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    ‘Ook deze groep heeft recht 
op goede mondzorg’ 

Anita Visser, voorzitter van de Richtlijn Ontwikkel Commissie Mondzorg voor 
kwetsbare aan huis gebonden ouderen:

Er zijn zo’n 11.000 tandartsen in 
Nederland, en over niet al te lan-
ge tijd zijn er meer dan een half 
miljoen kwetsbare ouderen, van 
wie een groot deel niet meer naar 
deze tandartspraktijken toe kan 
komen. Van die 11.000 tandartsen 
hebben er in totaal maar 24 een 
aantekening tandarts-geriatrie. 
En van hen is nog een aantal ei-
genlijk al met pensioen ook.
Deze geringe belangstelling voor 
de geriatrische mondzorg baart 
Anita Visser zorgen. Gelukkig is 
ze in de gelegenheid om de kwes-
tie onder de aandacht te brengen 
van mensen die iets kunnen bete-
kenen op dit vlak. Want ze is niet 
alleen tandarts-geriatrie maar 
sinds 1 april van dit jaar ook hoog-
leraar gerodontologie. Vanuit die 
hoedanigheid is ze gevraagd om 
voorzitter te worden van de 
Richtlijn Ontwikkel Commissie 
(ROC) die in opdracht van het 
Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) 
de nieuwe Klinische Praktijkricht-
lijn Mondzorg voor kwetsbare 
aan huis gebonden ouderen gaat 
ontwikkelen. 

De deur niet uit
Voor welke mensen is die richtlijn 
precies bedoeld? ‘Voor  extreem 
kwetsbare ouderen,’ vertelt ze. ‘Dat 
zijn mensen die om tal van rede-
nen de deur niet meer uit kunnen. 
Ze zijn niet langer meer mobiel, of 
ze hebben een ernstige vorm van 
Alzheimer of vertonen om andere 
reden verward gedrag. Er kan ook 
sprake zijn van een combinatie van 
factoren. Comorbiditeit komt bij 

deze groep veel voor. Denk dan aan 
mensen met ernstige vormen van 
Parkinson, COPD,  en/of reuma. Die 
zijn niet meer erg uithuizig maar 
hebben wel recht op mondzorg. 
We moeten dus regelen dat ze die 
ook krijgen.’
De verpleeghuiszorg valt buiten de 
reikwijdte van de richtlijn. ‘In ver-
pleeghuizen is de situatie anders. 
Daar hoort mondzorg gegeven te 
worden conform de richtlijn Mond-
zorg voor ouderen van Verenso. Als 
het goed is komt er bijvoorbeeld 
met enige regelmaat een tandarts 
en/of een mondhygiënist langs. 
Bovendien zijn er in een verpleeg-
huis professionele zorgverleners 
aanwezig die bewoners helpen 
met poetsen. 
‘Bij de groep waar wij het over heb-
ben, de aan huis gebonden oude-
ren, is dat niet het geval. Zij moe-
ten zelf mondzorg regelen met de 
eerste lijn. In de praktijk betekent 
dit dat mensen van de thuiszorg, 
mantelzorgers of de huisarts een 
mondprobleem bij een aan huis 
gebonden oudere constateren. Zij 
bellen vervolgens een tandarts 
met de vraag om mondzorg aan 
huis te verlenen.
‘Helaas durven veel tandartsen dat 
niet aan. Ze weten niet goed hoe 
ze moeten handelen, en zijn bang 
dat ze regels overtreden, zoals de 
WIP-richtlijn over infectiepreven-
tie. De Inspectie heeft een tijdje 
gelden nogal wat onrust veroor-
zaakt door tandartsen op de vin-
gers te tikken over de naleving van 
die richtlijn. Dat heeft dan gelijk 
koudwatervrees tot gevolg. Ook 

denken veel tandartsen dat ze in 
een thuissituatie geen zorg kunnen 
verlenen. Er moet dus duidelijkheid 
komen over wat je kunt doen, wat 
je moet doen en wat je moet nala-
ten in zo’n situatie. ’

Relatief kort
In vergelijking met andere richtlij-
nen wordt de richtlijn Mondzorg 
voor kwetsbare aan huis gebonden 
ouderen relatief kort en breed van 
opzet, verwacht Anita Visser. ‘Onze 
richtlijn gaat niet over een duide-
lijk omschreven kwestie waar al 
veel onderzoek naar is gedaan. We 
gaan niet beschrijven hoe je een 
afgebroken kies moet verwijderen 
of wanneer je bijvoorbeeld antibio-
tica moet voorschrijven. Voor onze 
richtlijn is namelijk vrijwel geen li-
teratuur voorhanden en de richtlijn 
zal daarom ook meer een expert 
opinion worden. 
‘We verwachten daarom dat de 
richtlijn zal worden bijgesteld als 
er meer onderzoek is gedaan op dit 
vlak. Wat dat betreft is ons werk 
een eerste, maar wel heel belang-
rijke stap.’

