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Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag

Doel, Onderwerp en
beoogde Resultaat!
Veiligheid en Gewicht…
Doel:

mondgezondheid

• het verbeteren van de
van de
cliënten (ernstige psychiatrie en verslavingsproblematiek) in
Mentrum Kliniek Eerste Constantijn Huygensstraat
• Patiënten die een delict hebben
gepleegd en daarvoor meestal een straf
hebben uitgezeten in de gevangenis

• verhogen van bewustwording onder personeel/hulpverleners
(ondersteuning geven aan adequate mondzorg voor de cliënten),
inclusief aandacht voor preventie, voorlichting, zowel informatief
als adviserend
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• Mensen die vanwege psychiatrische en vaak ook
verslavingsproblematiek, niet goed functioneren en
mede daardoor het delict pleegden

Doel, Onderwerp en
beoogde Resultaat!

Mind and Mouth
it's all about attitude!
U weet dat…

Onderwerp & Resultaat:

• iedereen z’n attitude meer zou moeten (kunnen) richten
op gezondheidsgedrag en leefstijl

• mondzorg is geen vanzelfsprekend onderdeel in de
behandelbenadering van patiënten

• een gezonde mond bijdraagt aan een gezond lichaam en dat het
je een goed gevoel kan geven?

• meer bewustwording van personeel/hulpverleners over het
belang van een gezonde mond voor henzelf en vooral voor de
cliënten in Mentrum Kliniek Eerste Constantijn Huygensstraat
• algemene voorlichting over mondzorg en interventies die
toepasbaar zijn op de verschillende afdelingen
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• een gezonde mond, een fraai gebit, een mooie lach en een frisse
adem bepalend zijn voor de indruk die iemand maakt op
anderen?

5

1

18-2-2014

Mind and Mouth
it's all about attitude!

Mind and Mouth
it's all about attitude!

U kunt zich voorstellen dat…

U kunt zich voorstellen dat…

• pijn in de mond vooral bij deze categorie patiënten, kan leiden tot
irritaties, frustraties en zelfs agressief gedrag

• hevige pijn aan de kiezen als gevolg van grote caviteiten en
tandvleesontstekingen, waarbij de aantastingen zodanig zijn dat
de kiezen moeten worden getrokken, ‘niet fijn’ is

• een slecht gebit mogelijk de sociale omgang kan bemoeilijken,
en het gevoel van eigenwaarde kan verlagen

• verlies van de kiezen mogelijk kan leiden tot een verminderd
kauwvermogen, moeite met het uitspreken van bepaalde
woordklanken kan veroorzaken of esthetisch minder fraai lijkt

• ongunstige subjectieve en gedragsmatige consequenties van
een slecht gebit voor deze patiëntengroep niet erg bevordelijk
zijn voor hun totale welzijn en gemoedstoestand
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• men zich ongemakkelijk kan voelen in gezelschap van anderen
of zelfs sociale contacten gaat vermijden (isolement)
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‘Zoek de verschillen...’
Tandplak en ontstoken
tandvleesranden

Gekleurde tandplak

Is het ernstig?

de cliënt/patiënt – de mondzorgverlener
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Maar bent u zich bewust dat…

9

Weet u dat door tandplak

• tandplak miljarden bacteriën bevat?

 tandvlees kan gaan ontsteken

• onvoldoende mondverzorging kan leiden tot onfrisse adem,
tandsteen, ontstoken tandvlees en gaatjes

 bacteriën in de ruimte tussen tand en tandvlees gaan zitten
(pockets)
 door de ophoping van de bacteriën, de ontsteking kan
uitbreiden naar het onderliggende weefsel en kaakbot
(parodontitis)
 het verlies van tanden of kiezen een vervelend gevolg kan zijn
 de schadelijke mondbacteriën in de bloedbaan terecht kunnen
komen
 mogelijke bloedstolsels een hartinfarct of beroerte tot gevolg
kunnen hebben

• het tandvlees ontstoken is, als het tandvlees bloedt
• zuren uit bijvoorbeeld melk, fruit en frisdrank/ energy drinks het
tandglazuur aantasten = erosie/slijtage?
• ‘het in wezen te laat is’ als pijnklachten zich voordoen?
• roken en alcohol een negatief effect op de mondgezondheid
hebben?
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(Gingivitis en Parodontitis)

Parodontitis kan lang onopgemerkt blijven...
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Wat u voor moeder/kind kunt betekenen?

Weet u wat uzelf kunt doen?

