
 
 

Webinar 

BelRAI, hefboom voor een betere mondgezondheid voor bewoners van WZC 
 

Inhoud 

Onderzoek bij zorgafhankelijke ouderen toont aan dat een stijgend aantal van hen nog natuurlijke tanden heeft 
maar dat de mondgezondheid van deze ouderen ondermaats is. Dit heeft invloed op hun algemene 
gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.  
Mondzorgprofessionals zijn de meest voor de hand liggende zorgverleners om de mondgezondheid van 
zorgafhankelijke ouderen te beoordelen. Het is echter de dagelijkse zorgverlener zonder tandheelkundige 
achtergrond die verantwoordelijk is voor het opvolgen en verlenen van adequate dagelijkse mondzorg, alsook 
het tijdig verwijzen naar een tandarts of andere mondzorgprofessional.  
 
BelRAI is een holistisch instrument voor zorgverleners om de zorgbehoeften van bewoners in woonzorgcentra 
te identificeren en om een adequate algemene zorgplanning mogelijk te maken.  
In deze lezing wordt toegelicht op welke manier dit instrument kan bijdragen tot een betere dagelijkse 
mondzorg voor zorgafhankelijke ouderen en tot een tijdige doorverwijzing naar de tandarts. Op die manier 
kan het instrument leiden tot betere mondgezondheid voor kwetsbare ouderen.   
 
Doctoraatsonderzoeker Patricia Vandenbulcke zal in dit webinar de praktische aspecten van het onderzoek 
toelichten alsook de mogelijkheid om als tandarts of mondhygiënist een bijdrage te leveren aan het onderzoek. 
 

Sprekers: Prof. Joke Duyck en Patricia Vandenbulcke 

Joke Duyck is gewoon hoogleraar aan het departement Mondgezondheidswetenschappen van de KU Leuven. 
Zij behaalde aan de KU Leuven een diploma tandarts (1995), specialist in de Prothetische Tandheelkunde 
(2000) en een doctoraat in de medische wetenschappen (2000) in samenwerking met de Universiteit van 
Oslo. 
Zij is binnen de KU Leuven verantwoordelijk voor het onderwijs in de gerodontologie en de uitneembare 
prothetische tandheelkunde. Ook haar onderzoek spitst zich toe op de gerodontologie en de prothetische 
tandheelkunde, en in het bijzonder op de integratie van mondzorg in de zorgplanning voor kwetsbare 
ouderen.  
Zij is lid van de bestuursraad van het Vlaams Instituut Mondgezondheid en verantwoordelijk voor de 
themagroep Kwetsbare Ouderen.  

 
 
Patricia Vandenbulcke is doctoraatsonderzoeker onder leiding van Prof. Joke Duyck binnen de 
Onderzoeksgroep Bevolkingsstudies Mondgezondheid van KU Leuven.  
Zij behaalde een diploma als bioloog in 2000. Recent studeerde ze af aan UCLL als een van de eerste Belgische 
mondhygiënisten (2019) en werd ze ook procesbegeleider Mondzorg in het project ‘de Mondzorglijn’.  
Met het BelRAI-onderzoeksproject wordt het gebruik van de mondsectie binnen BelRAI geëvalueerd in de 
dagelijkse context.  Voor haar doctoraatsonderzoek neemt zij hierbij het kwalitatieve luik voor haar rekening.  
 

Praktisch: 
 

- Online: dinsdag 19 april 2022 van 20u tot 21.30u 

- Duur: 1.5 uur 

- Doelgroep: tandartsen en mondhygiënisten 

- Accreditering voor tandartsen is aangevraagd (zonder garantie DG 2 AE 10) 

Attest van deelname wordt voorzien voor mondhygiënisten 

Inschrijven kan via mail naar anja.peeters@kuleuven.be met vermelding van ‘Webinar- BelRAI’, uw naam, 

voornaam, adres, telefoonnummer en eventueel RIZIV-nummer. De link voor deelname via Teams wordt u  

bezorgd na inschrijving. 

mailto:anja.peeters@kuleuven.be

