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Abstract
Op het moment dat ouderen zorgafhankelijk worden, gaat de mondgezondheid vaak ook achteruit. De mondgezondheid van
kwetsbare ouderen is daarom jammer genoeg ook ontoereikend. Dit heeft met tal van factoren te maken. Zo is zowel de oudere zelf
als de zorgomgeving zich vaak onvoldoende bewust van de toestand van de mond en van het belang van een gezonde mond voor de
algemene gezondheid en het welzijn. Daarnaast schiet de dagelijkse mondzorg soms tekort en verloopt de doorstroming van deze
kwetsbare ouderen naar de reguliere mondzorg door de tandarts en mondhygiënist vaak stroef. Er is met andere woorden nog werk
aan het creëren van een omgeving waarin de dagelijkse zorg voor deze kwetsbare ouderen een evidentie is en waar de professionele
mondzorg door de tandarts of mondhygiënist vlot verleend wordt.
Joke Duyck, Ellen Palmers en Pauline Devos zullen in hun lezing de knelpunten van de mondgezondheid bij zorgafhankelijke ouderen
schetsen, maar zullen vooral ook focussen over hoe we tot een beter preventief mondzorgbeleid voor deze mensen kunnen komen.
Gezonde Mond (Vlaams Instituut Mondgezondheid) ontwikkelde een methodiek voor het implementeren van een preventief
mondzorgbeleid in woonzorgcentra, nl. de Mondzorglijn. Al meer dan 10% van de Vlaamse woonzorgcentra zijn op deze manier bezig
met het structureel integreren van een mondzorgbeleid voor hun bewoners. Het tot stand komen en de concrete uitvoering van de
Mondzorglijn zal uitvoerig toegelicht worden.

Sprekers
Joke Duyck is gewoon hoogleraar aan het departement Mondgezondheidswetenschappen van de KU
Leuven. Zij studeerde af als tandarts aan de KU Leuven in 1995, waarna ze een specialisatieopleiding in de
prothetische tandheelkunde volgde die ze combineerde met doctoraatsonderzoek in de medische
wetenschappen in samenwerking met de Universiteit van Oslo (beiden afgerond in 2000). Haar klinische
focus evolueerde in de richting van de gerodontologie, waardoor haar persoonlijke interesse groeide in
het belang en de uitdagingen van mondzorg voor kwetsbare mensen en voor kwetsbare ouderen in het
bijzonder. Zij is binnen de KU Leuven verantwoordelijk voor het onderwijs in de uitneembare prothetische
tandheelkunde en voor de Gerodontologie. Haar onderzoek spitst zich toe op het ontwikkelen en
implementeren van de mondzorg in de algemene zorgplanning voor zorgafhankelijke ouderen. Zij is ook
verantwoordelijk voor de doelgroep Kwetsbare Ouderen binnen het Vlaams Instituut Mondgezondheid
(Gezonde Mond).
Ellen Palmers is wetenschappelijk medewerker algemene gezondheidsbevordering bij Gezonde Mond. Zij
studeerde in 2016 af als klinische en gezondheidspsychologe. In 2018 behaalde ze haar master in het
Management en het Beleid van de Gezondheidszorg aan de KULeuven. Kort daarna werd ze ingedompeld
in het project ‘Ieders Mond Gezond’, de methodiek ter bevordering van mondzorg bij personen in
kansarmoede. Vervolgens ging ze aan de slag met de methodiekontwikkeling van de ‘de mondzorglijn’. Zij is
reeds van bij de start van het project al sterk betrokken. Ellen voert ook haar doctoraatstudie uit over ‘de
mondzorglijn’ aan de KU Leuven. Ze combineert dit met haar taak als lector aan de UCLL (University
Colleges Leuven-Limburg) voor het vak ‘gedragsverandering’ binnen de opleiding tot ‘Bachelor in de
Mondzorg’.
Pauline Devos is projectmedewerker ‘De Mondzorglijn’ binnen Gezonde Mond. Na haar opleiding tot
verpleegkundige behaalde ze haar masterdiploma Gezondheidsbevordering aan de Universiteit Gent in
2019. Na afstuderen ging zij aan de slag in netwerkorganisatie ‘SEL Zuid-West-Vlaanderen’ (SEL/LMN’s zijn
de voorlopers van de Eerstelijnszones), daar heeft ze zich ingewerkt in het landschap van de
Eerstelijnsgezondheidszorg. Binnen Gezonde Mond is Pauline sinds eind september 2020 het
aanspreekpunt voor het project ‘Procesbegeleiding Preventie in Woonzorgcentra’ voor het thema
mondzorg. In haar coördinerende rol is zij verantwoordelijk voor de rekrutering, de opleiding en
ondersteuning van procesbegeleiders mondzorg (tandartsen en mondhygiënisten). Zij staat in voor de
kwaliteitsbewaking en bijsturing van de methodiek ‘de mondzorglijn’.
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