
Richtlijnen corona: opleiding mondzorgteam 

Normale verloop opleiding mondzorgteam 
 

Vooraleer de 4 opties toe te lichten, wordt het vooropgestelde opleidingstraject hieronder nog even herhaald.  
 
De theoretische opleiding bestaat uit 6 delen en duurt ongeveer 3u:  
 
1. De mondzorglijn  
2. Casus  
3. Hoe is de mondgezondheid van onze bewoners? 
4. Mondzorg, waarom?  
5. Richtlijnen voor dagelijkse mondzorg 
6. De meest voorkomende problemen in de mond 
 
De praktische opleiding bestaat uit 2 delen en duurt ongeveer 3u: 
 

1. Deel 1: overlopen mondzorgplan, BelRAI en poetskaarten a.d.h.v. een PowerPoint 
2. Deel 2: Hands-on training voor leden mondzorgteam met vrijwillige bewoners 

 De zorgverleners werken in groepjes van 2 per bewoner. Ze proberen het mondzorgplan in te vullen. De 
procesbegeleider ondersteunt waar nodig. Na het invullen van het mondzorgplan door de cursist wordt dit 
nagezien door de procesbegeleider.  

 De zorgverleners kijken welke poetskaart ze nodig hebben (a.d.h.v. mondzorgplan) voor de bewoner en leggen 
vervolgens de materialen klaar. De procesbegeleider gaat rond om te kijken of de poetskaart die ze gekozen 
hebben en de materialen kloppen.  

 De zorgverleners gebruiken de materialen om de mondhygiëne uit te voeren. De procesbegeleider gaat rond 
en helpt waar nodig. Indien nodig, doet de procesbegeleider de mondzorg even voor.  

 

Deel 2 van de praktische opleiding (hands-on training) vereist aanpassingen omwille van de 
coronamaatregelen. 
 
Hands-on training rekening houdend met de coronamaatregelen in het kader van het afnemen van een 
mondstatus en het geven van poetsinstructies:  
  
Voor het tweede deel van de praktische opleiding dienen we rekening te houden met volgende 
coronamaatregelen: 
 

 Uitgaande van voorzichtigheid wordt aan de bewoner gevraagd de mond 1 minuut te spoelen met 
zuurstofwater 1%.  

 Men respecteert de afstand van 1,5 meter tussen zorgverlener (cursist) en de procesbegeleider. 
 Zorgverlener en procesbegeleider dragen een chirurgisch mondmasker  
 Na het geven van de individuele sessie wordt alle materiaal ontsmet. Het ontsmette poetsmateriaal wordt 

meegegeven met de bewoner.  
 
Beschermingsmaterialen  

 
Om de hands-on training veilig te laten verlopen voorziet Gezonde Mond volgende materialen voor alle procesbegeleiders: 
  

 Chirurgische mondmaskers 
 1% zuurstofwater als spoelmiddel voor de patiënt 
 Geïmpregneerde doekjes 
 Ontsmettingsspray  
 Doekjes om ontsmettingsspray te verspreiden 

 
Deze worden naar jullie thuis verzonden van zodra deze beschikbaar zijn.   
Indien je onvoldoende van de volgende materialen (of andere) hebt, gelieve een seintje te geven: 

 Handdesinfectiegel 
 Handschoenen  
 Drinkbekers  
 …. 



1. Vier opties  
 
In overleg met het WZC kan je één van deze vier opties kiezen om de opleiding te organiseren: 
 

1. De theoretische opleiding en deel 1 van de praktische opleiding worden online georganiseerd.  De hands-on 
training gaat door in het WZC rekening houdend met coronamaatregelen.  
 

2. De theoretische opleiding en deel 1 van de praktische opleiding worden op een andere locatie georganiseerd. De 
hands-on training van de praktische opleiding gaat door in het WZC rekening houdend met coronamaatregelen.  
 

3. Zowel de theoretische, als de praktische opleiding gaan ter plaatse door indien de afspraken binnen het WZC in 
kwestie dit toelaten. Bij de hands-on training wordt rekening gehouden met coronamaatregelen.  
 

4. De opleiding van het mondzorgteam wordt uitgesteld (door bv. vakantieperiode) en andere opdrachten uit het 
draaiboek worden eerst uitgevoerd.  

 

Optie 1: De theoretische opleiding en deel 1 van de praktische opleiding worden online georganiseerd.  
De hands-on training gaat door in het WZC rekening houdend met  coronamaatregelen.  
 
De theoretische opleiding wordt online gegeven  
 
In het begin van deze mail werden de 6 delen van de opleiding van het mondzorgteam toegelicht. Het theoretische deel kan 
online gegeven worden, maar in dat geval stelt Gezonde Mond voor om deze online opleiding in te korten. Het is moeilijk om 
de aandacht van de cursisten scherp te houden bij te lange opleidingssessies. Online een opleiding volgen vraagt immers 
meer concentratie van het mondzorgteam.  
 
We werkten ‘kennisclips’ uit die dezelfde informatie bevatten als onderdeel ‘5. richtlijnen mondzorg’. Je kan aan het 
mondzorgteam vragen om deze kennisclips te bekijken i.p.v. dit deel online te geven. Samen met de mondzorgcoördinator 
kan je dan bekijken hoe ze dit het beste organiseren (op eigen tempo de kennisclips bekijken, eventueel thuis of in groep).  

De kennisclips kunnen jullie hier bekijken: https://gezondemond.be/hulpmiddelen/kennisclips/. Tijdens een volgend 
opleidingsmoment kunnen vragen beantwoord worden over de kennisclips.  
 
