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Samenvatting
Het project Sûne Mûle is gericht op de verbetering van de
dagelijks mondverzorging en daarmee verbetering van de
mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen. In
dit project worden de ouderen gemotiveerd hun mond beter
te verzorgen en wordt getracht thuiszorgmedewerkers hierbij
te laten ondersteunen. Om de impact en waarde van het
project te achterhalen is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd
onder de deelnemende senioren, thuiszorgmedewerkers
en mondhygiënisten. Hierin is er sprake geweest van
inhoudelijke verzadiging bij het houden van diepteinterviews met 8 senioren (n=8), 12 thuiszorgmedewerkers
uit verschillende thuiszorgorganisaties (n=11) en 3
mondhygiënisten (n=3). Uit dit onderzoek is gebleken dat
het Sûne Mûle project een eye-opener geweest is voor
zowel de mondhygiënisten als de thuiszorgorganisaties.
Zij hebben zich verbaasd over hoe groot de behoefte aan
mondverzorging voor sommige thuiswonende senioren
is. De scholing en de bezoeken aan de senioren hebben
ervoor gezorgd dat senioren soms weer in het proces van
professionele mondzorg terecht zijn gekomen. Er is gebleken
dat er ook weerstand geboden wordt vanuit sommige
senioren als het gaat om omarmen van nieuwe gewoontes
rondom mondverzorging. Ingebakken gewoontes rondom
mondgezondheid maakte het omarmen van nieuwe
mondverzorging lastig. Achteraf hebben de senioren
aangegeven dat verandering in de mondverzorging wel
degelijk voordelen heeft opgeleverd zoals het verbeteren van
hun adem of een prothese die eindelijk goed past.

duidelijke afspraken waren gemaakt, was er onduidelijkheid
over wie er verantwoordelijk was voor communicatie en
terugkoppeling. De professional geven bijvoorbeeld als
oplossing het introduceren van een communicatieplatform
wat voor zowel mondhygiëniste en thuiszorgmedewerker
goed werkt. Bovenal moet de communicatie afspraken
maatwerk blijven per organisatie.
Daarnaast zou mobiele mondzorg meer bekendheid
zou moeten krijgen onder de senioren omdat dit een
uitkomst biedt voor vele senioren en hun mantelzorgers
omdat zij ontlast worden. Hiervoor zouden er meer
mondzorgprofessionals die mobiele mondzorg leveren,
betrokken moeten worden bij een dergelijk project komen.
In deze impactanalyse worden de uitkomsten van het
kwalitatieve onderzoek onder de deelnemers verder
uitgelicht.

Voor verrijking van deze informatie en een vertaalslag
naar een duurzame implementatie in de toekomst is er
een co-creatie georganiseerd waarin mondhygiënisten,
thuiszorgmedewerkers en andere betrokkenen samen
zijn gekomen. Door middel van een groepsdiscussie zijn
er ideeën geopperd voor duurzame integratie van een
dergelijk mondzorg project als Sûne Mûle. Hierin wordt
aangegeven dat scholing omtrent mondverzorging onder
de thuiszorgorganisatie een blijvend en levend topic zou
moeten blijven. De klinische les heeft ervoor gezorgd dat de
mondzorg weer naar een hoger niveau getild wordt bij de
thuiszorgmedewerkers. Er is behoefte aan opfriscursussen
één keer in de zoveel tijd om de kennis te herhalen en nieuwe
lichtingen ook up-to-date te brengen. Een randvoorwaarde
hierbij is dat deze opfriscursussen niet te veel uren in beslag
mogen nemen voor de thuiszorgteams.
Tussen de professionals is er behoefte aan korte lijnen.
De communicatie is gedurende het project voor iedere
thuiszorgorganisatie anders ingevuld. Indien er geen
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Projectomschrijving
Op een zeker moment neemt het vermogen tot goede
verzorging van gebit en mond bij kwetsbare ouderen af.
Uit eerder onderzoek weten we dat ouderen bij opname
in het verpleeghuis, vaak een slechte mondgezondheid
hebben. Daar komt bij dat veel ouderen helemaal niet
meer in het verpleeghuis terecht komen en dat thuisblijven
ook betekent dat deze mensen thuis ondersteund moeten
worden in mondverzorging. Diverse onderzoeken en
projecten hebben laten zien dat bij het toenemen van
kwetsbaarheid van ouderen hun mondverzorging en
de mondgezondheid vermindert. En andersom is de
mondgezondheid van grote invloed op de algehele
gezondheid. Een slechte mondgezondheid bij ouderen kan
bijdragen tot het ontstaan van ondervoeding, kwetsbaarheid
en daarmee zorgafhankelijkheid. Bovendien kan een slechte
mondgezondheid leiden tot klachten en een slechtere
kwaliteit van leven. Om de dagelijkse mondzorg bij kwetsbare
thuiswonende mensen is de preventieve aanpak van Sune
Mule ontwikkeld.
Het doel van dit project is verbetering van de dagelijks
mondverzorging en daarmee verbetering van de
mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen in
Friesland. Met Sûne Mûle motiveren we ouderen hun mond
beter te verzorgen en wordt getracht thuiszorgmedewerkers
hierbij te laten ondersteunen. Deze preventieve aanpak is
vernieuwend vanwege zijn integrale benadering.

project Sûne Mûle. Veel cliënten gingen al heel lang niet
meer naar een tandarts en hebben zelfs nog nooit van een
mondhygiënist gehoord. De deelnemende senioren hebben
een huisbezoek gekregen en een screening van de mond
door één van de Sûne Mûle mondhygiënisten, waarbij zij
ook het tasje met spulletjes voor mondverzorging uitgereikt
kregen. De cliënten werden 3 maanden na het eerste bezoek
nogmaals gezien.
De gemiddelde leeftijd van de deelnemende senioren was 83
jaar. Hiervan is 90% van de senioren nog zelf in staat om de
dagelijkse mondverzorging uit te voeren. Het andere deel is
hiervoor afhankelijk van mensen in hun zorgnetwerk.
Van de deelnemende senioren heeft 64% een VP (volledige
prothese) in de BK (bovenkaak), 15% heeft een natuurlijk
gebit en 6% heeft beide.
Van de deelnemende senioren heeft 45% een VP in de OK
(onderkaak), 22% een natuurlijk gebit. 8% heeft beide en 10%
heeft een VP op implantaten.
In totaal hebben 21 thuiszorgteams vanuit heel Friesland
deelgenomen aan het Sûne Mûle project. Vanuit deze teams
hebben er ongeveer 250 thuiszorgmedewerkers de Sûne Mûle
scholing gevolgd.

