men de mond schoon 
mag maken. Juist bij bewoners die in hun prothese kleefpasta gebruiken blijft vaak veel 
kleefpasta in de mond achter hetgeen een bron van bacteriën kan zijn. Ook taai 
geworden speeksel blijft vaak in de mond achter.Op de video gebruiken wij een steriel 
gaasje. Dat is niet nodig. Een gewoon nat gaasje dat om de vinger gewikkeld is, is 
prima. 
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Ook heb ik een paar keer de vraag gekregen in hoeverre bewoners met eigen tanden en 
kiezen na het tandenpoetsten moeten naspoelen met water. Wanneer men een klein 
beetje tandpasta gebruikt (halve cm is voldoende) hoeft de bewoner niet met water na te 
spoelen. Uitspugen van het tandpastaschuim is voldoende. Eventueel in overleg met de 
tandarts kan men besluiten over te gaan op kindertandpasta wanneer de bewoner te veel 
tandpasta inslikt. 
 
Bij een aantal verpleeghuizen bleven de zuignappen niet goed op de tegels zitten. Let er 
op dat de zuignap niet op een voeg tussen de tegels zit, dan komt er lucht onder en laat 
deze los.  
 
Waar de instructiekaart ook hangt/ligt – het is van belang dat de kaart zichtbaar is op 
het moment dat de mondverzorging zou moeten worden uitgevoerd. Het is van belang 
dat de trigger “Oh, ik moet de mond verzorgen” hierdoor gegeven wordt. 
 
Tenslotte is in een aantal verpleeghuizen de borging van de mondverzorging in zijn 
algemeenheid aan de orde gekomen. Niet alle verpleeghuizen hebben een tandarts of 
een mondhygiënist die regelmatig langskomt. Het NIGZ (in de persoon van Mevrouw 
Masman) geeft een cursus “mondzorgcoördinator voor verzorgenden”. Deze cursus 
leidt verzorgende op tot mondzorgcoördinator, een functie die vergelijkbaar is met het 
idee van de “tilspecialist” of dergelijke. 
 
Tot zover mijn bevindingen. Mocht u vragen hebben, dan bent u uiteraard van harte 
welkom deze mij te stellen. 
 
Binnenkort zal Steffin Nauta, projectassistent,  contact met u opnemen om de verdere 
voortgang van het project te bespreken.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Annemarie Schuller 
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K Bestelformulier voor instructiekaarten 

Geachte  
 
 
Het project “Instructiekaarten en –video ter verbetering van de mondgezondheid van 
verpleeghuisbewoners” loopt ten einde. Zoals beloofd ontvangt uw verpleeghuis de 
instructiekaarten en video of dvd. 
 
Ik stuur u hierbij een voorbeeld set instructiekaarten en de instructievideo/DVD  
Er zijn 5 verschillende bovenkaakkaarten en 5 verschillende onderkaakkaarten. Op deze 
kaarten staan de verschillende gebitssituaties afgebeeld: eigen tanden en kiezen, frame 
of plaatje, kunstgebit, overkappingskunstgebit of geen (kunst)gebit. Het is de bedoeling 
dat elke bewoner de voor hem of haar juiste bovenkaakkaart en onderkaakkaart krijgt. 
Rechtsboven op de bovenkaakkaart kan de naam van de bewoner met watervaste stift 
worden geschreven. 
De kaarten kunnen met de bijgevoegde ringetjes aan elkaar gemaakt worden (zie 
voorbeeld) en met een zuignap op de wand of spiegel worden gehangen. De kaarten 
kunnen dan ook dichtgeklapt worden zodat de privacy gewaarborgd is. De kaarten 
kunnen natuurlijk ook in het zorgdossier worden bewaard.  
 
Op bijgevoegde bestellijst kunt u aangeven hoeveel van de verschillende kaarten u 
nodig heeft voor de momenteel in uw verpleeghuis verblijvende personen. De bestellijst 
kunt u terugsturen naar het adres zoals vermeld op de bestellijst. 
 
Mochten er nog vragenlijsten bij u in omloop zijn, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze 
naar ons op te sturen (Antwoordnummer 10080, 2300 VB Leiden). 
 
Na afronding van het project en goedkeuring van de opdrachtgever sturen wij u de 
eindrapportage toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Annemarie Schuller, 
projectleider 
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Naam/adres vph 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenkaak 

(aantal kaarten) 

Onderkaak 

(aantal kaarten) 

Eigen tanden en kiezen   

Frame/plaatje   

Volledig kunstgebit   

Overkappingsprothese   

Niets   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Formulier terugsturen naar: 
 
TNO Kwaliteit van Leven 
Mw. I. van Kempen 
Postbus 2215 
2301 CE  Leiden 
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