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Beleid mondzorg en functieomschrijving aandachtsvelder mondzorg  

 

De IGZ stelt eisen aan de mondzorg in verpleeghuizen: 

- Alle verpleeghuizen dienen volgens de richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke      

cliënten in verpleeghuizen te werken.  

- Alle verpleeghuizen moeten jaarlijks een interne audit uitvoeren naar de kwaliteit    

van de mondzorg, waarbij in ieder geval de onderwerpen uit de module mondzorg 

van de inspectie aan de orde moeten komen.  

- De verpleeghuizen moeten aandacht besteden aan de scholing van medewerkers 

op het gebied van mondzorg.  

De zorgaanbieder waarborgt aantoonbaar de kwaliteit van mondzorg en voldoet daarbij 

aan de maatregelen van de IGZ. 

 

Richtlijn mondzorg is voor alle medewerkers beschikbaar op Intranet.  
Jaarlijks zal aan noviacura worden gevraagd hoe zij de mondzorg bij St Franciscus ervaren. 
Elke 5 jaar zal er een uitgebreide audit gedaan worden. 
Via e-learning kunnen medewerkers hun kennis up-to-date houden.  
Elke 18 maanden zal er ook praktische scholing aangeboden worden. 
 
Functie aandachtsvelder mondzorg  
 
De aandachtsvelder controleert of de mondzorg aan de hand van de eisen Inspectie voor de 
Gezondheidszorg correct gehandhaafd wordt. Dit houdt in dat de deze erop toeziet dat;  

 De cliënt binnen 6 weken kan worden gezien door  de mondhygiënist en dat binnen 

die 6 weken/bij het eerste MDO het advies van de tandarts in het zorgleefplan is 

verwerkt. 

 Binnen 6 weken na inhuizing/bij het eerste MDO is de mondgezondheid 

geïnventariseerd (onder andere aan de hand van de risicosignalering) en zijn 

afspraken vast gelegd in het zorgdossier/zorgleefplan 

 De mondzorgsituatie van een ‘nieuwe’ bewoner binnen 24 uur na inhuizing 

geïnventariseerd is. (risicosignalering door aanwezige verzorgende) 

 Er op mondzorg gerapporteerd wordt door alle collega’s indien nodig. 

Definitie mondzorg 
Dagelijkse inspectie en verzorging van alle delen in de mond (inclusief de lippen) om het 
gebit gezond te houden, op deze manier wordt de kans op bacteriële infecties 
geminimaliseerd. Mondzorg staat daarom in relatie tot gezondheid en kwaliteit van leven.  
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 Dat de mondhygiënist (NoviaCura) bij bewoners met ‘eigen’ tanden twee keer per 

jaar komt, en bij bewoners met een prothese eens per jaar.  

 Mondzorg indien nodig een agendapunt is op het MDO. 

 Door mondhygiëniste gerapporteerd wordt. 

 Behoefte aan scholing over mondzorg bij medewerkers doorgegeven wordt. 

 Mondzorg via e-learning bij medewerkers onder de aandacht wordt gebracht via 

cyclische planning. 

 De interne audit plaatsvindt. 

 

Waar Mondhygienist staat, kan ook tandarts of protheticus gelezen worden. 

 