Deelnemers
In totaal hebben 190 cliënten deelgenomen aan het
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De interventies
Het Sune Mule project is in maar 2016 gestart met
een aantal co-creatie sessies met kwetsbare ouderen,
thuiszorgmedewerkers en mondhygienisten. Uit deze sessies
zijn een aantal interventies ontwikkeld die vervolgens ingezet
zijn om de dagelijkse mondzorg te verbeteren.
Vanuit hier is er een diverse set aan interventies ontwikkeld
om kennis, attitude en vaardigheden van kwetsbare
ouderen en thuiszorgmedewerkers met betrekking tot
mondverzorging te verbeteren. De Sûne Mûle mondkit
bestaat onder andere uit persoonlijke poetskaarten,
middelen voor mondverzorging (zoals een tandenborstel,

protheseborstel en -bakje), een scheurkalender en
magazine waarin mondverzorging wordt geïntegreerd
met aansprekende, verrassende weetjes, opdrachtjes
en verhalen. Daarnaast wordt de thuiszorgmedewerker
geschoold door de mondhygiëniste in mondverzorging
en kan via een toegankelijke app kennis worden omarmd
op ieder gewenst moment en kan door het thuiszorgteam
contact worden gelegd met een mondhygiënist.
De interventies die in deze impactanalyse zijn uitgevraagd,
worden hieronder toegelicht.

Scholing thuiszorgmedewerkers
Deelnemende thuiszorgorganisaties krijgen scholing
over mondzorg van het Sûne Mûle team (een team van
mondhygiënisten). In 2 lessen krijgen zij uitleg over
mondverzorging, het belang van een gezonde mond en
worden een aantal mondproblemen besproken.

De kalender
365 dagen lang een dagelijks geheugensteuntje met een
leuke, ondersteunende boodschap over mondzorg. Dit
omdat het niet altijd even leuk en gemakkelijk is om
bestaande routines rondom mondverzorging aan te
passen.

Poetskaarten
Ieder gebit is uniek. Met de persoonlijk poetskaarten
krijgt de senior door middel van voorbeeldplaatjes
inzicht in de stappen die (met eventuele hulp van de
thuiszorgmedewerkers) moeten worden doorlopen voor
een optimale verzorging van de mond en het gebit.

Magazine
Een magazine dat volledig gericht is op mondverzorging
bij senioren, waarbij zij op een interessante manier op de
hoogte worden gebracht door middel van diverse thema’s
rondom dit onderwerp.
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Impactanalyse
Na de afronding van het Sûne Mûle project is er onderzocht
wat de impact van dit project geweest is op de ervaren
kwaliteit van leven bij ouderen, maar ook wat de ervaringen
van de interventie bij professionals is geweest. Door
middel van kwalitatief onderzoek via diepte-interviews is
er nagegaan in hoeverre dit project van toegevoegd waarde
wordt gevonden en welke vervolgstappen er nodig zijn om
Sûne Mûle nog succesvoller te laten worden.
Belangrijke thema’s die we hebben uitgevraagd hebben
betrekking op:
Senioren
Zijn er veranderingen te herkenning na het gebruik van Sûne
Mûle, rondom:
• De algehele ervaren kwaliteit van leven
• Het vertrouwen in de (mond)gezondheid
• Kennis en attitude rondom mondgezondheid
• Kijk op eigen zorgcapaciteit (ben je in staat om…)
• Toekomstperspectief
• Ervaren zorggebruik
• Ervaringen met betrokken zorgprofessionals
Betrokken zorgprofessionals
• Wat is de impact en zijn de algehele ervaringen
geweest van betrokken professionals zoals de
thuiszorgmedewerkers en mondhygiënisten?
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Impactanalyse opzet
Diepte-interviews
In deze impactanalyse is gebruik gemaakt van
kwalitatieve onderzoeksmethodes zoals het houden
van diepte-interviews, observaties en het initiëren van
een groepsdiscussie. Een kwalitatieve onderzoek stijl
is interpretatief. Het doel hiervan is inzicht krijgen in de
verschillende interpretaties en opvattingen die deelnemers
hebben en de betekenis die ze toekennen aan bepaalde
gebeurtenissen of verschijnselen. Daarnaast gaat het bij
het uitvoeren van kwalitatief onderzoek niet om de grote
aantallen. De steekproefgrootte is afhankelijk van de
complexiteit van het onderwerp maar in principe wordt
erdoor gegaan tot dat er gesproken kan worden van
inhoudelijke verzadiging 1.
De onderzoeksopzet is flexibel en wordt uitgevoerd in
‘real-life’ setting. De interviews met de senioren zijn
uitgevoerd in eigen leefomgeving en context van het project.
Hierdoor kunnen naast woordelijke opvattingen ook fysieke
opvattingen worden meegenomen in de analyse, zoals het
analyseren van houding en emotie maar ook de context van
gebruik gericht op de verschafte Sûne Mûle spullen. Een
goed verantwoorde keuze van de te onderzoeken situaties,
locaties, groepen of personen bepaalt de kwaliteit van je
onderzoek.
Voorafgaand aan het interview is er een interviewhandleiding
samengesteld waarin de aanpak van de diepte-interviews
wordt omschreven. Hierin zijn voornamelijk openvragen
gesteld.
Een indicatie van de vraagstellingen richting de senioren:
• Wat vond u over het algemeen van het SMP?
• Wat zijn voor u beweegredenen geweest om mee te doen
met het SMP?
• Kunt u ons wat vertellen over het gebruik van het tasje en
de spullen die de mondhygiënist u gegeven heeft?
• Is er volgens u wat veranderd in uw (mond)gezondheid?
• Heeft het Sune Mule project hier een bijdrage ingeleverd?
• Heeft u het idee dat uw mondsituatie is verbeterd? Zo ja,
waar ligt dat aan?
• Is de houding t.o.v mondzorg veranderd?
• Waar heeft u nog behoefte aan als het gaat om de
algemene mondzorg?
• Bent u de afgelopen tijd met uw thuiszorgmedewerker in
gesprek gegaan over uw mondsituatie?
• Wat was de houding en betrokkenheid van uw sociale
omgeving t.o.v het SMP?

Een indicatie van de vraagstellingen richting de
thuiszorgmedewerkers:
• Komen de verwachtingen die je in het begin had met het
SMP overeen met je ervaringen?
• Wat heeft het SMP jou of het team gebracht?
• Zou je een reden kunnen bedenken waarom bepaalde
teams minder enthousiast waren over deelname aan het
SMP?
• Is er volgens jou wat veranderd in de (mond)gezondheid
bij de deelnemende senioren?
• Wat vond je van de scholing vanuit het SMP?
• In hoeverre heb je wat meegekregen van het advies dat
de mondhygiëniste achter heeft gelaten over de cliënt?
• Zijn de spullen en adviezen gedurende de looptijd van
het project ter sprake gekomen?
• Is er naar jouw idee wat veranderd in het contact tussen
de cliënt met de huisarts, tandarts of mondhygiënist?
• Heb je verschil gemerkt in de mate waarin je alert bent
op mondzorg van een cliënt?

