
Onderstaand overzicht biedt tips aan die kunnen gebruikt worden bij het
aanreiken van de dagelijkse mondzorg bij personen die weerstand vertonen. Je
zal met deze tips het afweergedrag niet altijd kunnen oplossen. Ze geven je
wel handvatten om er mee om te gaan, en reiken manieren aan om toch de
zorg te kunnen geven die je wilt geven.

HOE OMGAAN MET WEERSTAND
TIJDENS DE DAGELIJKSE

MONDZORG

Vraag toestemming vooraleer te
starten.
Ken de gewoontes van de persoon
en hou hier rekening mee. 
Hou lichaamscontact. Zachte
aanrakingen kunnen hen
geruststellen.
Als het moeilijk gaat, laat een
collega het dan proberen.

Gezonde Mond

Benader van voor en op ooghoogte(=in hun
gezichtsveld). 
Tell-show-do: geef duidelijk aan wat je van
plan bent te gaan doen.
Wees geduldig, herhaal jezelf waar nodig.
Gebruik eenvoudige taal. 
Geef korte, duidelijke instructies.

 

 GEEN ONE-SIZE-FITS-ALL AANPAK
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Neem tijd voor de dagelijkse mondzorg.
Dring niet onnodig aan of kies een ander
tijdstip van de dag.
Zoek naar momenten tijdens de dag waar
de persoon het meest rustig is. 
Breng een routine tot stand.

STAP PER STAP

TIJDSTIP

Probeer te achterhalen waar de weerstand vandaan komt en
stem je techniek hierop af. Er zijn meerdere oorzaken dan
hieronder opgesomd, een individuele aanpak is van uiterst
belang.
Oorzaken bij de persoon met weerstand kunnen bijvoorbeeld
zijn: heeft pijn in de mond, herkent het gebit niet, is vermoeid
na de zorg,…
Oorzaken bij de zorgverlener kunnen bijvoorbeeld zijn: is
ongeduldig, weet niet goed wat te doen, verliest de aandacht
tijdens het helpen,…

OORZAAK WEERSTAND
ACHTERHALENVERTROUWENSBAND

OPBOUWEN

Zo weinig mogelijk personen
aanwezig. 
In een herkenbare, rustige ruimte
zonder buitensporige geluiden. 

OMGEVING



AANMOEDIGEN EN
GERUSTSTELLEN

STIMULEER ZELFZORG

REDDEN

WAT BIJ KLEMMEN

AFLEIDING

Laat de persoon zoveel mogelijk
zelf doen.
Hand-over-hand: plaats je hand
over die van de persoon en voer
de beweging samen uit, gids hun
hand tijdens het poetsmoment. 
Indien zelfzorg niet meer
mogelijk is en de persoon
bedlegerig is, kan er ook
gepoetst worden. Mondzorg
wordt dan best uitgevoerd als de
persoon in zijligging ligt.

Leid de persoon af door middel van
bijvoorbeeld foto’s in de kamer, zingen, goed
gespreksonderwerp,…
Laat de persoon eenzelfde voorwerp
(tandenborstel, beker,…) vasthouden tijdens het
poetsen door de zorgverlener. 

Geef positieve feedback over de prestaties van
de persoon.
Vermijd betutteling. Spreek rustig, duidelijk en
op een lage toonhoogte.
Glimlach steeds als je de persoon met
afweergedrag benadert, andere
gezichtsuitdrukkingen (gefrustreerd, verrast, …)
worden sneller als bedreigend ervaren.  
Stel de persoon gerust en beloon hem/haar
door complimenten te geven over zijn/haar
tanden of gedrag.

Het vervangen van een zorgverlener
met een andere zorgverlener tijdens een
onsuccesvolle mondzorgactiviteit
wanneer het afweergedrag uit de hand
loopt. Eerste zorgverlener komt als
dreiging over en tweede zorgverlener
komt als het ware de patiënt “redden”. 

De buitenkant van de tanden kan steeds
gepoetst worden.
Gebruik twee tandenborstels. Breng het
handvat van de tweede tandenborstel
tussen de tanden terwijl je met de
andere tandenborstel of je vinger de
wang weghoudt. 

 
Wil je meer weten over mondzorg of

heb je nood aan enkele praktische
technieken/tips? Scan dan zeker de QR

code voor enkele praktische
instructievideo's. 

 
En vergeet zeker niet: elke kleine stap

vooruit is een stap in de goede richting!
 


