
Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van

congressen, cursussen en opleidingen.

Mondzorg bij mensen met een verstandelijke
beperking
Handvatten voor het verlenen van goede mondzorg

 Woensdag 11 september 2019

Programma
09:00 

Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

09:30 

Opening door dagvoorzitter  

Dyonne Broers , tandarts en directeur zorg Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam 

 

9:45 

Veelvoorkomende mondproblemen - herkennen en behandelen 

Dyonne Broers, tandarts en directeur zorg Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

Welke mondproblemen komen vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking?

Welke mondproblemen komen vaak voor bij verschillende syndromen, zoals

downsyndroom, praderwillisyndroom, rettsyndroom en angelmansyndroom?

Hoe herkent u problemen en pijn in de mondregio?

Hoe voorkomt of vermindert u mondproblemen bij uw cliënten?

10:45 

Koffie- en theepauze

11:15 

Even de tanden op elkaar? Mondzorg en bejegening 

Henk Algra, orthopedagoog Stichting Bijzondere Tandheelkunde Amsterdam

Mondzorg bij mensen met een verstandelijke beperking - een levenslange strijd?

Welke barrières kunnen zorgverleners ervaren bij de dagelijkse mondverzorging?

Hoe maakt u de dagelijkse mondzorg minder beladen? Communicatie, sfeer, patronen en tempo

Als het poetsen toch een strijd blijft – wat zegt de Wet Zorg en Dwang?



12:15 

Mondgezondheid en de algemene gezondheid 

Fred Rozema, hoogleraar Orale Geneeskunde aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde

Amsterdam en mond-, kaak- en aangezichtschirurg AMC

Welke gevolgen kan een ongezonde mond hebben voor de algemene gezondheid van een cliënt?

Mondproblemen als gevolg van ziekten en medicatie

Verstandig medicatie voorschrijven

13:00 

Verzorgde lunch 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verdiepingssessies van 14.00 tot 16.00 uur 

In de middag kunt u één verdiepingssessie naar keuze volgen.

Sessie A en B zijn voor professionals werkzaam in gehandicaptenzorginstellingen 

Sessie C is voor professionals werkzaam in mondzorgpraktijken

A. Vaardigheden in de dagelijkse mondverzorging 

Angela van Bedaf- Danenberg, mondhygiëniste bij Leekerweide en afdeling Kaakchirurgie en

Bijzondere Tandheelkunde Noordwest Ziekenhuisgroep 

Mensen met een verstandelijke beperking zijn voor de dagelijkse mondverzorging vaak afhankelijk

van hun begeleiders. Weet u wat u moet doen om de mond van uw cliënt gezond te houden? En hoe

zorgt u ervoor dat de dagelijkse mondzorg prettig verloopt voor zowel u als de cliënt? Tijdens deze

verdiepingssessie leert u meer over de juiste poetshouding, mondcontrole en hulpmiddelen.

Daarnaast krijgt u praktische handvatten aangereikt voor het ondersteunen van cliënten bij het

uitvoeren van de dagelijkse mondverzorging.

B.  Mondzorg bij EMB 

Henk Algra, orthopedagoog Stichting Bijzondere Tandheelkunde Amsterdam 

Leendert van Dam, GZ-psycholoog 's Heeren loo 

Bij mensen met EMB is het belangrijk om extra aandacht aan de mond te besteden. Ze hebben te

maken met specifieke gebitsproblemen door onder andere het gebruik van anti-epileptica en

knarsen. In de praktijk wordt er te weinig aandacht aan de mond besteed, omdat de mondverzorging

bij mensen met EMB complex is. Er is vaak sprake van sensorische problematiek. Dit houdt in dat

mensen met EMB langer de tijd nodig hebben om te begrijpen wat er gebeurt. Een te hoog tempo

kan leiden tot verzet. Bij verzet is dwang een laatste redmiddel, maar wat zijn de gevolgen op de

langere termijn hiervan? Tijdens deze verdiepingssessie leert u onder meer verzet (proberen te)

voorkomen door mensen met EMB voor te bereiden op het poetsen en op een behandeling bij de

tandarts of mondhygiënist.



C. Wat als mondzorg niet lukt? 

Dyonne Broers, tandarts en directeur zorg Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam 

Schreeuwen, kiezen op elkaar houden, lippen aanspannen of weglopen… mondzorg kan bij mensen

met een verstandelijke beperking weerstand oproepen. Wat zijn mogelijke oorzaken van het

afweergedrag? Hoe voorkomt u afwerend gedrag van patiënten? En hoe zorgt u ervoor dat angst voor de

tandarts of mondhygiënist afneemt bij uw patiënten met een verstandelijke beperking? Tijdens deze verdiepingssessie krijgt u

praktische handvatten aangereikt om een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist zo prettig mogelijk te laten verlopen voor mensen

met een verstandelijke beperking.  

 