• als iemand zwanger is; of eerder, vanaf ‘min 9 maanden’ de
mondhygiënist kan bezoeken

• 2x per dag zorgvuldig tandenpoetsen met fluoridetandpasta
• tussen tanden en kiezen reinigen met stokers/ ragers/
flossdraad

• niet alleen voor de (aanstaande), maar ook voor
peuter/kleuter/kind

• eventueel tong reinigen/ tongschrapen

• weet u dat doorgaans het eerste melktandje doorbreekt tussen
de 6 en 9 maanden, en dat...

• op voeding (suikers/zuren) letten, vooral op het aantal eet- en
drink momenten per dag (max. 7x)

• zodra het eerste melktandje is door gebroken poetsen met een
speciale kindertandenborstel en fluoride-peutertandpasta nodig
is

• regelmatig de mondhygiënist en tandarts bezoeken

Een gezonde mond? Begin bij jezelf!
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Echter, wist u dat…

• en weet u dat een kind vanaf 9 maanden uit een beker kan
drinken in plaats van een zuigflesje
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Echter, wist u dat…
• door het verband tussen ernstig ontstoken tandvlees
en vroeggeboorte.....

• er een verband is tussen ernstig ontstoken tandvlees
en vroeggeboorte?
Promotie van collega/mondhygiënst
Alina Kunnen aan de Rijksuniversiteit Groningen

 soms door veranderende eetgewoonten (bijvoorbeeld als er
vaker snoept wordt) eerder kans op gaatjes is
 mogelijke vervelende zwangerschapsmisselijkheid van invloed
kan zijn op het gebit, want bij vaak overgeven, kan het glazuur
van de tanden aangetast worden (erosie)
 zwangere vrouwen met parodontitis een groter risico lopen om
te vroeg te bevallen waarbij de baby te klein ter wereld komt

 door een verhoogde hormoonspiegel er tijdens
de zwangerschap een verhoogd risico op
tandvleesontstekingen bestaat
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Echter, wist u dat…
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Echter, wist u dat…

• er een verband is tussen ernstig ontstoken tandvlees en
suikerziekte (diabetes mellitus)?

• er een verband is tussen ernstig ontstoken tandvlees en de kans
op hart- en vaatziekten?

 diabetici vaker problemen met hun tanden en tandvlees hebben
 dit samenhangt met een verminderde weerstand tegen infecties
 medicijnen die gebruikt worden om de suikerspiegel te
reguleren een droge mond kunnen veroorzaken
 kans op het ontstaan van gaatjes groter is

Ontstekingen in het lichaam, dus ook in de mond, kunnen
interveniëren met de bloedsuikerspiegel
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 doodsoorzaak nummer één onder vrouwen is; onder mannen is
het een levensbedreigende aandoening
 het ontstaan meestal te maken heeft met een ongezonde
leefstijl, zoals roken, te veel en ongezond eten, te weinig
bewegen, stress en erfelijkheid
 vermoedelijk door schadelijke mondbacteriën die in de
bloedbaan terechtkomen en kunnen leiden tot allerlei processen
die hart- en vaatziekten tot gevolg kunnen hebben of verergeren
17
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Mogelijke mondzorgproblemen
in deze kliniek…

Achtergrond
• mondzorggedrag is een essentieel aspect van het sociale leven
en de algemene gezondheid

• slechte gebitten bij (jong) volwassenen
• verwaarloosde gebitten vaak bij personen met meerdere
psychiatrische stoornissen tegelijk en/of ook een lichamelijke
aandoening (verslaving)
• eventuele (tiener)zwangerschappen (gebitsschade?)
• obesitas (ongezonde voeding en suikergebruik; gaatjes?)
• diabetes mellitus (ernstige tandvleesontstekingen?)
• te hoge bloeddruk (hart- en vaatziekten)
• belasting mantelzorgers/hulpverlening (mondzorg voor
kwetsbare personen/ ouderen?)

Onvoldoende bewustwording van mondgezondheid

• identificatie en evaluatie van mondzorggedrag zijn nodig voor
het ontwikkelen van ‘op maat gemaakte’ preventieve interventies
• motivatie en focus zou moeten liggen op preventie/ promotie/
behoud

"Van cure naar care en
mondgezondheid in relatie tot de algemene gezondheid"
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Ervaring en onderzoek

Cultuur, Groepskenmerken en
Maatschappelijk-Samenleving

• structurering van de mondzorg in het FPC dr. S. van Mesdag
• Nationaliteit (etnische afkomst)
• Geboorteland (plaats van herkomst)
• Gender (geslacht, seksuele
geaardheid)
• Geboortejaar (leeftijd, levensfase)
• Religie (geloofsgemeenschap)
• Sociale klasse (milieu, familie)
• Beroep (scholingsniveau, werk)

