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Slechte mondhygiëne
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BelRAI

• Dit is de Belgische versie van de interRAI instrumenten.

• interRAI

• Internationaal consortium

• Resident Assessment Instrument

• Doel: kwaliteit van zorg verbeteren
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Hoog kwalitatieve evidence-based

zorg door het verzamelen van hoge 

kwaliteit informatie

www.interrai.org
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CAP

Clinical Assessment Protocols of Collaborative Action Points



➢Holistische benadering

➢Bewustzijn rond mondgezondheid
• Kijken in de mond

• Mondgezondheid gerelateerde vragen

➢Informatie wordt gebruikt in een zorgplan

➢Follow-up van de mondgezondheid / kwaliteitscontrole

➢Wetenschappelijk potentieel
• Door velen gebruikt – continue validatie

• Consistente longitudinale informatie

• Mond- en algemene gezondheidsinteracties
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mondgezondheid als deel van algemene gezondheid!

Opportuniteiten voor de mondzorg
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Betere mondzorg voor zorgafhankelijke ouderen

➢Bewustzijn 

➢Preventief mondzorgbeleid
• Mondzorgplan voor alle cliënten

• Goede mondzorgkennis, -vaardigheden, -attitude van de zorgverleners

• Integratie van mondzorg in algemene zorg 

➢Vroegdetectie

➢Vlotte doorstroming naar curatieve zorg
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BelRAI

Het functioneren en de zorgnoden van een zorgbehoevende persoon 
worden op een gestandaardiseerde manier in kaart gebracht met als 
doel de kwaliteit en continuïteit van zorg te optimaliseren

Verschillende settings

Ziekenhuizen: BelRAI AC

Woonzorgcentra: BelRAI LTCF

Thuiszorg: BelRAI HC

Geestelijke gezondheidszorg: BelRAI GGZ

…

Doel: integratie van mondzorg in de zorgplanning
Stap 1: detectie van nood aan mondzorg

Stap 2: actie tot effectieve mondzorg (dagelijkse mondzorg, doorverwijzing naar tandarts)
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BelRAI LTCF

A. Persoonlijke gegevens

B. Opname en geschiedenis

C. Cognitie

D. Communicatie en gezichtsvermogen

E. Stemming en gedrag

F. Psychosociaal welzijn

G. Algemeen dagelijks functioneren

H. Continentie

I. Ziektebeelden

J. Gezondheidstoestand

K. Toestand van mond en voeding

L. Toestand van de huid

M. Ontspanningsactiviteiten

N. Geneesmiddelen

O. Behandelingen en procedures

P. Verantwoordelijkheid en beschikkingen

Q. Ontslagmogelijkheden
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BelRAI LTCF: mondsectie

• Concurrent validity

(Hawes et al. 1995, Folse 2001, Ettinger et al. 2000, 
Nordenram & Ljunggren 2002, Hoben et al. 2016)

• Content validity

(Kraush-Hofmann et al. 2019)

• Beoordelingsproces

(Krausch-Hofmann et al. 2019)

• Geen CAPs

 Geen inclusie in de algemene zorgplanning



Onderzoeksgroep Bevolkingsstudies Mondgezondheid              

Departement Mondgezondheidswetenschappen
12

BelRAI LTCF: mondsectie

• Toevoeging relevante items

• Formulering/ antwoordopties

• Duidelijke instructies

• CAPs

• Richtlijnen met adviezen

• Kort

• Realistisch

• Bruikbaar zonder 

tandheelkundige achtergrond
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BelRAI LTCF: nieuwe mondsectie

1. Hoe hebt u kunnen kauwen in de voorbije 3 dagen?

2. Had u pijn of ongemak in de mond in de voorbije 3 dagen?

3. Had u een gevoel van droge mond in de voorbije 3 dagen?

4. Hygiëne van de uitneembare gebitsprothese

5. Mondhygiëne

6. Toestand van de tanden

7. Toestand van het tandvlees

8. Toestand van de tong 

9. Toestand van het gehemelte, de wang, de lippen

3 items worden bevraagd.

6 items worden visueel beoordeeld. 
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BelRAI LTCF: nieuwe mondsectie

3 items worden bevraagd.

