Datum:

27 januari 2019

Onderwerp: Op zoek naar: stageplaatsen studenten Mondzorgkunde
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opleiding:
Stageperiode:
Stagedag:
Stagiaire:

InHolland, studie Mondzorgkunde
14 april tot 26 mei, totaal 7 dagen; één dag of twee halve dagen per week
in overleg met wijkverpleegkundige te bepalen
student in het 3de leerjaar Mondzorgkunde

Waarom?
• Het belangrijkste doel is het verbeteren van de mondgezondheid van kwetsbare ouderen thuis, die
vanuit de wijkverpleging en thuiszorg ondersteuning krijgen. En daarmee draagt het bij aan de
levenskwaliteit.
Wat levert het op?
• Bewustwording bij zorgverleners over belang van goede mondverzorging bij kwetsbare mensen in
thuiszorg.
• Verdiepen van het werken met richtlijnen en aandachtspunten voor de mondzorg.
• Interdisciplinair samen werken: met elkaar kom je verder, verbreden en verdiepen van
invalshoeken en netwerken die goede zorg aan kwetsbare ouderen ondersteunt.
• Een bijdrage vanuit de stagiaire om met dit onderwerp ook na de stage door te kunnen gaan, door
het achterlaten van een concreet hulpmiddel.
Wat vraagt het?
• De bereidheid van een wijkverpleegkundige en een team om in de stageperiode ruimte te beiden
voor een aankomende zorgprofessional om met dit thema aan de slag te gaan bij cliënten in de
thuiszorg.
• 1 dag in de week gedurende een periode van 2 maanden, totaal 7 dagen.
• Momenten van reflectie met de stagiaire om het geleerde uit de praktijk met elkaar te bespreken.
• Een contactmoment met de opleiding.
Beschikbaar materiaal
• De stagiaire kan materiaal in brengen om de mondverzorging onder de aandacht te brengen.
• In overleg met de wijkverpleegkundigen kunnen zij samen kijken hoe het aansluit bij het
mondzorgplan van Omaha – wanneer het team daar mee werkt.
Ter informatie
• De website van DMNV!: www.demondnietvergeten.nl waarop achtergronden van het traject tot
nu staan vermeld en er informatie beschikbaar is voor de verschillende doelgroepen.
• De nieuwsbrief van DMNV!: http://nieuwsbrief.dmnv.nl/juni2018/cover en
http://nieuwsbrief.dmnv.nl/oktober2018/cover/
• De SwipeGuide: https://dmnv.swipeguide.com/guide/mondzorg-bij-kwetsbare-ouderen digitale
taakondersteuning voor zorgverleners

De mond niet vergeten!

12 maart 19 - blz.2

In onderstaand overzicht zijn de inzichten - uit de pilot en evaluatie van de 14 regionale
multidisciplinaire teams - om te borgen vanuit de thuiszorg, de huisartsenpraktijk en de
mondzorgpraktijk op een rij gezet.
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Alle disciplines geven aan dat een belangrijke enabeler (voorwaarde voor) succes is:
(1) Een gezamenlijke start in regio om elkaar en elkaars werk te leren kennen
(2) Gebruik maken van de “standaardovereenkomst” voor de samenwerking
(3) Het volgen van de e-learning om een gedeelde opvatting te krijgen over het vraagstuk van
goede mondverzorging en mondzorg bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie
(4) Goede afstemming tussen de zorgverleners uit de verschillende settingen, in het dag
dagelijkse werk - korte lijnen
(5) Elkaar binnen het samenwerkingsverband regelmatig ontmoeten - genoemd is: bij de start 1
x per kwartaal en daarna 1 x 6 maanden - om met elkaar de voortgang te volgen en de
afspraken te bevestigen dan wel aan te scherpen, waarbij ook het management van de
thuiszorgorganisatie is vertegenwoordigd
(6) Een trekker in de regio benoemen. In de praktijk kan dat iemand uit elke setting zijn, vooral
iemand die toegewijd is aan dit thema.

De mond niet vergeten!
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Daarnaast spelen bij kwetsbare ouderen ook de casemanagers dementie een belangrijke rol. Ook zij
kunnen op het gebied van mondverzorging en mondzorg een belangrijke rol spelen in de herkenning en
erkenning dat op dit vlak ondersteuning nodig en mogelijk is.
Casemanagement dementie
• Informeer de casemanagers over het implementatietraject dat in de thuiszorgorganisatie is
gestart en leg hen uit wat het belang is van goede mondzorg. Verwijs hen naar de website van
DMNV! voor de achtergrond informatie.
• Ga in gesprek met de casemanagers na hoe aandacht voor mondzorg aansluit bij hun situatie/ de
vraagstukken waarvoor zij betrokken raken bij deze groep kwetsbare ouderen:
- Herkennen ze het vraagstuk?
- Welke vragen hebben zij erover?
- Durven ze het aan de orde te stellen?
• Vraag na: Werken de casemanagers met een praktijkverbeterplan - in het verlengde van het
deltaplan dementie?
- Is mondzorg dan opgenomen in hun meerjarenplan?
• Daarnaast is het belangrijk om de voortgang te volgen van de ontwikkeling van de zorgstandaard
dementie, die onderdeel gaat uitmaken van het praktijkverbeterplan. Daar komen de
verschillende initiatieven bij elkaar.