Een indicatie van de vraagstellingen richting de
mondhygiënisten:
• Komen de verwachtingen die je in het begin had met het
SMP overeen met je ervaringen?
• Zou je een reden kunnen bedenken waarom bepaalde
thuiszorgteams minder enthousiast waren over
deelname aan het SMP?
• Wat was je indruk over de mondgezondheid van de
senioren die je gezien hebt?
• In hoeverre heb je verschild gemerkt bij de senioren
tussen het eerste en het tweede bezoek?
• Is er volgens jou wat veranderd in houding omtrent de
(mond) gezondheid bij de deelnemende senioren?
• Kun je iets vertellen over het bezoek en de communicatie
richting de senioren?
• Hoe zag de opvolging eruit na de bezoeken?
• Wat vind jij dat het SMP gebracht heeft voor de senioren
en voor jullie?
De diepte-interviews zijn afgenomen met senioren (n=8),
thuiszorgmedewerkers (n=12) en mondhygiënisten (n=3).
De uitkomsten van deze interviews worden verderop per
doelgroep behandeld.

1) Baarda, B, Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., Peters, V., Velden van der, T., & Boullart, A. (2018). Basisboek Kwalitatief Onderzoek (4de editie).
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Generatieve sessie
Generatief onderzoek ziet stakeholders als actieve cocreators. Stakeholders zijn hierin zélf de experts in hun eigen
ervaringen. Aan het einde van de impactanalyse is daarom
een co-creatie sessie met zowel thuiszorgmedewerkers
als mondhygiënisten gehouden. Het doel van deze cocreatiesessie was het terugkoppelen van de conclusies vanuit
het kwalitatieve onderzoek en oriënteren op oplossingen
voor een duurzame implementatie.
De volgende topics zijn in groepsverband behandeld:
• Hoe kunnen we mondzorg duurzaam integreren in de
thuiszorg?
• Wat is er nodig om een project zoals SM werkzaam te
maken in jouw organisatie (thuiszorg)?
• Hoe zou die interactie tussen de stakeholders in het SMP
efficiënter kunnen?
De input vanuit de groepsdiscussie (n=16) is meegenomen in
de uiteindelijke conclusies.
De resultaten vanuit dit kwalitatieve onderzoek bij senioren,
thuiszorgmedewerkers en mondhygiënisten worden in de
volgende paragrafen in woordelijke beschrijvingen en visuele
uitingen weergegeven.
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“Het maakte wel verschil dat
de mondhygiëniste hier thuis
kwam en dat wij persoonlijke
aandacht kregen.”

Thuiswonende senioren
Aan het kwalitatieve onderzoek hebben in totaal 8 van
de 190 senioren deelgenomen (n=8). Om een goede
greep uit de deelnemers te vangen, is er in samenspraak
met de deelnemende thuiszorgorganisaties een selectie
gemaakt voor senioren die in aanmerking kwamen voor
de selectiecriteria van het kwalitatieve onderzoek. Deze
selectiecriteria was dat de senior in ieder geval een bezoek
van de mondhygiëniste gehad moest hebben, de spullen
heeft ontvangen en daarnaast ook in psychisch stabiel
genoeg was om deel te nemen aan een interview.
Zorggebruik
De grootste motivatie tot deelname voor de senioren is de
persoonlijke aandacht en aanspraak die zij verwachten
te krijgen binnen dit project. Daarnaast vinden sommige
senioren het lastig in te schatten bij welke specialist zij
terecht moeten met hun gebreken waar zij al langere tijd mee
rondlopen.
“Ik weet niet precies waar ik heen moet voor die
ontsteking. Naar de huisarts, tandtechnicus of
naar het ziekenhuis...”
Aan de start van het project waren zij vooral benieuwd wat
een dergelijk project hen kan bieden.
Veel van de senioren zijn slecht ter been waardoor een
zelfstandig bezoek aan de tandarts lastig is voor hen. Externe
factoren zoals slecht weer belemmeren daarom snel een
tandartsbezoek. Deze doelgroep heeft vaak een slechtere
mondgezondheid en zijn afhankelijk van verzorgers. Bij veel
van de senioren met een kunstgebit staat mondverzorging

niet bovenaan het prioriteitenlijstje indien er geen gebreken
ervaren worden. Gemakzucht is een grote oorzaak hiervan.
Het introduceren van het Sûne Mûle project biedt uitkomst
voor deze groep omdat zij aan-huis bezoek krijgen van een
professional.
“Ik kom nooit bij een tandarts. Ik heb nergens last
van. En dit gebit is verder goed, dus dan hoef je
ook nergens naar toe.”
Verandering in mondverzorging
De senioren geven zelf aan dat de mondverzorging vooruit
gegaan is sinds de bezoeken van de mondhygiënisten. Zo
wordt er meer gepoetst en brengen zij, op aanraden van de
mondhygiëniste, een bezoek aan een tandtechnicus.
De senioren is gevraagd wat zij vonden van de spullen die
zij tijdens het Sûne Mûle project gekregen hebben. Voor
ieder individu is het gebruik van de spullen anders. Wat een
terugkomende factor is, is dat de meeste senioren moeite
hebben met de leesbaarheid van de gegeven spullen. Zo is
de tekst op de kalender niet voor iedereen leesbaar door
een te klein gekozen lettertype en de achtergrondkleur
die niet genoeg contrast heeft met de letters. De senioren
geven aan vooral gebruik te maken van de tandenborstels
die verspreid zijn. Een enkeling gebruikt de poetskaart en
de prothesebakjes. De thuiszorgmedewerkers hebben de
spullen bij de cliënten zien liggen, maar geven aan hier niet
over gesproken te hebben.
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Motivatie deelname

Bezoek mondhygiëniste

Grootste motivatie om deel te nemen is persoonlijke
aandacht/aanspraak

Twee keer bezoek is voldoende

Doen mee vanuit nieuwsgierigheid naar wat het
project hen kan bieden

Kans om senioren vroegtijdig te zien en mobiele
tandzorg te introduceren

Vinden het project te veel en kunnen het niet overzien

Niet ieder deelnemende senior had een bezoek van de
MH nodig omdat ze nog naar de tandarts gingen

