
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Gert-Jan van der Putten, specialist ouderengeneeskunde, senior onderzoeker 

Radboudumc, lid onderzoeksgroep BENECOMO

   •   Stand van zaken - hoe is het met de mondzorg bij (kwetsbare) ouderen gesteld?

De algemene mondgezondheid 
Wim Klüter, tandarts-geriatrie

   •   Mondgezondheid bij ouderen - welke problemen komen het meest voor?
   •   Samenwerken met de mondzorgprofessional - wanneer en waarvoor schakelt u de tandarts en de  
       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

Voeding en mondzorg
Gert-Jan van der Putten, specialist ouderengeneeskunde, senior onderzoeker Radboudumc, lid onderzoeks-

groep BENECOMO

   •   Smaakstoornissen en ondervoeding als gevolg van slechte mondzorg
   •   Diagnoses met verhoogd risico op verminderde mondgezondheid
   •   Invloed van voeding op de mondgezondheid

Praktijkvoorbeelden - interactief deel
Maak gebruik van elkaars expertise!
Wilt u uw casus bespreken? Stuur deze dan op voorhand in naar s.vanbaggem@medilex.nl

Lunch
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10.45

11.00
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12.30

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

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals
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14.30

15.15

15.30

16.30

Dementie en mondzorg
Claar van der Maarel-Wierink, tandarts-geriatrie, voorzitter opleidingscommissie SBT en lid van de 

onderzoeksgroep BENECOMO

   •   De staat van mondgezondheid bij dementerenden
   •   Hoe krijgt u de dementerende oudere naar de tandarts? Angst en bejegening
   •   Slikproblemen en slechte mondgezondheid - de risicofactoren voor longontsteking
 
Sociale aspecten van de mondzorg
Dominique Niesten, post-doc onderzoeker mondzorg, wetenschappelijk docent Radboudmc afdeling 

tandheelkunde, lid van de onderzoeksgroep BENECOMO

   •   De invloed van het hebben van eigen tanden en kiezen op de kwaliteit van het leven
   •   Kantelpunten, barrières en motivatie bij mondzorggedrag van kwetsbare ouderen
   •   Hoe verbeteren we de mondzorg voor kwetsbare ouderen?

Koffie- en theepauze

De mond niet vergeten
Claar van der Maarel-Wierink, tandarts-geriatrie, voorzitter opleidingscommissie SBT en lid van de 

onderzoeksgroep BENECOMO

   •   De multidisciplinaire aanpak voor verbetering van de mondgezondheid bij kwetsbare ouderen
   •   Hulp bij de dagelijkse mondverzorging 
   •   Praktische handvatten voor behandeling van slechte mondgezondheid
 
Afsluiting door de dagvoorzitter


