Mondzorgcoördinator1
In vier stappen naar de functie van mondzorgcoördinator:
Dagdeel 1: De eigen mondgezondheid.
Theorie rondom onderwerpen als tandbederf, tandvleesaandoeningen en dergelijke passeren
de revue, nadat u een zogenaamde instaptoets heeft ingevuld. Daarbij maakt u gebruik van
het van te voren toegestuurde lesboek. De theorie wordt ondersteund door duidelijke dia’s.
Aan het eind oefent u uw eigen mondverzorging.
Dagdeel 2: De mondgezondheid van de oudere bewoner.
Het theoretische deel, ondersteund door dia’s, staat nu in het teken van de specifieke
problemen in de mond van de oudere. De middag wordt afgesloten met het oefenen van
het uitvoeren van mondverzorging bij elkaar.
Dagdeel 3: De functie van mondzorgcoördinator.
In dit dagdeel komt onder andere de theorie rondom het geven van feedback aan de orde
en worden vaardigheden geoefend door middel van rollenspelen.
Dagdeel 4: Terugkomdagdeel. Hoe is het om mondzorgcoördinator te zijn.
Dit dagdeel vindt ongeveer 3 maanden na aanvang van de cursus plaats. U heeft dan al
enige ervaring opgedaan binnen uw instelling. De ervaringen kunnen worden uitgewisseld, er
is gelegenheid om vragen te stellen en we werken aan het opstellen van een
mondzorgprotocol. Ook wordt bekeken hoe mondzorg is opgenomen in de diverse
zorgdossiers.
Doelgroep
U bent verzorgende met een opleiding tot verzorgende op minimaal niveau 3. Binnen uw
afdeling kunt en wilt u aanspreekpunt worden voor mondgezondheid. U heeft een opleiding
op MBO-niveau.
Na afloop.....
• Heeft u enig inzicht in uw eigen mondgezondheid;
• Bent u in staat om de mondverzorging bij bewoners adequaat uit te
voeren;
• Weet u wat de functie van mondzorgcoördinator inhoudt en u kunt
daarnaar handelen;
• Heeft u geleerd wat mondgezondheid inhoudt en welke invloed mondgezondheid heeft
op de totale gezondheid;
• Kunt u globaal de mondgezondheid van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen
beoordelen;
• Heeft u geleerd wat u op het terrein van mondverzorging bij uzelf en bij bewoners van
verpleeg- en verzorgingshuizen kunt doen;
• Kunt u een mondzorgprotocol opstellen en weet hoe het onderwerp mondgezondheid
toegevoegd kan worden aan het zorgdossier.
Trainer
Dieni Masman-Kappert
Certificaat
Deelnemers die 100% aanwezig zijn geweest
ontvangen na afloop een certificaat
Locatie
Mogelijk bij NIGZ, de Bleek 13 te Woerden of
een andere centrale locatie
Deze cursus wordt ook incompany, dus op
locatie gegeven
Deelnamekosten
Bij open inschrijving € 675,= per deelnemer
exclusief BTW
Deze prijs is inclusief cursusmateriaal en
koffie/thee
Bij incompany op basis van een offerte,
ongeveer 5500,= voor 1 cursus van max. 10
personen, exclusief BTW
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Omvang en duur
Vier dagdelen (12 contacturen)
Groepsgrootte
Min. 6 - max. 10 deelnemers
Data
Bij open aanmelding komt u op een
wachtlijst, bij voldoende aanmeldingen
wordt de cursus ingepland
Bij incompany worden de data in overleg
met de opdrachtgever vastgesteld
Informatie bij
Midomo, training in gezondheid
Dieni Masman-Kappert
Lindenstraat 14, 5527 HN Hapert
E. dmasman@midomo.nl
T. 0497-388391

Cursus wordt aanbevolen door de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie, zie www.gerodontologie.nl