Willen geen verandering in de mondverzorging na al
die jaren

Vroegtijdige afhakers omdat tussenposes bezoek MH
te lang is

Deelnemers
Van de senioren heeft 64% een VP in de BK, 15%
natuurlijk gebit en 6% heeft beide
Van de senioren heeft 45% een VP in OK, 22%
natuurlijk gebit, 8% heeft beide en 10% heeft een VP
op implantaten
Veel <70-ers senioren uit de thuiszorg vallen buiten
de doelgroepselectie

Bezoek mondhygiëniste
Ervaren bezoek mondhygienisten positief en
vinden het gezellig

Spullen

Vinden het vooraf spannend om een
wildvreemde binnen te laten

Tasje met spullen is leuk om gratis te ontvangen

Haken vroegtijdig af omdat tussenposes bezoek
te lang waren

Niet iedereen heeft het tasje en dezelfde inhoud
ontvangen
Zandloper wordt niet begrepen en niet gebruikt
Informatieve magazine, folders en brochures
creëren bewustwording over mogelijkheden

Opvolging advies

De spullen zijn niet leesbaar voor iedereen

Het gebit of de prothese wordt vaker gepoetst op
aanraden van de mondhygienisten

Kalender wordt niet gebruikt omdat de senioren
deze vaak al hebben

Ervaren voordelen van het beter onderhouden
van de mond
Verandert niet de gehele mondverzorging als er
geen ongemakken in de mond wordt ervaren
Sommige willen niet dat iemand zich bemoeit met
hun mondverzorging

Zorggebruik tandarts

Door het gebitsbakje worden de kunstgebitten
droog bewaard maar is moeilijk te openen

Bezoeken alleen tandarts als er echt iets mis is
met het gebit
Externe factoren zoals slecht weer belemmeren
tandarts bezoek
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“Mijn laatste scholing ten aanzien van
mondzorg, was al heel lang geleden. Sûne
Mûle heeft mij echt wel een opfrissing van
mijn kennis gegeven.”

Thuiszorgmedewerkers
In totaal hebben 21 thuiszorgteams vanuit heel Friesland
deelgenomen aan het Sûne Mûle project.
Vanuit deze teams hebben er ongeveer 250
thuiszorgmedewerkers de Sûne Mûle scholing gevolgd.
In het kwalitatieve onderzoek zijn er vanuit deze groep in
totaal 11 verschillende thuiszorgmedewerkers gesproken
(n=11). Er is een selectie gemaakt van een diverse groep aan
thuiszorgmedewerkers zodat er een goed beeld kwam van
het effect van het project bij verschillende organisaties. Zo
zijn er medewerkers (n=4) gesproken vanuit organisaties die
enthousiast waren over Sûne Mûle en veel deelnemende
senioren hebben gehad. Daarnaast medewerkers (n=3)
waarbij het Sune Mule project enthousiast is begonnen maar
naar mate te tijd enkele afhakers waren binnen de senioren.
En als laatste een tweetal medewerkers (n=4) die ervaarde
dat er weinig tot geen senioren wilde deelnemen.
Deelname senioren
De thuiszorgmedewerkers spelen een grote rol bij de werving
of selectie van deelnemers voor het Sûne Mûle project. Voor
sommige senioren was de benadering van een ‘wildvreemde’
best wel spannend.
De senioren zien de thuiszorgmedewerkers als hun
“Het mooiste zou zijn als je als zorgverlener met
de mondhygiëniste naar iemand toe meekunt.
Dan gaat er iemand mee die ze kennen. Nu komt
er toch een vreemd iemand.”
vertrouwenspersonen en hierdoor spelen zij een grote rol in
het ‘overhalen’ van de senioren om deel te nemen. Cliënten
met psychische klachten of veel andere zorgklachten

worden op aanraden van de thuiszorgmedewerkers niet
betrokken bij het project omdat dit voor te veel verwarring en
overbelasting zorgt.
Enkele thuiszorgmedewerkers vonden dat door de
selectiecriteria en de leeftijdgrens van 70 jaar veel senioren,
die evengoed mondzorg nodig hebben, niet hebben mee
kunnen draaien in het project. Zij raden daarom een jongere
start leeftijd aan vanaf ong. 60 jaar.
Mondverzorging bij cliënten
“De leeftijdsgrens naar cliënten vanaf 50+ of 60+,
ik denk dat als je er dan al bij bent dan heb je ook
nog meer tijd om erin te investeren en het nut
ervan in te zien, want dan wil je nog een hele tijd.”
De klinische lessen gegeven door de mondhygiënisten
aan de thuiszorgorganisaties zijn positief ervaren. De
thuiszorgmedewerkers vinden het prettig de theorie en de
praktische handelingen omtrent mondverzorging weer bij te
brengen. De klinische les zorgt voor kennis en onderbouwing
omtrent de mondzorg/mondverzorging.
Thuiszorgmedewerkers geven zelf aan dat het advies vanuit
“Mondzorg is iets wat wij altijd wel meenemen, maar
het zakt toch snel weer naar onderen. Sûne Mûle
heeft de rol van mondzorg in de thuiszorgteams heeft
weer prioriteit gegeven.”
het zorgplan vaker wordt opgevolgd dan voorheen indien zij
de mondverzorging doen bij senioren.
Veel van de cliënten doen hun mondverzorging
11

Spullen

Communicatie met mondhygiënisten

Wilt niet rondlopen met de broche omdat er
vanuit gegaan wordt dat dit geen zin heeft
Heeft spullen bij sommige cliënten zien liggen,
maar praten er niet over

Hebben te weinig inzicht in de werkzaamheden
die de mondhygienisten gaat uitvoeren
Onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor
de contactmomenten met mondhygienisten

Scholing
Klinische les zorgt voor kennis in onderbouwing
omtrent mondzorg/mondverzorging
Project zorgt voor handvatten om mondverzorging
gemakkelijker uit te voeren bij cliënten
Behoefte aan meer aandacht voor de
consequenties van een slechte mondgezondheid

Effect / bewustwording

Praktisch oefenen op een nep gebit is waardevol

Sûne mûle heeft ervoor gezorgd dat er weer extra
gelet wordt op mondzorg

Schamen zich om praktisch te oefenen op collega’s
Er wordt met collega’s gesproken over de
mondzorg/mondgezondheid van cliënten

Zien waarde in e-learning om kennis up to date te
houden

Werving clienten
Spelen een belangrijke rol in het overhalen van de
cliënten om deel te nemen
Konden veel cliënten niet uitnodigen voor project
door leeftijdgrens >70 jaar
Cliënten met psychische klachten of een depressie
nemen niet deel omdat dit teveel verwarring geeft

Mondzorg bij cliënten
Advies vanuit zorgplan wordt opgevolgd indien zij
de mondverzorging doen bij cliënten
Vraagt vaker naar mondzorg tijdens de intake bij
cliënten
Probeert cliënten tips mee te geven indien de
cliënten zelf de mondverzorging doen

