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Stichting Mondzorg & Parkinson

• Opgericht december 2012
• Doel: De mondgezondheid van mensen met 

de ziekte van Parkinson te bevorderen en de 
positie van de mondzorg in de 
multidisciplinaire netwerkzorg in Nederland 
voor mensen met de ziekte van Parkinson te 
versterken.



Stichting Mondzorg & Parkinson

• Onderzoek
• Voorlichting (bijv. Parkinsoncafé)
• Samenwerking andere disciplines en 

ParkinsonNet
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Soorten mondproblemen

• Problemen aan tanden zelf

• Problemen ondersteunende weefsels 
(tandvlees, kaakbot)

• Slijmvliezen

• Functionele problemen



Problemen aan de tanden zelf

• Gaatjes in het gebit

• Kapotte vullingen

• Tanden die afbreken

• Slijtage



Problemen aan de tanden zelf

Kan op den duur leiden tot zenuwontsteking 
of kaakbotontsteking.



Problemen aan de ondersteunende 
weefsels

• Ontsteking tandvlees

• Bloedend tandvlees

• Losstaande tanden

• Slijmvliesafwijkingen



Problemen aan de ondersteunende 
weefsels



Overige problemen

• Slijmvliesafwijkingen

• Kaakgewrichtsklachten

• Speekselproductie

• Trauma



Kunstgebit

• Blijft moeilijk op z’n plek 

• Moeilijk om aan een nieuw gebit te wennen



Gevolgen mondproblemen:

• Pijn

• Ontsteking

• Negatieve invloed op gezondheid

• Belemmering sociale contacten



Functionele en sociale gevolgen:

• Problemen met kauwen

• Problemen met spreken

• Sociale situaties vermijden

• Drempel tandartsbezoek groter, problemen 
erger



De ziekte van Parkinson en de mond

• Veranderingen in mondverzorging
• Veranderingen in eetgedrag
• Moeite met bezoek tandarts
• Bewegingsproblemen mond-kaakstelsel



Veranderingen in de mondverzorging

• Poetsen moeilijk door tremor, stijfheid en 
veranderde lichaamshouding

• ‘Off’ verschijnselen op

momenten tandenpoetsen

• Moeilijk om hulp te 

accepteren



• Minder natuurlijke reiniging, meer 
voedselresten

• Veranderde speekselproductie

• Slikproblemen

Daarnaast



Veranderingen in eetgedrag

• Hoeveelheid, tijdstip, frequentie

• Meer snoepen door ontremmingen

• Verwerking van voedsel 

(problemen slikken, kwijlen)



Bezoek aan de tandarts

• Stressvol

• Moeilijk om goed te plannen

• Logistieke problemen

• Lange behandelingen kosten veel energie

• Schaamte



Bewegingsproblemen mond-
kaakstelsel

• Pijnlijk, ongemak

• Slijtage tanden, losse tanden  

• Vullingen en protheses kunnen beschadigd



Wat kunnen we hieraan 
doen?



Tips voor het schoonhouden van de 
mond

• Gebruik elektrische tandenborstel

• Zo nodig mond in delen
schoonmaken

• Te gebruiken door 

patiënt zelf of verzorgende! 



Tips voor het schoonhouden van de 
mond

• Gebruik ragers

• Te gebruiken door 

patiënt zelf of verzorgende! 



Tips voor het schoonhouden van de 
mond

• Mond schoonvegen met gaasje gedrenkt in 
Perio-Aid (chloorhexidine) spray of water

• Te gebruiken door 

patiënt zelf of 

verzorgende! 



Bij wondjes in de mond

• Te gebruiken bij aftes of 

blaasjes

• Gel aanbrengen op 

wondje



Tips voor het schoonmaken van 
kunstgebit

• Met behulp van zachte 
(kinder)tandenborstel of
nagelborstel

• Handzeep! 

• Boven een wasbak
met daarin een laagje 
water of een handdoek



Bij veranderingen eetgedrag

• Inschakelen diëtist

• Inschakelen psycholoog

• Inschakelen logopedist



Wat de tandarts kan doen

• Vaker (korte) controle

• Kortere behandelingen

• Ruim de tijd plannen bij controles en 
behandeling op voor ú het meest passende 
moment



Wat de tandarts kan doen

• Patiënt moet zelf aangeven welke 
benadering het beste bij hem/haar past!



Wat de tandarts kan doen

• Poetsinstructie aan patiënt en verzorger

• Inschakelen mondhygiëniste



Behandelplan

• Afstemmen met 
patiënt/familie/verzorgers

• Uitgebreide behandeling niet altijd 
haalbaar

• Preventie zeer belangrijk
• Goede mondzorgadviezen, ook aan 

verzorgers



Verzekering

• Soms kunnen de patiënten extra 
vergoeding krijgen voor behandeling 

• Dit aanvragen bij verzekering



Bewegingsproblemen mond-
kaakstelsel

• Individuele benadering

• Counseling

• Opbeetplaat



Relevante informatie

• Mail aan ons:
info@mondzorgparkinson.nl

www.vbtgg.nl

www.gerodontologie.nl

mailto:info@mondzorgparkinson.nl
http://www.vbtgg.nl/
http://www.gerodontologie.nl/

