
NIVVT - VVT WINTERMEETING 
Afdeling Limburg 

Tikkende tijdbom in de samenleving: 

zorgbehoevende bejaarden 
met NOG natuurlijke dentitie! 

Hopelijk zal het ons zelf niet overkomen als we later in een zorgzame omstandigheid komen, 

thuis of in een zorginstelling en niemand op de hoogte zou zijn van de juiste preventieve 

handelingen en de alarmtekens als er iets ernstig fout dreigt te gaan. 

Deze studiedag wil zowel de behandelende tandarts als de andere “verzorgenden” helpen om 

de nodige tools te verkrijgen, zodat vooral op preventievlak veel onheil kan voorkomen worden 

bij de beoogde doelgroep. Ook de benadering bij “dementerenden” wordt aangehaald. 

Op ieders niveau zullen de cursusleiders de mogelijkheden, inzichten, het beschikbaar 

materiaal en werkbare schema’s aanbrengen, die direct toepasbaar zijn in de praktijk. 

Natuurlijk zijn er momenteel nog heel wat valkuilen en moeten er in de ziekteverzekering nog 

prioriteiten komen, maar er is reeds veel “materiaal” beschikbaar, die de uitgewerkte 

structuren kunnen doen functioneren.  

Van de verzorgenden rondom de patiënt wordt meer inzicht in de materie verwacht, ook voor 

de informatie die door de tandarts naar hen zal verstrekt worden. 

Naast de studiedag voor de tandarts in één auditorium, zal er parallel ook een studiedag voor 

de “verzorgenden” (thuis/verpleegkundigen, mantelzorgers, bejaardenhelpsters, directie van 

zorginstellingen,huisartsen en onderwijs) plaatsvinden in een ander auditorium die dag. Deze 

groep wordt via hun organisaties uitgenodigd, maar het spreekt vanzelf dat jullie deze mensen 

ook al kunnen inlichten van deze studiedag op zaterdag 3 december. 

Jos Hoffbauer 

 

PROGRAMMATIE zaterdag 3 december  

 

VERZORGENDEN (thuisverpleegkundigen, verpleegkundigen geriatrie en instellingen, 

bejaardenhelpsters, mantelzorgers, directie zorginstellingen en verantwoordelijken opleiding  

De studiedag voor “verzorgenden” start pas om 11.00 u.! 

 

11.00 - 11.30 u. Mondzorg voor kwetsbare ouderen : de mond, een toegangspoort .             

Elementaire begrippen uit de tandheelkunde en het belang van goede mondzorg (mondinfecties en 

tandbederf vermijden) met duidelijke gevolgen voor de algemene gezondheid. Invloed van medicatie 

op de mondflora en de speekselsecretie. Prof. L. De Visschere 

 



11.30 - 12.10 u. Welke hulpmiddelen en protocollen zijn dienstig voor verzorgenden in de thuiszorg 

en in instellingen om preventief nuttig werk te verrichten. Welk nuttig voorlichtings- en 

scholingsmateriaal in Nederland is beschikbaar en vrij toegankelijk. Tandarts Claar Wierink 

 

12.10 - 12.40 u. Wat was de prikkel om als manager van een woonzorgcentrum in een 

mondzorgproject te stappen. Ervaringen bij de voorbereiding en de uitwerking. Dhr. J. Flament 

 

12.40 - 13.50 u. Middagpauze met lunchbuffet en bezoek aan de standen. 

 

13.50 - 14.20 u. Preventieve en palliatieve mondzorg voor de kwetsbare oudere .  Wat bij droge 

mond / halitose / slikproblemen / sondevoeding of coma / terminaal / bestraling of chemo / 

mondbrand / gevolgen van CVA. Prof. J. Duyck 

 

14.20 - 15.00 u. Ervaringen bij het bewerkstelligen van mondzorg bij dementerenden en weinig 

communicatieve zorgbehoevende bejaarden. Hoe pak je afweergedrag aan? Tandarts S. Delwel 

 

15.00 - 15.30 u. Mondzorg voor kwetsbare ouderen : een gestructureerde aanpak biedt kansen tot 

succes !!                                                                                                                                                             

Welke betekeningsvolle bijdrage kunnen verzorgenden inbrengen voor de huidige Belgische situatie 

in de thuiszorg en de zorginstellingen? Hoe moet de multidisciplinaire samenstelling gestalte krijgen 

om doenbaar en nuttig te zijn voor iedereen? Belang van korte protocollen en instructieschema’s 

afhankelijk van de situatie van de patiënt en de gebitstoestand (met of zonder hulpmiddelen). 

Mogen we van de Overheid nog iets verwachten? Prof. L. De Visschere 

 

15.30 u. discussie en receptie 
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Verzorgenden schrijven in door overschrijving van 45 euro op de rekening van VVT-studieclub 

Limburg: BE 49001473408071 met vermelding “3/12 naam+voornaam deelnemer + beroep”. 