Betrokkenheid project
Worden door senioren gezien als
vertrouwingspersoon
Spreken met collega’s onderling over de
mondzorg/mondgezondheid van cliënten
Na een tijdje zakt de betrokkenheid/
oplettendheid weg

Wordt niet vaak over mondzorg gepraat indien de
cliënten zelf de mondverzorging doen

nog zelfstandig waardoor het geen taak is van de
thuiszorgmedewerkers. In deze gevallen geven de
thuiszorgmedewerkers aan dat zij tips proberen mee te
geven over hoe de cliënten de mondverzorging juist kunnen
uitvoeren. Hierbij lopen zij soms tegen weerstand aan vanuit
de cliënten die geen noodzaak zien van verandering van hun
gewoontes.
Interactie met mondhygiënisten
“De meeste cliënten van ons zijn tussen de 82 en 85
jaar. Ze hebben het heel hun leven al zo gedaan.
We hebben ze 2 keer geattendeerd op de juiste
mondverzorging, maar als de senioren dan nog
‘nee’ zeggen dan is het ook klaar.”

aan elkaar. Een ander voorbeeld is dat mondhygiënisten het
mondzorgadvies achterlaten in het cliëntendossier zodat de
thuiszorgmedewerkers inzicht krijgen over dit advies tijdens
het bezoek aan de cliënt.
De valkuil hiervan is dat de thuiszorgmedewerker niet met
ieder bezoek in het cliëntendossier kijkt. In deze gevallen
hebben thuiszorgmedewerkers het idee gehad weinig inzicht
te hebben in de werkzaamheden van de mondhygiënisten bij
de cliënten. Er is vanuit de thuiszorgmedewerkers behoefte
aan meer terugkoppeling vanuit de mondhygiëniste.

Gedurende het project is de manier van communicatie
verschillend geweest per thuiszorgorganisatie. Er is bewust
gekozen om de uitvoer en de manier van communicatie
niet vast te leggen tussen mondhygiënisten en
thuiszorgorganisaties. Hierdoor is de verantwoordelijkheid
van terugkoppeling en communicatie bij de desbetreffende
partijen komen te liggen. De invulling hiervan is dus
verschillend geweest.
In de meeste gevallen zijn de thuiszorgmedewerkers
niet aanwezig geweest tijdens het bezoek van de
mondhygiënisten aan de senioren. Om terugkoppeling te
geven over het advies wordt er bij diverse teams contact
gezocht door beide partijen, om informatie uit te wisselen
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“Je ziet dat de meeste
senioren zich het inderdaad
aantrekken omdat ze een
nieuwe prothese laten maken
en daar de energie in steken.”

Mondhygiënisten
In totaal hebben er 9 verschillende mondhygiënisten
deelgenomen aan het Sûne Mûle project. Om ook de
mondhygiënisten een stem te geven in de impactanalyse en
hun kant van het verhaal te horen, zijn er drie verschillende
mondhygiënisten (n=3) een-op-een geïnterviewd.
De taken van de mondhygiëniste in het Sûne Mûle project
bestaan uit het geven van de klinische lessen en de
thuisbezoeken van de senioren
Thuisbezoek senioren
De mondhygiënisten hebben de bezoeken als waardevol
ervaren. Normaal gesproken zien zij deze doelgroep pas
op het moment dat de senioren het verpleeghuis of het
verzorgingstehuis binnen komen. Door het Sûne Mûle project
wordt de tijdsperiode van weinig tot geen mondzorg van deze
doelgroep verkleint.
Daarnaast geven zij aan dat het een tijdrovende klus was
om de afspraken met de senioren in te plannen. Om al die
mensen een voor een te bellen en de gemaakte afspraak te
communiceren. Het kwam soms voor dat de mondhygiëniste
voor een dichte deur stonden, en dit kost veel tijd. Een gevolg
hiervan was dat sommige senioren vroegtijdig afhaakte door
de lange tussenposes tussen de verschillende bezoeken van
de mondhygiënisten.
De mondhygiënisten geven aan vooral veel cliënten met
protheses gezien en weinig met eigen kiezen en tanden.
Enkele mondhygiëniste had gehoopt meer mensen met
eigen tanden en kiezen te zien. Zij verwachten dat het
bezoeken van senioren jonger dan 70 jaar in de thuiszorg ook

waardevol kan zijn omdat je daar meer mensen met eigen
kiezen en tanden tegenkomt en hier in veel gevallen van meer
nut kunt zijn.
“Ik denk dat er onderscheid gemaakt moet
worden tussen clienten met en zonder protheses.
Mensen met protheses die al heel lang een gebit
hebben, hadden bij het tweede bezoek zoiets van
het is hetzelfde als 3 maanden geleden hoor.”
De mondhygiënisten hebben we in veel gevallen wel degelijke
positieve verandering gezien bij de senioren. Zij zien dat de
senioren het zichzelf aantrekken en er meer energie insteken
door bijvoorbeeld nieuwe protheses aan te laten maken.
“Bij het tweede bezoek zag ik toch bij de meeste
mensen wel dat er wat verbetering was in hoe de
slijmvliezen eruitzagen, dat ze een goed passende
prothese hadden en dat ze van protheseborstel en
de gel gebruik maakte..”
Introductie mobiele tandzorg
Mondhygiënisten geven aan dat het Sûne Mûle een mooie
mogelijkheid biedt tot introductie van mobiele tandzorg.
Veel cliënten zijn namelijk nog niet op de hoogte van de
mogelijkheden van mobiele tandzorg. Dit kan een mooie
uitkomst voor veel senioren zijn die niet mobiel genoeg
meer zijn om zelfstandig naar de tandarts te kunnen. Zij
zijn afhankelijk van mantelzorgers en/of verzorgers die hen
moeten brengen. Mobiele tandzorg aan huis ontlast hierin de
senioren en de mantelzorgers.
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Effect / bewustwording
Project is een eye-opener over hoe groot de behoefte aan goede
mondzorg bij deze doelgroep is
Vroegtijdige introductie van mobiele mondzorg bij thuiswonende
senioren verkleint de periode van weinig tot geen zorggebruik /
aandacht voor mondzorg
Nieuwe protheses verzorgd bij cliënten
Postieve ervaring bezoek aan thuiswonende cliënten

Communicatie met
thuiszorgmedewerkers

Senioren met slechte mondgezondheid worden gesignaleerd na
lange tijd niet voldoende mondzorg

Kiest een eigen manier om mondzorgadvies
achter te laten aan cliënt en TZM
Ontwetend of TZM het advies wel of niet
opgevolgd

