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INDICATORENSET: KPR MONDZORG VOOR AAN HUIS GEBONDEN KWETSBARE OUDEREN, D.D. 30-03-2021 
 
Algemeen 

Bron KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Mondzorg voor aan huis gebonden 
kwetsbare ouderen, februari 2021 

Doelgroep 1. Kwetsbare ouderen die fysiek niet in staat zijn om, al dan niet met hulp, de 
mondzorgpraktijk te bezoeken en waarvan geen verbetering wordt 
verwacht in de fysieke gesteldheid waardoor het bezoek op een later 
moment wel zou kunnen. 

2. Kwetsbare ouderen die als gevolg van een psychische of psychogeriatrische 
aandoening de mondzorgpraktijk niet (meer) kunnen bezoeken. 

Betrokkenen 
ontwikkeling 
indicatorenset 

KIMO Richtlijnontwikkelingscommissie, KIMO Richtlijnautorisatiecommissie en 
KIMO Werkgroep Meetinstrumenten: tandarts geriatrie , mondhygiënist 
geriatrie, tandarts met expertise in de orale radiologie, verpleegkundige, 
specialist ouderengeneeskunde tevens kaderarts palliatieve zorg, klinisch 
epidemioloog, richtlijnenmethodoloog en afgevaardigden namens de 
mondzorgopleidingen (academisch en hogeschool), Patiëntenfederatie 
Nederland, KNMT, ANT, Vereniging van mondhygiënisten, Vereniging voor 
gerodontologie en Vereniging medisch tandheelkundige interactie. 

Test Op haalbaarheid van gegevensverzameling en acceptatie in de 
mondzorgpraktijk wordt gedaan in de KIMO Test Praktijken. 

Tijdsperiode Afgelopen kalenderjaar X 

Benodigde 
praktijkinformatie 

 Type: algemeen practicus (AP), mondhygiënist (MP), implantoloog (IP), 
Paradontoloog (PD), tandarts geriatrie, mondhygiënist geriatrie 

 Omvang patiëntpopulatie op 01-01 van jaar X 

Benodigde 
contextinformatie* 

 Leeftijd en geslacht van de patiënt 
 ASA score 
 DPSI-score of PPS-score 

*Uitvragen per praktijk op patiëntniveau 

 
 
De indicatoren 
Voor de Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) “Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen” zijn 
de volgende drie indicatoren opgesteld. 

No Indicatoromschrijving 
GERO-1 % patiënten van 75 jaar en ouder met een consult voor mondzorg aan huis 
GERO-2 Aanwezigheid mondzorgverlener met speciale expertise op het gebied van mondzorg voor 

ouderen 
GERO-3 Aanwezigheid informatie over aanbod voor mondzorg aan huis  

 
Hierna worden deze indicatoren uitgebreider beschreven in drie aparte tabellen. 
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Indicator-ID Omvang bezoek mondzorg aan huis voor kwetsbare ouderen  
Indicatorcode GERO-1 
Beschrijving % patiënten van 75 jaar en ouder met een consult voor mondzorg aan 

huis 
Teller Aantal patiënten van 75 jaar en ouder die door een tandarts of de 

mondhygiënist thuis bezocht zijn voor behandeling of consult 
Noemer Aantal patiënten van 75 jaar en ouder 
Exclusie  
Rationale (relatie tot 
kwaliteit) 
 
Inhoudsvaliditeit 

De KPR beschrijft dat er een aanbod moet zijn van mondzorg voor 
kwetsbare ouderen die aan huis gebonden zijn.  
 
Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Mondzorg voor aan huis 
gebonden kwetsbare ouderen, 2021 

Opmerkingen Als in de ene praktijk in deze leeftijdsgroep veel minder aan huis wordt 
behandeld dan in een andere praktijk dan lijkt er aanleiding om dit 
zorgaanbod uit te breiden. 
Door dit per patiënt in de tijd te volgen kan ook worden nagegaan of er 
patiënten in beeld blijven of uit het oog worden verloren. 