Vreemde situaties
Je kunt bij mondzorg aan huis in 
vreemde situaties terechtkomen, 
is de ervaring van Anita Visser. 
‘Je moet je als tandarts dan ook 
goed verdiepen in de situatie die 
je verwacht aan te treffen. Dat 
kun je doen door met de omge-
ving van de oudere in kwestie te 
overleggen, zoals de huisarts en 
mantelzorgers. Met name men-
sen met dementie vertonen vaak 
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Mondzorg voor kwetsbare ouderen moet steeds vaker in de thuissituatie worden verleend. Een richtlijn is 

daarom hard nodig, aldus hoogleraar gerodontologie Anita Visser.

ongeremd gedrag. Daar moet je 
rekening mee houden. Als jonge, 
wellicht onervaren vrouwelijke 
tandarts is het bijvoorbeeld niet 
verstandig om onvoorbereid bij 
een boomlange kerel met ernstige 
gedragsproblemen langs te gaan. 
De veiligheid zal daarom ook zeker 
een punt zijn dat we in de richtlijn 
aan de orde stellen.’
Ook is het goed om je te reali-
seren dat aan huis niet dezelfde 
zorg kan worden geleverd als in 
een goed geoutilleerde praktijk. 
‘Je stapt eerder over op meer ba-
sale vormen van zorg. Bij pijn zul 
je sneller besluiten tot extractie, 
simpelweg omdat je niet zomaar 
al het materiaal kunt meenemen 
dat nodig is voor een geavanceer-
de wortelkanaalbehandeling. En 
een extractie in de thuissituatie 
lijkt ingewikkeld, maar dat is het 
in de meeste gevallen niet als je 
een beetje ervaren bent met de 
hevel en tang.  Zelf neem ik altijd  
een assistent mee en soms zelfs 
een coassistent. Vaak is er ook een 
mantelzorger aanwezig die aan-
vullende hulp kan bieden.’

Geen bemoeienis
Lastig is wel dat sommige oude-
ren in de thuissituatie geen be-
moeienis van welke aard dan ook 
aanvaarden. Ze willen niet worden 
aangekleed of dat hun haar wordt 
geknipt, en ze willen dus ook niet 
dat een tandarts in hun mond zit. 
‘Deze mensen ervaren vrijwel alles 
als bedreigend. Als het echt niet 
lukt om zo iemand in de thuissitu-
atie te behandelen, dan moet je op 
zoek naar andere oplossingen. Ook 
daaraan zullen we in de richtlijn 
aandacht besteden.’
Maar meestal gaat het om een-
voudige interventies of behan-
delingen, benadrukt Anita Visser. 
‘Een drukplekje wegslijpen in een 
prothese bijvoorbeeld; dat is zo 
gebeurd en het kan veel ellende 
voorkomen. 
Want hoe kan zoiets gaan? De pro-
these doet pijn, het slijmvlies gaat 
steeds verder kapot, er is meer en 
meer pijn en de persoon in kwestie 
gaat anders eten. Voor je weet heb 
je serieuze gezondheidsproble-
men. Die dus soms eenvoudig zijn 
te voorkomen.’

Beoordeling en commentaar
De ontwikkeling van de richt-
lijn zal, net als de meeste andere 
richtlijnen, zo’n anderhalf jaar in 
beslag nemen, verwacht Anita Vis-
ser. ‘Een concepttekst is ongeveer 
een half jaar werk, maar daarna 
moet het resultaat uitgebreid wor-
den beoordeeld, van commentaar 
voorzien en aangepast. Er is onder 
meer een samenvatting nodig, een 
patiëntenversie en een zorgpad 
beschrijving. Dat alles heeft tijd 
nodig. Maar directeur Maarten Jan-
sen van het KIMO houdt de vaart 
erin, dus ik verwacht dat we zul-
len opschieten. Een concept versie 
zou vóór de zomer van 2020 klaar 
moeten zijn.
‘Maar zoals gezegd: met het pu-
bliceren van de eerste versie is het 
werk nog niet af. Dit werkveld zal 
de komende jaren veel tijd en aan-
dacht vragen, en dat zullen we ook 
zien in de verschillende versies van 
de richtlijn. Ik ben blij dat ik aan 
deze belangrijke eerste versie een 

bijdrage mag en kan leveren.’ 

Bert Bukman