Deelnemende senioren

Onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor
de contactmomenten tussen
thuiszorgmedewerker en mondhygienisten

Kwetsbare doelgroep zoals dementerende senioren juist willen
zien
Had gehoopt meer mensen met eigen tanden en kiezen te kunnen
zien > een jongere doelgroep

Communicatie tussen mondhygienisten en
thuiszorgmedewerker kost veel tijd

Niet iedere cliënt had een bezoek nodig omdat ze nog naar de
tandarts gingen

Bezoek aan cliënten

Opvolging advies cliënten

Twee keer bezoek is voldoende

Bij sommige cliënten duidelijk positief verschil te merken tussen
het eerste en het tweede bezoek

Kans om cliënten vroegtijdig te zien en mobiele tandzorg te
introduceren
Sommige zeiden tweede bezoek af omdat zij zelf naar tandarts
waren gegaan in de tussentijd

Loopt tegen weerstand vanuit cliënten aan, lastig om hen te
motiveren
Ondanks het achterlaten van contactgegevens zijn er toch externe
factoren die bezoek aan tandzorg belemmeren

Mobiele tandzorg

Inplannen / bezoeken van cliënten neemt veel tijd in beslag
Veel cliënten doen enkel mee voor de gezelligheid > dit kost
veel tijd

Mobiele tandzorg biedt uitkomst voor heel veel
cliënten die slecht ter been zijn
Geeft informatie / ﬂyers mee over de mogelijkheid
van mobiele tandzorg
Veel clienten zijn niet op de hoogte van mobiele
tandzorg

Mondhygiëniste hebben tijdens de bezoeken aan de senioren
van de gelegenheid gebruik gemaakt om informatieve folders
over mobiele mondzorg en visitekaartjes achter te laten.
Hierdoor zouden de senioren in toekomst, wanneer ze niet
meer mobiel genoeg zijn, in ieder geval een mogelijkheid
tot mobiele mondzorg hebben. Dit maakt het de senioren
makkelijker stappen te zetten tot betere mondzorg.
“Ik heb geregeld dat er een tandtechnicus bij
een aantal mensen aan huis kwam, die een
nieuwe prothese heeft gemaakt zodat ze de deur
niet uithoeven. Dus de mobiele service heb je al
geleverd.”

ogen hebben gekregen.
“Ik heb dan in mijn plan gezet: ‘het zou goed zijn
om voor mevrouw een afspraak te maken voor de
tandarts, aangezien ze pijnklachten heeft’. Maar
of de thuiszorgmedewerkers dat dan op hebben
gepakt, dat weet ik dus niet.”
Er is behoefte aan nauwer contact met de
thuiszorgmedewerkers. Zij willen elkaar graag weten te
vinden. Waarbij er eventueel wekelijks gereflecteerd kan
worden door eventueel in de map te schrijven wat de
ontwikkelingen zijn en dit terug te koppelen. Verder kan dit
ook bespreekbaar gemaakt worden bij vergaderingen.

Interactie MH – TZM
Waar de thuiszorgmedewerkers aangeven weinig
inzicht te hebben werkzaamheden van de MH, ervaren
de mondhygiënisten eveneens onwetendheid over
of het achtergelaten advies wordt opgevolgd door de
thuiszorgmedewerkers.
In sommige thuiszorgorganisaties werkt er gewerkt met een
digitaal cliëntendossier. De mondhygiëniste die hier geweest
is, heeft er bewust voor gekozen om het mondzorgadvies op
papier aan de cliënten te overhandigen omdat de cliënt geen
inzicht heeft in dit digitale cliëntendossier. Hierbij is de vraag
of de thuiszorgmedewerkers vervolgens dit advies ook onder
14

Wat heeft het opgeleverd?
Grootste winst in bewustwording
Het Sûne Mûle project heeft gezorgd voor een grotere
bewustwording rondom goede mondzorg. Zowel voor de
mondhygiëniste als de thuiszorgmedeweker is het project
een grote eye-opener geweest. Het belang van de juiste
mondzorg was er wel onder thuiszorgmedewerkers maar dit
project heeft de mondzorg meer prioriteit gegeven.

gaan. Toch heeft het in de aandacht brengen van mondzorg
ervoor gezorgd dat sommige senioren wel degelijk hun
gebit of prothese anders zijn gaan verzorgen en het advies
dat zij hebben gekregen zijn gaan opvolgen. Het bezoek
van de mondhygiënist heeft gezorgd voor een gevoel van
persoonlijke aandacht en wordt door iedere deelnemende
senior als prettig ervaren.

Mobiele mondzorg biedt uitkomst voor veel senioren
De vroegtijdige introductie van mobiele mondzorg bij
thuiswonende senioren verkleint de periode van weinig tot
geen zorggebruik. De huisarts zou in de toekomst hierin
een rol kunnen spelen door verwijsbrieven te schrijven voor
mondzorg aan huis bij kwetsbare senioren.

Zo geven zij aan het gebit of de prothese vaker te poetsen
op aanraden van de mondhygiënisten en de prothesebakjes
worden gebruikt om het gebit ‘s nachts droog te bewaren.
De mondhygiënisten hebben bij sommige cliënten duidelijk
positief verschil in de mondgezondheid gemerkt tussen
het eerste en het tweede bezoek. Op aanraden van de
mondhygiënisten zijn bij een aantal senioren afspraken
gemaakt bij tandtechnicus om nieuwe protheses te laten
maken. De senioren geven achteraf aan hier heel tevreden
over te zijn.

“Maar de mensen die niet meer naar de
tandarts toe kunnen, hebben vaak ook allemaal
een slechtere mondzorg en die staan heel
positief tegenover mobiele tandzorg. Ook hun
mantelzorgers en de familieleden. Die vinden
het ook heel fijn, omdat zij een stukje worden
ontlast.”
Ondanks weerstand toch positieve verandering in
mondzorg
Tijdens het Sûne Mûle project is gebleken dat het moeilijk
is bij deze doelgroep gedragsverandering teweeg te
brengen omdat deze gewoontes al jarenlang aanwezig zijn.
Senioren willen niet direct verandering aanbrengen in de
mondverzorging als er geen ongemak in de mond ervaren
wordt. Voor de mondhygiënisten en thuiszorgmedewerkers
is het dan ook soms lastig om met deze weerstand om te

