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Mondzorg informatie voor patiënt en mantelzorger
De zorg van de mond is een onderdeel van de dagelijkse hygiëne. Volgend kader
geeft een algemene richtlijn weer hoe je zelf aan een goede mondzorg kan doen. De
algemene richtlijn is steeds toepasbaar, zowel bij een gezonde mond als bij een mond
met problemen.
Algemene richtlijn voor mondzorg

Patiënt met eigen tanden

Patiënt met gebitsprothese

• Tanden en tong minimaal tweemaal daags
poetsen met zachte tandenborstel en fluoride
houdende tandpasta en water
• Gehemelte dagelijks borstelen met zachte
tandenborstel
• Wanneer poetsen onmogelijk is, meerdere malen
per dag de mond reinigen met wattenstaafje of
kompres gedrenkt in water
• Mond laten spoelen na gebruik van puffs of
aërosols en nadien enkele slokken water laten
drinken

• Gebitsprothese tweemaal daags schoonmaken
met een harde protheseborstel, water en
vloeibare neutrale zeep
• Mond meerdere keren per dag laten spoelen
met water
• Tijdens de nacht de gebitsprothese droog in
proper glas/bakje bewaren
• Gebitsprothese ’s morgens afspoelen en
vochtig in de mond laten plaatsen

1. Gezonde mond
De mond is gezond wanneer je normaal kan praten, bijten, kauwen en lachen.
Pas de algemene richtlijn toe.
Extra tips:
• Mond meerdere malen per dag spoelen met spuitwater
• Lippenbalsem gebruiken, bij voorkeur op basis van cacaoboter. Wees aandachtig
		 bij het gebruik van lippenbalsem wanneer deze vervaardigd is op basis van
		 vaseline. Er kunnen dan brandwonden ontstaan in combinatie met zuurstof.

2. Droge mond
De mond heeft zichtbare
voedselresten op de tong,
de tanden of op de wangen.
Er zijn korsten en vuile
aanslag mogelijk. Vaak verraadt
een bevuilde mond zich door
een slecht ruikende adem.
Een bevuilde mond geeft een
verhoogd risico op mondletsels
en infecties. Bij een vermoeden
van een infectie is het raadzaam
medisch advies in te winnen
bij de behandelende arts. Een
infectie vraagt een
medische behandeling.
Pas de algemene richtlijn voor de zorg van de mond toe.
Extra tips:
• Lippen vochtig houden met lippenbalsem op basis van cacaoboter
• Vermijd het drinken van alcohol en koffie
• Vermijd roken
• Stimuleer de speekselafscheiding door vers of opgelegd fruit, kauwgom zonder
		 suiker aan te bieden of door het laten opzuigen van zuurtjes
• Regelmatig kleine slokjes laten drinken
• IJsblokjes/ijsschilfers laten opzuigen. Deze kunnen gemaakt worden van frisdrank,
		 sorbetijs, ijslolly, waterijs, etc.
• Komkommer met een druppel olijfolie
• Gebruik een tandpasta zonder sodium lauryl sulfaat
• Waterspray verstuiven in de mond. Let wel op voor verslikkingsgevaar, spuiten in
		 de richting van de wangzak
• Bij gebruik van kunstspeeksel steeds op voorhand advies vragen aan uw
		apotheker
• Het gebruik van lemon swabs wordt afgeraden. Citroenzuur kan het tandglazuur
		 aantasten en glycerine kan leiden tot uitdroging van het mondslijmvlies. Bovendien
		 kunnen de zure swabs pijnklachten van de mondslijmvliezen verergeren.

