MONDZORG
Voor de opleiding de praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis heb ik een
adviesnota MONDZORG geschreven. Hiervoor is de nodige literatuur gelezen en
waaruit meerdere onderzoeken is gebleken, dat de mondzorg en mondgezondheid in
AWBZ instellingen slecht is. Bevindingen van de Inspectie voor de Volksgezondheid
2004 laten zien dat verpleeghuizen niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de
gebitstoestand van hun cliënten. Uit onderzoek door senioronderzoeker Kalsbeek,
2002 onder cliënten in verpleeghuizen blijkt bovendien dat de mondverzorging door
het verzorgend personeel gebrekkig is, zeker bij cliënten met eigen tanden en
kiezen.
Het ligt in de lijn der verwachting dat de dentate groep de komende jaren flink zal
groeien. Het gevolg is dat de kans op een slechte mondgezondheid hierdoor
toeneemt! De mondverzorging van cliënten met een dentate mond vergt immers
meer kennis en vaardigheden van de cliënten en de zorgverleners dan de
mondverzorging van cliënten met een volledige gebitsprothese.
De geriatrische cliënt heeft specifieke ouderdomsproblemen, die vaak hun weerslag
hebben op de mondgezondheid. In de verpleeghuizen is er sprake van een
toenemende zorgzwaarte van de cliëntenpopulatie en wordt het verlenen van
kwalitatief goede mondzorg aan de cliënten steeds problematischer. De
mondverzorging is nu nog onvoldoende ingebed in het dagelijkse zorgproces om hier
adequaat op te reageren.
Het College van Zorgverzekeringen heeft de NVVA verzocht een multidisciplinaire
richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen te schrijven, als
reactie op de zorgelijke ontwikkelingen.
Acht november 2007 ben ik naar het Integrale Mondzorg Congres in Den Haag
geweest. Onderdeel van het congres was de presentatie van een aantal
instrumenten om de mondzorg te verbeteren. Het betreft hier:
• Handboek Integrale Mondzorg van de SIGRA (Samenwerkende Instellingen
Gezondheidszorg Regio Amsterdam)
• De Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen van de
NVVA
• Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg van het CVZ
De NVVA richtlijn is een zeer complete brochure van 68 blz. waarin de Mondzorg in
al zijn facetten aan bod komt. Aan de orde komen o.a. de oorzaken en gevolgen van
een slechte mondgezondheid. Mondzorg op cliëntniveau en hoe die te leveren
binnen de zorgstructuur!
Een handige samenvattingskaart waarop in schema een systematische
mondverzorging en een processchema mondzorg wordt weer gegeven. Naast de
richtlijn is er een aparte brochure “Mondzorg & de rol van verzorgenden en
verpleegkundigen” dit is een samenvatting van de multidisciplinaire richtlijn. Hierin
wordt ook concreet de rol van de verzorgende beschreven. Hiermee is de richtlijn
voor alle betrokken zorgverleners toegankelijk. Al met al een richtlijn waarmee we
flink aan de slag kunnen!
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