“Als dit project er niet geweest was dan had ik nu
niet een nieuw gebit gehad want ik was zelf niet
naar de tandarts gegaan.”
Waar de senioren vooral behoefte aan hebben is het
verkrijgen van contactgegevens waar zij terecht kunnen. Het
creëren van lijntjes en inzicht in mondzorg mogelijkheden
(bijvoorbeeld mobiele mondzorg) heeft de meeste
meerwaarde voor de thuiswonende senioren. Informatieve
magazines, brochures en folders kunnen hierover informatie
bieden.
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Weinig inzicht in werkzaamheden door onvoldoende
terugkoppeling
Bij de deelnemende professionals is er een gevoel van
onwetendheid door onvoldoende terugkoppeling. De
mondhygiënisten hebben geen inzicht in of het advies door
de thuiszorgmedewerkers opgevolgd wordt. Er is onduidelijk
wie er verantwoordelijk is voor de contactmomenten
tussen de thuiszorgmedewerker en mondhygiëniste. Voor
een duurzame integratie van het Sûne Mûle project in een
thuiszorgorganisatie is het belangrijk dat de communicatie
afspraken vanuit het project maatwerk is voor elke
organisatie. Er moet hierbij een balans komen tussen vrijheid
en sturing. Behoeftes die hierbij worden genoemd zijn: (meer)
verantwoordelijke aanwijzen, korte lijnen, een communicatie
platform/middel en terugkoppeling.
Een oplossing die genoemd wordt om de communicatie te
kunnen faciliteren is een gemakkelijk communicatieplatform
om deze korte lijnen te faciliteren.
Vergroting van kennis & bewustwording
Voorafgaand aan het project bleek uit interviews met de
thuiszorgmedewerkers dat mondzorg geen of enkel een klein
onderdeel betrof binnen de intake. Uit de intake werd dus
weinig bekend over de situatie in de mond van de ouderen.
Er werd vaak vanuit gegaan dat de cliënten de mond- of
gebitsverzorging prima zelf konden doen. Het Sûne Mûle
project heeft ervoor gezorgd dat thuiszorgmedewerkers
bewuster zijn geworden rondom het onderwerp. Zij geven
aan vaker stil te staan bij de mondgezondheid van ouderen
en er wordt vaker gevraagd naar de mondzorg tijdens de
intake.

Selectiecriteria doelgroep
In het vervolg van het project zou een niet leeftijdsgebonden
doelgroepselectie, maar situatie gebonden ervoor kunnen
zorgen dat meer mensen vroegtijdig geholpen kunnen
worden. Als er gekeken wordt naar de situatie van de
mondgezondheid kan er een selectie gemaakt worden wie
wel en wie niet een bezoek van de mondhygiëniste nodig
heeft.
“Ik denk dat wanneer cliënten in de thuiszorg komen,
dat er een beoordeling gemaakt moet worden van:
hoe ziet de mondconditie eruit? En dan op basis
daarvan beoordelen of zij kunnen deelnemen aan het
Sune Mule project ja of nee?”
Mondhygiënisten geven aan dat zij de kwetsbare doelgroepen
zoals dementerende senioren juist zouden willen zien. De
thuiszorgmedewerkers of casemanagers zouden een rol
kunnen spelen in de doelgroepselectie voor het Sûne mûle
project door mondverzorging en mondzorggebruik tijdens de
intake te beoordelen en te signaleren op noodzaak. Om dit te
kunnen doen is er behoefte aan duidelijke handvatten.

De klinische les heeft ervoor gezorgd dat de mondzorg
weer naar een hoger niveau getild wordt bij de
thuiszorgmedewerkers omdat het inzicht geeft in wat de
gevolgen van een ongezond gebit zijn en de relaties omtrent
kauwen en het geheugen. Er is behoefte aan opfriscursussen
één keer in de zoveel tijd om de kennis te herhalen en nieuwe
lichtingen ook up-to-date te brengen. Een randvoorwaarde
hierbij is dat deze opfriscursussen niet te veel uren in beslag
mogen nemen voor de thuiszorgteams.
Onderling wordt er met de collega’s vaker gesproken over
de mondzorg / mondgezondheid van cliënten. Om een
duurzame implementatie te behalen zou de mondzorg
een vast onderdeel en een blijvend aandachtspunt
kunnen worden tijdens de cliënt besprekingen tussen de
thuiszorgmedewerkers.
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En om dit in elk zorgplan voor elkaar te
krijgen, sommige mensen willen ook
gewoon niet dat je met alles bemoeit.
- Thuiszorgmedewerker

Bezoek thuiswonende senioren

Klinische les van mondhygienisten waardevol

Ik weet ook niet wat er
teruggekoppeld is aan hun, wat
het beeld was van de
mondhygieniste. Dat weet ik echt
van geen enkele client. Je hebt
geen terugkoppeling.

Communicatie afspraken tussen MH en TZM is per
team anders

Klinische les zorgt voor kennis en onderbouwing omtrent
mondzorg/mondverzorging

Sommige team hadden direct contact met de mondhygieniste

Project zorgt voor handvatten om mondverzorging gemakkelijker
uit te voeren bij cliënten
Behoefte aan meer aandacht voor de consequenties van een
slechte mondgezondheid

Onwetend of TZM het advies
opvolgt

van de mondhygienisten
Te weinig inzicht in de werkzaamheden

TZM vragen vaker naar mondzorg tijdens de
intake bij cliënten
Door het project kwamen thuiszorgmedewerkers
erachter hoe slecht sommige gebitten van
cliënten waren

Het advies vanuit MH wordt deels opgevolgd
Het gebit of de prothese wordt vaker
gepoetst op aanraden van de MH
Senioren ervaren voordelen van het beter
onderhouden van de mond

- Thuiszorgmedewerker

Senioren veranderen niet de gehele
mondverzorging als er geen ongemakken in
de mond worden ervaren

Na een tijdje zakt de betrokkenheid/
oplettendheid van de thuiszorgmedewerkers weg

Het is gewoon een groot voordeel dat er een rijdende
tandarts bij die clienten thuis komt. Heel veel clienten
komen de deur niet meer uit of kunnen niet auto rijden,
dus die komen eigenlijk niet bij een tandarts.
- Thuiszorgmedewerker

Sommige senioren willen niet dat iemand
zich bemoeit met hun mondverzorging

Senioren willen geen verandering in de
mondverzorging na al die jaren
Konden veel senioren niet uitnodigen voor
project door leeftijdgrens >70 jaar

Nou ik vond dat sommigen veel
gebreken hadden. Maar die gingen ook
al heel lang niet naar de tandarts
of ze konden niet goed kauwen wat
wij eigenlijk niet wisten..

