A. Individueel preventief mondzorgplan (IMP)
Samenvatting individueel preventief
mondzorgplan Persoon (IPM)

Instructies

Algemeen
Naam:
Kamernummer:

Geboortedatum:

Mondstatus
Poetskaart:

1

2

Mondgezondheid
Laatste update: .. / .. / 20..
Conclusie:

Mondzorg
Huistandarts:
Laatste tandartsbezoek:

3

4

1. Mondstatus
Het opmaken van de mondstatus is de eerste stap voor het opstellen
van een IPM. Volg het diagram op de pagina om een duidelijk beeld
te krijgen van de mondstatus van de bewoner. De uitkomst verwijst
naar de poetskaart die gebruikt kan worden bij het uitvoeren van de
dagelijkse mondhygiëne. Hierin staat vermeld welke materialen
nodig zijn en op welke manier gepoetst moet worden bij deze
bewoner.
2. Mondgezondheid
Aan de hand van de BelRAI ‘Mond en Tanden’ wordt de
mondgezondheid van de bewoner vastgesteld. Aangeraden wordt
om deze elke 6 maanden af te nemen. De conclusie van de BelRAI
‘Mond en Tanden’ wordt in dit document opgenomen. (1) Hoe is de
mondhygiëne van de bewoner en (2) Is er nood aan professionele
zorg bij deze bewoner. Op basis hiervan kunnen er verdere stappen
ondernomen worden om de mondgezondheid van de bewoner te
verbeteren.
3. Toeleiding naar professionele mondzorg
Via 2 paden moet er binnen de zorgorganisatie toeleiding naar
professionele mondzorg mogelijk zijn. (1) (2-) jaarlijkse preventieve
controle en (2) indien er een probleem wordt opgemerkt via de
BelRAI, het mondzorgteam, zorgverleners of familie.

.. / .. / 20.
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1. Mondstatus

Natuurlijke tand(en)?

Ja

Nee

Gebitsprothese(n)

Gebitsprothese(n)

Ja

Ja

Poetskaart 2

Poetskaart 3

Nee
Poetskaart 1

Nee
Poetskaart 4

2

Hoeveel natuurlijke tanden zijn er aanwezig:
(Schrap de ontbrekende tanden op de afbeelding en tel de aantal aanwezige tanden).

Bovenkaak:
Is er een identificatie aanwezig op de gebitsprothese?

Ja

Nee

… tanden

Bespreek dit met de tandarts tijdens het volgende tandartsbezoek.

Heeft de bewoner hulp nodig bij het poetsen van de tanden?

Onderkaak:
>

De bewoner kan zelf poetsen.

>

De bewoner kan zelf poetsen mits herinnering

>

De bewoner heeft hulp nodig bij het poetsen

>

De zorgverlener moet de dagelijkse mondzorg volledig overnemen.

>

De bewoner vertoont weerstand bij het uitvoeren van de dagelijkse mondzorg.

… tanden

3

2. Mondgezondheid1
BelRAI ‘Mond en Tanden’

1

2

3

4

1. Kauwen
2. Ongemak &pijn
Niveau ernst (cijfer invullen)
3. Droge mond
4. Hygiëne gebitsprothese
5. Mondhygiëne
6. Toestand tanden
7. Toestand Tandvlees
8. Toestand Tong

O Moet de bewoner naar de tandarts/arts voor een probleem
1. Kauwen
3:
Raadpleeg de tandarts vooraleer de voeding
voor deze bewoner aangepast wordt.

2. Ongemak en pijn
2:
Bij ernstige pijn is een tandartsbezoek
noodzakelijk
3:
Bij dragelijke pijn wordt een tandartsbezoek
sterk aanbevolen.

3. Droge Mond
2 of 3: Frequent water drinken is de boodschap. Maak
de mond voor het poetsen vochtig .
3:
Bekijk samen met de CRA of huisarts of de
medicatie een oorzaak kan zijn van de droge mond.
Indien ja, ga na of de medicatie kan aangepast worden.

4. Hygiëne van de uitneembare gebitsprothese
2:
Meer en/of beter poetsen van de uitneembare
gebitsprothese is aangeraden

5. Mondhygiëne
9. Toestand gehemelte, wang en lippen

Op basis van deze vragenlijst (meerdere opties mogelijk)

O De

dagelijkse mondhygiëne wordt verder volgens de richtlijnen mondzorg
uitgevoerd.

O Moet de dagelijkse mondhygiëne verbeteren

2:
Meer en/of beter poetsen van tanden of
protheseverankering is aangeraden

6. Toestand tanden
2:
2:

Tandartsbezoek is geadviseerd

8. Toestand tong
2:

1

Tandartsbezoek is geadviseerd

7. Toestand tandvlees

Tandartsbezoek is geadviseerd

Deze vragen komen uit de Bel-RAI screening ‘Mond en Tanden’. Aan de hand van de antwoorden kan je zien welke acties er ondernomen kunnen worden.
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9. Toestand gehemelte, wangen en lippen
2:

Tandartsbezoek is geadviseerd

3. Tandartsbezoek
Huistandarts:

>
>
>

Ja

Naam:

Vergeet zeker geen toestemming te vragen aan de bewoner,
vertegenwoordiger of de familie.

Informatie voor de tandarts2

Contact:
Adres:

Mondzorg in Advanced Care Planning? Ja

Nee

>
Nee

Bisfosfonaten (of antiosteoporose medicatie)

Welke?

Oraal

Intraveneus

Zo ja, welke mondzorg wordt gewenst:

Hoe lang?........................................................

>
Bezoek aan de tandarts

Andere medicatie met mogelijke invloed (vb; antistolling)

Welke medicatie?

Meegeven bij het tandartsbezoek:

>
>

2

Communicatieformulier tandarts
Medicatielijst

Te bevragen bij de CRA of huisarts

INR waarde3: ……

>
3

Op datum .. / .. / ….

Mobiliteit

Enkel nodig bij Vitamine K-antagonisten (b.v. Sintrom®, Marcoumar®,
Marevan®)
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O
O

O
O

Bedlegerig
Rolstoel

Loopt met hulp
Loopt zelfstandig

Laatste bezoek:
Datum

Uur

Probleem

Opvolging

Volgende afspraak?
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