De overige delen van de theoretische opleiding kunnen eventueel in twee keer online worden gegeven.  

 
Protocol - drie opleidingsmomenten: 
 

1. Inleiding door de procesbegeleider via videoconferentie (live):  
 1. De mondzorglijn  
 2. Casus  
 3. Hoe is de mondgezondheid van onze bewoners? 
 4. Mondzorg, waarom?  

2. De zorgverleners bekijken de kennisclips (5. Richtlijnen mondzorg)  
3. De procesbegeleider geeft een opleiding via videoconferentie (live) 

 6. De meest voorkomende problemen in de mond  
 Vragen beantwoorden over kennisclips  

 
Deel 1 van de praktische opleiding wordt online gegeven en deel 2 gaat in het WZC door 
 

1. Deel 1: overlopen mondzorgplan, Belrai en poetskaarten a.d.h.v. PowerPoint  
Dit deel van de praktische opleiding wordt online gegeven.  

 
2. Deel 2: Hands-on training voor leden mondzorgteam met vrijwilliger bewoners 

Dit deel van de praktische opleiding gaat in het WZC door. Zoals eerder aangehaald dienen we hiervoor de 
coronamaatregelen in rekening te nemen. De procesbegeleider geeft een individuele hands-on training aan ieder 
lid van het mondzorgteam die doorgaat in de kamer van de vrijwillige bewoner.  
 
 
 
 
 

 

https://gezondemond.be/hulpmiddelen/kennisclips/


Optie 2: De theoretische opleiding en deel 1 van de praktische opleiding worden op een andere locatie 
georganiseerd. De hands-on training van de praktische opleiding gaat door in het WZC rekening 
houdend met coronamaatregelen.  
 
De theoretische opleiding gaat door op een andere locatie  
 
In overleg met het WZC kan beslist worden om de theoretische opleiding op een andere locatie te organiseren. Bij voorbeeld 
op vraag van het WZC of omdat te weinig grote lokalen aanwezig zijn om de opleiding volgens de coronamaatregelen correct 
te laten doorgaan. 
Bij het organiseren van deze opleiding is het belangrijk om de recentste coronamaatregelen te volgen. Er dient rekening 
gehouden te worden met het maximum toegelaten aantal aanwezigen in een lokaal (moet vooraf duidelijk zijn), social 
distancing, wanneer een mondmasker te dragen, correcte handhygiëne …. 
 

Deel 1 van de praktische opleiding gaat door op een andere locatie en deel 2 gaat door in het WZC 
 

1. Deel 1: overlopen mondzorgplan, Belrai en poetskaarten a.d.h.v. PowerPoint 
Dit deel van de opleiding wordt op een andere locatie gegeven.  
 

2. Deel 2: Hands-on training voor leden mondzorgteam met vrijwilliger bewoners 
Dit deel van de praktische opleiding gaat in het WZC door. Zoals eerder aangehaald dienen we hiervoor de 
coronamaatregelen in rekening te nemen. De procesbegeleider geeft een individuele hands-on training aan ieder 
lid van het mondzorgteam die doorgaat in de kamer van de vrijwillige bewoner.  

 

Optie 3: Zowel de theoretische, als de praktische opleiding gaan ter plaatse door indien de afspraken 
binnen het WZC in kwestie dit toelaten. Bij de hands-on training wordt rekening gehouden met  
coronamaatregelen. 

1. Deel 1: overlopen mondzorgplan, Belrai en poetskaarten a.d.h.v. PowerPoint 
Dit deel van de praktische opleiding gaat in het WZC door. 
 

3. Deel 2: Hands-on training voor leden mondzorgteam met vrijwilliger bewoners 
Dit deel van de praktische opleiding gaat in het WZC door. Zoals eerder aangehaald dienen we hiervoor de 
coronamaatregelen in rekening te nemen. De procesbegeleider geeft een individuele hands-on training aan ieder 
lid van het mondzorgteam die doorgaat in de kamer van de vrijwillige bewoner. 

 

Optie 4: De opleiding van het mondzorgteam wordt uitgesteld en andere opdrachten uit het draaiboek 
worden eerst uitgevoerd. 
 

De opdrachten die in het draaiboek volgen na de opleiding van het mondzorgteam worden hieronder 
weergegeven. De opdrachten die niet in het rood staan, kunnen plaatsvinden alvorens de opleiding van het 
mondzorgteam doorgaat.  

 
Stap 1 

 
 Opdracht 1.3 Op weg naar een gemeenschappelijke visie  
 Opdracht 1.4 Organiseer een KICK-OFF moment 
 Opdracht 1.5 Omgeving van de organisatie in kaart brengen 

 
Stap 2 

 
 Opdracht 2.1 Basisevaluatie van het mondzorgbeleid in de organisatie a.d.h.v. gezondheidsmatrix. 
 Opdracht 2.2 Nulmeting indicatoren 

o Nulmeting met betrekking tot kennis, vaardigheden en attitude rond mondzorg 
coördineren en faciliteren (a.d.h.v. online vragenlijst).  

o Nulmeting uitvoeren met betrekking tot het aantal contacten met tandartsen, aantal 
tandartsbezoeken (registratieformulier zie bijlage J). 

o Aanwezigheid van mondzorgrichtlijnen in de zorgorganisatie (zie bijlage K). 
o Indien nodig de belemmerende en bevorderende factoren samen met noden en 



behoeften van de zorgverleners bevragen op de werkvloer.  
 Opdracht 2.3 Opstellen van een individueel preventief mondzorgplan per bewoner 
 Opdracht 2.4 Opleiden van de zorgverlener 


