Gerodontologie
Behandelen als het moet en terughoudend zijn als het kán' is het motto van de geriatrische
mondezorg in Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Vogellanden.
Uit onderzoek is gebleken dat goed kauwen invloed heeft op de cognitie en dat het lastig is voor
dementerenden om aan te geven wanneer er pijn is in de mond. Des te meer belangrijk om oud
te worden met een pijnvrij en functioneel (kunst)gebit! Bij oudere patiënten met dementie,
parkinson en andere medische beperkingen bekijken we samen met de (mantel)zorger en
(huis)arts naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden in de mondzorg.

Onderstaande film laat zien hoe het gerodontologie team van Vogellanden te werk gaat.

Demografische gegevens laten zien dat het aantal 65+ plussers explosief stijgt. Mede hierdoor neemt
het aantal kwetsbare ouderen toe. De vraag naar gespecialiseerde tandheelkundige zorg voor deze
doelgroep stijgt. Centrum bijzondere tandheelkunde (CBT) Vogellanden speelt in op deze zorgvraag
middels de differentiatie gerodontologie. Een team van twee tandartsen, één mondhygiëniste en drie
(preventie)assistentes zorgen voor de mondzorg van de geriatrische patiënt.
Uit onderzoek bleek dat de mondzorg in verpleeghuizen vaak onvoldoende is.
Vogellanden pakt dit graag in samenwerking met de verpleeghuizen aan om deze kwetsbare
doelgroep van goede mondzorg te voorzien.

Aanpak op het CBT Vogellanden
CBT Vogellanden biedt een totaalaanpak:
Intake door de tandarts;
Behandelplan met oog op wensen familie, verzorgers en patiënt door tandarts gemaakt en
besproken. Daarnaast wordt er eventueel met (huis)arts overlegd.
Mondhygiëniste of preventie assistent ondersteunen in mondzorg
Behandeling(en) door de tandarts;
Evaluatie behandelplan en afspraken m.b.t. toekomst

Aanpak in samenwerking met het verpleeghuis
CBT Vogellanden biedt een totaalaanpak:
Screening door de tandarts, eventueel wordt er met (verpleeghuis)arts overlegd;
Mondhygiëniste of preventie assistente verbetert de mondzorg van de patiënt;
Behandeling door de tandarts;
Opleiding van verpleegkundig personeel door workshop mondzorg.
Preventieve zorg, controles en screening vinden plaats in de patiëntkamer. Behandelingen worden
uitgevoerd in een tandartskamer. Mochten deze ruimtes niet in het verpleeghuis aanwezig zijn, wordt
de patiënt uitgenodigd in het CBT voor behandeling.

https://www.vogellanden.nl:443/gerodontologie.html

Financiering
CBT Vogellanden heeft geen winstoogmerk en werkt op basis van een door de zorgverzekeraar en
NZA goedgekeurd uurtarief. Deze wordt vanuit de basisverzekering vergoed bij:
Indicatie Bijzondere tandheelkunde: Richtlijn indicatie bijzondere tandheelkunde
WLZ (vroegere AWBZ) vanaf zorgzwaartepakket 5

Contact
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met
Vogellanden, via (038) 498 15 55 of cbt@vogellanden.nl. Het centrum is bereikbaar op werkdagen
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u de tijd en plaats waar u wordt verwacht in uw
afspraakbevestiging. Bent u verhinderd? Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op
om een nieuwe afspraak te maken.

https://www.vogellanden.nl:443/gerodontologie.html