1. Hoe hebt u kunnen kauwen in de voorbije 3 dagen?

2. Had u pijn of ongemak in de mond in de voorbije 3 dagen?

3. Had u een gevoel van droge mond in de voorbije 3 dagen?

Kauwproblemen

Niet van toepassing

Geen kauwproblemen

Niet te beoordelen

Nee Ja Niet te beoordelen

Nee Ja Niet te beoordelen
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BelRAI LTCF: nieuwe mondsectie

6 items worden visueel beoordeeld. 

Niet van toepassing

Niet te beoordelen

Minder dan 1/3de van het steunvlak 

is bedekt door plaque of tandsteen.

1/3de of meer van het steunvlak is 

bedekt door plaque of tandsteen.

4. Hygiëne van de uitneembare gebitsprothese

(Foto’s ter ondersteuning van de beoordeling)
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BelRAI LTCF: nieuwe mondsectie

6 items worden visueel beoordeeld. 

5.   Mondhygiëne

(Foto’s ter ondersteuning van de beoordeling)

Niet van toepassing

Niet te beoordelen

Minder dan 1/3de van het oppervlak 

van tanden of protheseverankeringen 

is bedekt door plaque of tandsteen.

1/3de of meer van het oppervlak van 

tanden of protheseverankeringen is 

bedekt door plaque of tandsteen.
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BelRAI LTCF: nieuwe mondsectie

6 items worden visueel beoordeeld. 

6.   Toestand van de tanden

(Foto’s ter ondersteuning van de beoordeling)

Niet van toepassing

Niet te beoordelen

Tanden zijn intact, eventueel met 

vullingen, slijtage of verkleuring.

Tanden zijn afgebrokkeld of 

vertonen tandbederf, defecte  

vullingen of wortelresten.
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BelRAI LTCF: nieuwe mondsectie

• 2 CAPs mondzorg geven een probleem aan. 

➢ Assistentie nodig bij de dagelijkse mondzorg

➢ Doorverwijzing nodig naar een tandarts

• De richtlijnen geven aan hoe de zorgdoelen te realiseren.

• Opleiding voor zorgverleners 



Betere mondzorg voor zorgafhankelijke ouderen

➢Bewustzijn 

➢Preventief mondzorgbeleid
• Mondzorgplan voor alle cliënten

• Goede mondzorgkennis, -vaardigheden, -attitude van de zorgverleners

• Integratie van mondzorg in algemene zorg 

➢Vroegdetectie

➢Vlotte doorstroming naar curatieve zorg
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Preventief mondzorgbeleid
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DOELEN:

1. Het implementeren van een structureel, preventief mondzorgbeleid in

woonzorgcentra

2. Het vroegtijdig opsporen van mondproblemen en het inventariseren van de

nood aan mondzorg bij bewoners van woonzorgcentra

3. Het toeleiden van de bewoners naar het reguliere professionele

mondzorgcircuit

4. Het geven van gezondheidsvoorlichting aan alle zorgactoren betrokken in de

organisatie
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De Mondzorglijn 
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De Mondzorglijn

• Draaiboek
• Ondersteunende materialen
• Kennisclips
• Factsheets
• Presentaties
• Richtlijnen
• …

PROCESBEGELEIDING:
• 23 actieve procesbegeleiders: 

tandartsen en mondhygienisten

• De Mondzorglijn >100 WZC in 
Vlaanderen
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IMPLEMENTATIEPROCEDURE

• Participatief model

• Implementatie in 7 stappen
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De Mondzorglijn 
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Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3



 Duidelijke rollen en taakverdeling
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De Mondzorglijn

mondzorgteam

directieteam + CRA procesbegeleider

mondzorgcoördinator



Betere mondzorg voor zorgafhankelijke ouderen

➢Bewustzijn 

➢Preventief mondzorgbeleid
• Mondzorgplan voor alle cliënten

• Goede mondzorgkennis, -vaardigheden, -attitude van de zorgverleners

• Integratie van mondzorg in algemene zorg 

➢Vroegdetectie

➢Vlotte doorstroming naar curatieve zorg
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Woonzorgcentra:

• Woonzorgdecreet (28/06/2019)

 Aantoonbaar beleid rond mond- en tandzorg tegen januari 2023 

• BelRAI LTCF

 Verplicht tegen juni 2023

• VIA6 2021-2025 (21/03/2021)

 meer personeel voor persoonsgerichte en ondersteunende 
zorg waaronder mondzorg

Thuiszorg:

• BelRAI HC
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Wat is er nog meer?



VRAGEN?

Patricia Vandenbulcke

patricia.vandenbulcke@kuleuven.be

Meer info:

https://gezondemond.be/ouderen/