3. Bevuilde mond
De mond heeft zichtbare voedselresten
op de tong, de tanden of op de wangen.
Er zijn korsten en vuile aanslag
mogelijk. Vaak verraadt een bevuilde
mond zich door een slecht ruikende adem.
Een bevuilde mond geeft een
verhoogd risico op mondletsels
en infecties. Bij een vermoeden van
een infectie is het raadzaam
medisch advies in te winnen bij de
behandelende arts. Een infectie
vraagt een medische behandeling.
Pas de algemene richtlijn voor
de zorg van de mond toe.
Extra tips:
• Spoel meerdere keren per dag spuitwater, cava of champagne
• Bij gebruik van kunstspeeksel steeds op voorhand advies vragen aan uw apotheker
• Laat kauwen op peterselie, venkel, salie, koriander, munt of anijszaad
• Ananasstukjes laten opzuigen
• Groene thee met honing laten drinken
• Natuuryoghurt gedurende 2 minuten laten inwerken op de korsten. Nadien de
		 tong met een tongschraper of zachte tandenborstel reinigen
• Vermijd alcohol, koffie en roken
• Zorg voor een frisse omgeving. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door aromatherapie.
		 Hierbij worden etherische oliën* van laurier, citroen, pepermunt, sinaasappel
		 met kruidnagel verstoven in voorgeschreven dosissen
• Ook dankbaar om in de mond te laten smelten is Manuka Honing. Manuka honing is
		 antibacterieel en is wondhelend. Deze honing is te verkrijgen in de natuur- en
voedingswinkel. Let op!! de “echte werkzame “ honing is moeilijk te verkrijgen en vrij duur
• Nilodor druppels (verkrijgbaar bij de apotheek): druppel enkele druppels Nilodor
		 op hoofdkussen of lakens
* Pure etherische olie kun je:
• Opgelost in een basisolie gebruiken
• Verstuiven via vernevelaar of aromastreamer
• Verdampen met een laagje water in een keramische aromalamp
• Inhaleren bv. bij slaap- of luchtwegproblemen of als geurverfrisser
• Simpelweg enkele druppels op een zakdoek/hoofdkussen of geurstaafje druppelen

4. Pijnlijke mond
De mond voelt pijnlijk en branderig
aan, vaak als gevolg van een infectie,
een kwetsuur, een tumor, een
ontsteking van de slijmvliezen.
Geef deze klacht steeds door aan de
arts. Medische tussenkomst van de
huisarts is noodzakelijk.
Pas de algemene richtlijn voor
de zorg van de mond toe.

Extra tips:
• Mondspoeling met koud water best te herhalen om het uur  
• Als je ontstoken tandvlees hebt is een zoutspoeling zeer goed. Het helpt infecties
te genezen en werkt pijnstillend. Los twee theelepels zout in een half glas water.
Spoel je mond ermee en gorgel. Bij ontstoken tandvlees kan dit twee of driemaal
		 daags gedaan worden. Vaak is een aantal dagen met zout spoelen genoeg om het
		 tandvlees te helen
• Kauw of sabbel op peterselie, venkel, salie, koriander, munt of anijszaad  
• Voeding aanpassen door te zorgen voor zachte en op kamertemperatuur gebrachte
		 maaltijden en dranken
• Mijd roken, alcohol, zuren en fel gekruide spijzen  
• Mijd bruisende frisdranken
• Smelt Manuka honing in de mond en slik deze nadien door  
• In geval van infectie kan op doktersadvies eventueel antibiotica  gestart worden
• De arts kan ook zorgen voor pijnstilling door een stomatitiscocktail voor te
		schrijven
		 Dit is een magistrale bereiding met ontsmettende en pijnstillende eigenschappen,
		 te gebruiken een half uur voor het eten

5. Bloedende mond
De mond heeft bloedende letsels.
Er zijn bruine of zwarte korsten op
de lippen. Er is bloed in het
spoelwater. De smaak is vies en
de adem ruikt slecht.
Pas de algemene richtlijn voor de
zorg van de mond toe.

Extra tips:
• Tanden laten poetsen met een zeer zachte tandenborstel, een borsteltje uit
schuimplastic of wattenstaafje of vochtige kompressen. Aandacht !!! Bij een
		 hematologische patiënt met stollingsstoornissen eerder mondspoelen dan
		 tanden poetsen…
• Spoel met ijskoud water. Dit is te vermijden bij zeer gevoelige tanden  
• Brengen een vochtig theezakje (gewone zwarte of groene thee) aan op de
		 bloeding om deze te stelpen.
• IJsschilfers opzuigen  
• Vermijd warme dranken
• Dep de letsels met etherische citrusolie  
• Voorkom infecties door regelmatige mondspoelingen en vraag hierbij het advies
		 van uw apotheker
• Voorkom vorming van een bloedkorst, zie hiervoor de extra tips bij een bevuilde
		 mond
• Om een bloeding te voorkomen bij het verwijderen van korsten kan je op voorschrift
van de arts bij de apotheek paraffine/boorzuurvaseline aankopen en hiermee de
		 korsten verweken
• Bij acute bloeding  raadpleeg steeds uw arts
Vraag ook hier best advies aan een deskundige.
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