Wordt niet vaak over mondzorg gepraat indien
de cliënten zelf de mondverzorging doen

Senioren met psychische klachten of een
depressie nemen niet deel omdat dit teveel
verwarring geeft

- Mondhygienist

- Mondhygienist

Advies vanuit zorgplan wordt opgevolgd indien zij
de mondverzorging doen bij cliënten

Sommige senioren doen mee vanuit
nieuwsgierigheid naar wat het project hen kan
bieden

Sommige clienten hebben meer aan goede
communicatie dan aan nog een bezoek...
Want dan heb je ook mensen waar het
goed meegaat en dan denk ik 'ja wat doe
ik hier eigenlijk, ik heb niets meer toe te
voegen.

ik vond het jammer dat er eigenlijk
geen contact was met de TZM. Maar
daar ben ik zelf ook schuldig aan.

Uitvoering mondzorg door
thuiszorgmedewerkers bij cliënten

Grootste motivatie van senioren om deel te
nemen is persoonlijke aandacht/aanspraak

Niet ieder bezoek was relevant omdat
sommige nog naar de tandarts gingen

Voor sommige teams was het onduidelijk wie verantwoordelijk is
voor de contactmomenten

- Thuiszorgmedewerker

TZM belangrijke rol in het overhalen van
de cliënten om deel te nemen

Heeft vervolgafspraak gemaakt voor senioren
indien nodig

een hele boel mensen waren er heel
positief over. En naar een paar maanden
zie je gewoon dat het terugzakt.

Je staat er wel veel beter bij stil.
Bijvoorbeeld als je een intake doet met
een nieuwe client is het vragen naar
mondzorg nu echt een standaardvraag

Bezoek mondhygiëniste wordt
positief ervaren

- Thuiszorgmedewerker

Senioren vinden het bezoek van de mondhygieniste
heel gezellig

- Thuiszorgmedewerker

Mobiele mondzorg biedt
uitkomst voor veel senioren
Mobiele tandzorg biedt uitkomst voor
senioren die niet meer goed te been zijn

Senioren vinden het vooraf spannend om een
wildvreemde binnen te laten
Haken vroegtijdig af omdat tussenposes bezoek te
lang waren

Sociale omgeving wordt minimaal betrokken
Familie wordt in sommige gevallen betrokken bij
het project

Clienten trekken zich het aan, bijv.
iemand met slechte adem, dat zijn vrouw
zegt 'hij heeft nu een veel betere adem'.

Familie / naasten zijn niet altijd aanwezig en nietmondige senioren praten hier niet altijd over

- Mondhygienist

En 's avonds gaan ook de tanden eruit.
dan was ik het goed af. En dan komt het
in dat bakje wat ik gekregen heb.

Nee ik heb helemaal geen last van
nergens. En dit gebit is verder goed, dus
dan hoef je ook nergens naartoe.

- Senior
- Senior

Praktische spullen worden het meest gebruikt
Tasje met spullen is leuk om gratis te ontvangen
Door het gebitsbakje worden de kunstgebitten droog
bewaard maar is moeilijk te openen
Informatieve magazine, folders en brochures creëren
bewustwording over mogelijkheden
Zandloper wordt niet begrepen en niet gebruikt

Dan is de vraag wat doet die huisarts?
Zou het misschien zijn dat hij dan weer
terugverwijst naar de tandarts? Maar ik
denk dat er ook bij de huisartsen veel
onwetendheid zijn..

Tandarts wordt niet tot nauwelijks
bezocht
Senioren bezoeken alleen tandarts als er echt
iets mis is met het gebit (wordt gezien als luxe)
Externe factoren zoals slecht weer belemmeren
tandarts bezoek

- Mondhygienist

Ik weet niet precies hoe, waar ik heen
moet voor die ontsteking. Naar de huisarts
of naar het ziekenhuis, dat weet ik niet.

Senioren zijn niet meer fysiek in staat om naar
een tandartspraktijk toe te gaan

De spullen zijn niet leesbaar voor iedereen

- Senior

Conclusies & aanbevelingen
Het Sûne Mûle project is een eye-opener geweest voor
zowel de mondhygiënisten als de thuiszorgorganisaties.
Zij hebben zich verbaasd over hoe groot de behoefte aan
mondverzorging voor sommige thuiswonende senioren
is. De scholing en de bezoeken aan de senioren hebben
ervoor gezorgd dat senioren soms weer in het proces van
professionele mondzorg terecht zijn gekomen. Daarnaast
hebben sommige senioren weer vertrouwen gekregen in
de mogelijkheden voor mondverzorging. Senioren waren
vooraf aan Sûne Mûle onwetend over de mogelijkheden.
Na al die jaren hun eigen routine en gewoontes rondom
mondgezondheid te hebben doorgevoerd was het omarmen
van nieuwe mondverzorging lastig. Achteraf heeft het hen
doen inzien dat het wel degelijk voordelen oplevert zoals het
verbeteren van hun adem of een prothese die eindelijk goed
past.

Om duurzame implementatie te bewerkstelligen zijn er
de volgende aandachtspunten die gezamenlijk opgepakt
moeten worden:

Tijdens de studie hebben we ook ervaren dat betrokken
zorgprofessionals meer interesse toonden voor de effecten
van mondzorg op de kwaliteit van leven bij ouderen. Dit
resulteerde bijvoorbeeld actieve kennisomarming van
mondzorg bij ouderen in de dagelijkse zorgactiviteiten.

•

De thuiszorgorganisaties spelen een belangrijke rol in
het signaleren van de doelgroep die in aanraking zouden
moeten komen met Sûne Mûle. Thuiszorgmedewerkers
of casemanagers kunnen kwetsbare ouderen signaleren
en indien nodig vanuit de zorg doorverwijzen naar een
mondhygiënist/ tandarts.

•

Tussen de professionals is er behoefte aan korte lijnen:
bijvoorbeeld een communicatieplatform wat voor zowel
mondhygiëniste en thuiszorgmedewerker goed werkt.
Bovenal moet de communicatie afspraken maatwerk zijn
per organisatie.

•

Mobiele tandzorg biedt uitkomst voor veel thuiswonende
senioren, dit zou meer bekendheid moeten krijgen
onder deze doelgroep. Dit betekend dat er ook meer
mondzorgprofessionals bij komen die mobiele mondzorg
leveren. In de uitvoer van Sune Mule waren er maar twee
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•

•

•

mondhygiënisten die die zorg aan huis bieden. En de
teams die door deze mondhygiënisten zijn begeleid, zijn
ook meer tevreden over het project.
Scholing of e-learning omtrent mondzorg/
mondgezondheid moet een blijvend onderwerp zijn in
de thuiszorgorganisaties.
Het project meer richten op bewustwording en
communicatie: bijvoorbeeld door de senioren ook
scholing te geven over mondzorg.
Behoefte aan ruimte in indicatie vanuit zorgverzekeraar:
om verder verloop van Sûne Mûle te waarborgen is
financiering vanuit de zorgverzekeraar nodig.
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