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Mondzorg bij kwetsbare ouderen  
Hoe zorgt u voor goede mondzorg bij ouderen?

 

Woensdag 31 oktober 2018
*Het genoemde bedrag is exclusief BTW en exclusief korting.
Het bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst van de 
factuur. 

Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder 
enige vorm van sponsoring of
subsidie.

Mondzorg bij kwetsbare ouderen
Hoe zorgt u voor goede mondzorg bij ouderen?

Datum
Woensdag 31 oktober 2018

Locatie
NH Hotel Amersfoort

Prijs
Dagprogramma 
9.30 - 16.00 uur  € 395,-*   
        
Accreditatie
   •   Tandartsen 
   •   Specialisten ouderengeneeskunde
   •   Verpleegkundigen en verzorgenden
   •   Huisartsen en praktijkondersteuners
   •   Logopedisten 
   •   Mondhygiënisten  

De volgende cursussen/congressen  
zijn ook interessant voor u: 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Slaapproblemen 
bij ouderen

Cursus intercollegiaal 
coachen (zorg)

www.medilex.nl/slaapproblemenouderen

November 2018

Startdatum
13 november 2018

www.medilex.nl/intercollegiaal_coachen 

www.medilex.nl/mondzorgouderen 
Neem een optie voor 2 weken of reserveer 

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/mondzorgouderen 

Meer informatie?

Eline Meertens,

congresmanager

eline.meertens@medilex.nl 

030-6933887



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Gert-Jan van der Putten, specialist ouderengeneeskunde, senior onderzoeker 
Radboudumc en  lid onderzoeksgroep BENECOMO
   •   Stand van zaken - hoe is het met de mondzorg bij (kwetsbare) ouderen gesteld?

De algemene mondgezondheid 
Wim Klüter, tandarts-geriatrie Gerident
   •   Mondgezondheid bij ouderen - welke problemen komen het meest voor?
   •   Praktische handvatten voor behandeling van slechte mondgezondheid
   •   Samenwerken met de mondzorgprofessional - wanneer en waarvoor schakelt u de tandarts en 
       mondhygiënist in? 
   •   Wat betekent de richtlijn mondzorg in de praktijk? Protocollen en implementatie
   •   Mobiele tandarts, tandartsbus of tandarts in huis - wat zijn de voor- en nadelen? 

Koffie- en theepauze

Dementie en mondzorg
Claar van der Maarel-Wierink, tandarts-geriatrie MondVitaal en SBT, voorzitter opleidingscommissie
SBT en lid van de onderzoeksgroep BENECOMO
   •   De staat van mondgezondheid bij ouderen met dementie
   •   Hoe krijgt u ouderen met dementie naar de tandarts? Angst en bejegening
   •   Slikproblemen en slechte mondgezondheid - de risicofactoren voor longontsteking
 
De mondgezondheid en de algemene gezondheid
Babette Everaars, mondhygiëniste en onderzoeker Lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg
   •   Resultaten uit het onderzoek PRIMa mond CARE
   •   Wat is de relatie tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheid? 
   •   De toegevoegde waarde van mondgezondheid in de signalering van kwetsbaarheid bij 
       thuiswonende ouderen

Verzorgde lunch
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Verdiepingssessies | 14.00 tot 16.00 uur 
U kunt kiezen uit één van onderstaande verdiepingssessies

Sessie A is voor professionals werkzaam in de ouderenzorg
Sessie B is voor professionals werkzaam in de mondzorgpraktijk

A. Dagelijkse mondverzorging in de ouderenzorg
Ellen Radersma, mondhygiëniste en docent opleiding Mondzorgkunde Hogeschool Utrecht en
Katarina Jerković-Ćosić, mondhygiëniste en lector Innovaties in de Preventieve Zorg

Bewoners van een verpleeghuis zijn voor de dagelijkse verzorging van de mond veelal afhankelijk van 
u als zorgprofessional. Welke belemmeringen komt u tegen in uw werk en hoe kunt u deze wegwerken? 
Hoe biedt u de beste mondverzorging aan uw cliënt? En hoe gaat u om met afweergedrag van uw 
(demente) cliënt? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van casuïstiek. Na afloop van deze 
verdiepingssessie heeft u een stevige basis om op voort te borduren in de instelling waar u actief bent. 

B. Mondgezondheid in breder perspectief
Gert-Jan van der Putten, specialist ouderengeneeskunde, senior onderzoeker Radboudumc en lid  

onderzoeksgroep BENECOMO 

De mondgezondheid van oudere patiënten kan verslechteren door invloed van buitenaf. In deze 
verdiepingssessie wordt gekeken naar de invloed van medicatie, ziekten en voeding op de 
mondgezondheid. Welke ziekten hebben een relatie met de mondgezondheid en hoe uit zich dit in 
de mond? Wat is het pathofysiologisch mechanisme waardoor sommige mondaandoeningen een 
relatie hebben met veel ziekten? En wat is de adequate behandeling bij tandheelkundige ingrepen 
in combinatie met andere medische behandelingen? Ook de ethische aspecten komen aan bod. 
Hoe gaat u bijvoorbeeld om met een cliënt die ernstige mond-problemen heeft, maar door angst 
niet naar de tandarts wil?