• mondzorg voor de patiënten door tandarts én mondhygiënist
• aandacht voor de eigen mondverzorging en professionele
gebitsbehandeling
• inzicht krijgen in de effecten van voorlichting en
mondhygiënische interventie
• mondgezondheid gerelateerde kwaliteit van leven
• het subjectief welbevinden en sociaal gedrag
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Model van beredeneerd gedrag

Adequate mondverzorging
“Tanden poetsen, twee keer per dag (een keer na het ontbijt en een

Attitude

keer voor het slapen gaan), met een zachte tandenborstel en
Verwachte Sociale
Uitkomsten

Sociale Norm

fluoridetandpasta; zachtjes poetsen, zonder druk, ten minste

Gedrag

Kennis
Mondzorg

twee minuten; stapsgewijs poetsen met kleine korte bewegingen –
soort massage – langs de tandvleesranden, aan de binnenkant en
de buitenkant, en op de kauwvlakken. Naast het tandenpoetsen,
dagelijkse interdentale reiniging (floss, tandenstokers of

Waargenomen
Gedragscontrole

interdentale ragers) en het reinigen van de tong wordt ook
aangeraden”

Buunk-Werkhoven Y.A.B, Dijkstra A, van der Schans C.P. (2011). Determinants of oral hygiene behavior: A study
based on the theory of planned behavior. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 39, 250-259.
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Buunk-Werkhoven Y.A.B, Dijkstra A, van der Schans C.P. (2011). Determinants of oral hygiene behavior: A study
based on the theory of planned behavior. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 39, 250-259.
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Bewust motiveren in de praktijk;
transtheoretisch model van verandering

Kennis over mondgezondheid
• Het maakt niet uit hoe vaak ik op een dag eet, als er maar geen
suiker in zit
• Om gaatjes te voorkomen, moet ik vooral op de kauwvlakken
poetsen
• Bij het tandenpoetsen is het belangrijk om weinig kracht te zetten
op de tandenborstel
• Hoe vaker ik op een dag mijn tanden poets, hoe beter dat voor
mijn gebit is
• Als ik iets zuurs heb gegeten of gedronken, dan moet ik minimaal
een half uur wachten voordat ik mijn gebit mag poetsen.
• Voor een juiste klank- en woordvorming zijn tanden en kiezen
onmisbaar
• Een slechte adem kan ontstaan door tandvleesontstekingen
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Herhalen en volharden?!
Een kwestie van doen…
Ik ben er klaar voor!
Wel willen, maar (nog) niet kunnen…
Gebitsverzorging? Hoezo?
Ontleend aan: Arie Dijkstra, Inauguration speech march 3 2009
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Mogelijke aanpak in de kliniek

Aanpak op de afdelingen

• bij binnenkomst/ anamnese: 'screening' en een eenvoudig
mondonderzoek door de arts/verpleegkundige

• adequate mondverzorging als onderdeel van persoonlijke
verzorging en extra aandacht voor invloed van medicatie

• een oordeel vormen over de behoefte en motivatie bij de
patiënten (bezoek tandarts/mondhygiënist) en over de
mondzorgkundige noodzaak daartoe

• voorlichting en instructies met betrekking tot dagelijkse
mondverzorging en voeding (max. 7x maaltijden, inclusief
tussendoortjes)

• het niveau van mondhygiënische zelfzorg als onderdeel van
persoonlijke verzorging bepalen

• bewustwording, begeleiding en ondersteuning bij het
tandenpoetsen / reinigen van de mond van de patiënten

• voorlichting en instructies met betrekking tot dagelijkse
mondverzorging

• door- en/of terugverwijzing naar de mondhygiënist/ tandarts
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Bevindingen

Onderzoeksbevindingen

• casus meneer X; casus patiënt in separeerverblijf
• enkele significante man-vrouw verschillen

• mond (hoofd-hals-gebied) = intieme werkafstand/-situatie

• inzicht in de manier waarop mannen en vrouwen waarnemen of
verschillende aspecten van mondgezondheid en
mondverzorging ervaren

Uitkomsten in FPC Dr. S. van Mesdag:
• minder pijn in de mond en minder last met eten
•

• vrouwelijke zorgverleners kunnen als rolmodellen fungeren voor
interventies voor andere (jonge) vrouwen, voor hun partners en
kinderen

het leven wordt als meer bevredigend ervaren

• hogere kwaliteit van leven gerelateerd aan goede
mondgezondheid
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Vragen?
Stof tot nadenken over ‘hoe en
wat’ om mondgezondheid en
mondverzorging te verbeteren…

6