Maataanduiding Type indicator en niveau van meting 
Kwaliteitsdomein Tijdigheid, Effectiviteit 
Type indicator Proces 
Niveau van meting Tandartspraktijk (AP), Mondhygiënistenpraktijk (MP) 
Gegevensverzameling Databron en gegevens 
Databron Tandheelkundige softwarepakketten voor AP, MP 
Registratiewijze, 
informatiestandaard 

Document “Instructie KIMO Meetinstrumenten” 

Contextinformatie, 
Populatievergelijkbaarheid 

 Type praktijk: omvang, urbanisatiegraad 
 Leeftijd en geslacht van de patiënt 
 DPSI of PPS 
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Indicator-ID Aanwezigheid speciale expertise 
Indicatorcode GERO-2 
Beschrijving Aanwezigheid mondzorgverlener met speciale expertise op gebied van 

mondzorg voor ouderen (gerodontologie)  
Teller Aanwezigheid mondzorgverlener voor behandeling kwetsbare ouderen 

aan huis, die in de afgelopen vijf jaar een cursus heeft gevold op dit 
gebied. 

Exclusie  
Rationale (relatie tot 
kwaliteit) 
 
 
 
 
 
Inhoudsvaliditeit 

In het implementatieplan bij de KPR Mondzorg voor aan huis gebonden 
kwetsbare ouderen (2021) wordt aangegeven, dat het wenselijk is de 
behandeling van kwetsbare ouderen aan huis te laten uitvoeren door een 
zorgverlener die hierin gespecialiseerd is, bijvoorbeeld blijkend uit het feit 
dat deze persoon in de afgelopen vijf jaar een cursus heeft gevolgd op dit 
gebied. 
 
Uit: KIMO Implementatieplan bij  Klinische praktijkrichtlijn (KPR) 
Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen, 2021 

Opmerkingen Door praktijken onderling hierop te vergelijken kan inzicht worden 
verkregen in de mate van gespecialiseerd aanbod in Nederland. 

Maataanduiding Type indicator en niveau van meting 
Kwaliteitsdomein Effectiviteit, Persoonsgerichtheid 
Type indicator Structuur 
Niveau van meting Tandartspraktijk (AP), Mondhygiënistenpraktijk (MP) 
Gegevensverzameling Databron en gegevens 
Databron Praktijkhouder 
Registratiewijze, 
informatiestandaard 

Vrije tekst 

Contextinformatie, 
Populatievergelijkbaarheid 

Geen 

 

Indicator-ID Aanwezigheid informatie over aanbod 
Indicatorcode GERO-3 
Beschrijving Aanwezigheid informatie over aanbod van mondzorg voor aan huis 

gebonden kwetsbare ouderen 
Teller Informatie op website over 

a. Aanbod aan huis gebonden mondzorg voor kwetsbare ouderen 
b. Link naar patiëntinformatie over aan huis gebonden mondzorg 

voor kwetsbare ouderen 
Noemer Mondzorgpraktijken 
Exclusie  
Rationale (relatie tot 
kwaliteit) 
 
 
 
 
Inhoudsvaliditeit 

Verondersteld wordt dat het gebruik van aan huis gebonden mondzorg 
voor kwetsbare ouderen kan worden vergroot als het aanbod onder de 
aandacht wordt gebracht bij potentiële ouderen en/of hun zorgverleners. 
Als eerste stap daarin wordt het voorgesteld deze informatie via de 
website van de praktijk kenbaar te maken. 
 
Uit: KIMO Implementatieplan bij  Klinische praktijkrichtlijn (KPR) 
Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen, 2021 

Opmerkingen Het antwoord is: ja/nee (per onderdeel) 
Maataanduiding Type indicator en niveau van meting 
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Kwaliteitsdomein Effectiviteit, Patiëntgerichtheid 
Type indicator Structuur 
Niveau van meting Tandartspraktijk (AP), Mondhygiënistenpraktijk (MP) 
Gegevensverzameling Databron en gegevens 
Databron Praktijkhouder 
Registratiewijze, 
informatiestandaard 

Vrije tekst 

Contextinformatie, 
Populatievergelijkbaarheid 

Geen 

 


