
Kennisgeving - Mondzorgcoaches ‘Ieders mond gezond’ 

Socio-economische ongelijkheden in het gebruik van ambulante zorg komen nog steeds het sterkst tot 

uiting in het gebruik van tandheelkundige zorg. Bij de laagst opgeleiden rapporteerde slechts 40% 

afgelopen jaar contact te hebben gehad met een tandarts. Amper 17% van deze groep ondervindt geen 

tandvleesaandoeningen. 80% van de gaatjes komt voor bij amper 20% van de kinderen. Hierdoor is er 

nood aan een strategie die zich specifiek op risicogroepen richt. 

Administratieve, sociale en financiële drempels maken het voor mensen in armoede moeilijk om goede 

mondzorg te vinden. Deze drempels maken het ook voor de tandarts lastig om goede zorg te verlenen. 

Het gevolg is dat mensen in armoede vaker en langer met (ernstige) mondproblemen kampen. 

Mondgezondheid hangt onlosmakelijk samen met de algemene gezondheid: ontwikkeling, 

voedingstoestand, dementie, levenskwaliteit, atherosclerose, diabetes, vroeggeboortes,… Het is dus 

van groot belang een goede mondgezondheid na te streven. 

Gezonde Mond, een Partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid zet 

hierop in. Via deze weg wil ik in kader van de nakende dag van de 

mondgezondheid (20 maart 2022) wijzen op de mogelijkheden die ze 

bieden, in de hoop bestuurders, ambtenaren en vrijwilligers te 

inspireren. Hun initiatieven verdienen zeker deze aandacht. Naast 

o.a. hun projecten voor kwetsbare ouderen en personen met een 

beperking zetten ze dus ook in op mensen in kansarmoede. 

 
Mondzorgcoach als bruggenbouwer  
Het mondzorgproject ‘Ieders Mond Gezond’ leidt eerstelijnswerkers uit welzijns- en 
gezondheidsorganisaties op tot mondzorgcoach. Tijdens de ééndaagse, kosteloze opleiding 
Mondzorgcoach komen de volgende onderwerpen aan bod: de gezonde mond, vaak voorkomende 
mondaandoeningen, preventieve mondzorg, tandartsadministratie en motiverende 
gesprekstechnieken.  
 
Na het volgen van de opleiding kunnen de mondzorgcoaches mensen uit hun organisatie op een 
geïnformeerde en gerichte manier naar de lokale tandarts begeleiden. Ze engageren zich ertoe om de 
communicatie tussen de mensen en de tandarts te vergemakkelijken. Soms vervullen ze letterlijk de 
rol van tolk. Indien nodig begeleiden ze hen tot in het tandartskabinet. Ze zorgen ervoor dat de 
administratie van deze personen voor het eerste consult in orde is, regelen vervolgafspraken en 
stimuleren preventie waar nodig.  
 
De opleiding tot mondzorgcoach is bedoeld voor 

alle medewerkers van welzijns- en 

gezondheidsorganisaties die personen in 

kansarmoede zouden willen informeren over en 

begeleiden naar een lokale tandarts. Zo kan het 

zeer waardevol zijn om binnen een OCMW iemand 

te hebben die deze rol op zich neemt. Ongetwijfeld 

komen daar met regelmaat vragen binnen omtrent 

tandheelkundige zorg. 

 

 

Voorbeelden van organisaties waarbinnen 
mondzorgcoaches zijn opgeleid: 
Wijkgezondheidscentra, CAW’s, 
vluchtelingenwerk, daklozencentra, 
samenlevingsopbouw, Huis van het Kind, 
lokale besturen, doortrekkersterrein, 
consultatiebureaus, 
buurtgezondheidscentra,… 

Lokale cijfers van 

kansarmoede: 

https://www.opgroeien.be

/cijfers-en-

publicaties/kansarmoede/

gemeentelijk-niveau  

https://www.opgroeien.be/cijfers-en-publicaties/kansarmoede/gemeentelijk-niveau
https://www.opgroeien.be/cijfers-en-publicaties/kansarmoede/gemeentelijk-niveau
https://www.opgroeien.be/cijfers-en-publicaties/kansarmoede/gemeentelijk-niveau
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Laagdrempelige mondscreening als opstap  
Daarnaast organiseert ‘Ieders Mond Gezond’ gratis mondscreenings in de deelnemende welzijns- en 
gezondheidsorganisaties. Op dat moment krijgen de personen die gescreend worden een 
mondzorgcoach toegewezen die hen voor verder onderzoek of behandeling naar een lokale tandarts 
begeleidt. 
  
De mondscreenings worden uitgevoerd door vrijwillige tandartsen verbonden aan ‘Ieders Mond 
Gezond’. De screening is een gratis basisnazicht, met als enige doel om informatie te geven aan de 
patiënt en de drempel naar de lokale tandartsen te verlagen. Tijdens de screenings voeren de 
tandartsen geen enkele behandeling uit en nemen ze ook geen röntgenfoto's. De patiënt wordt 
ingelicht dat tijdens deze basisdienstverlening bepaalde mondproblemen niet (volledig) 
gediagnosticeerd kunnen worden. De mondscreenings mogen niet verward worden met het jaarlijks 
mondonderzoek bij de tandarts. Een jaarlijkse controle bij de lokale tandarts blijft dus noodzakelijk.  
 
De onderzochte personen krijgen tijdens de screening wel een doorverwijzing met een 
gepersonaliseerd behandelplan voor een lokale tandarts mee.  
 
Dit behandelplan omschrijft de actuele mondsituatie van de gescreende persoon. Het impliceert 
echter geen verplichting naar tandartsen of terugbetalingsinstellingen om de voorgestelde 
behandelingen (integraal) uit te voeren of (integraal) terug te betalen. Deze beslissing ligt bij de 
bovenvermelde partners en de betrokken persoon.  
 
Ook de mondzorgcoaches voeren geen enkele behandeling uit. Ze zijn uitsluitend opgeleid om een 
brugfunctie te vervullen tussen de patiënt en de reguliere zorg. Op deze manier kunnen de tandartsen 
zich maximaal op hun eigenlijke werk focussen, en vallen deze patiënten niet ongemerkt of onbedoeld 
buiten de boot.  
 
Geen verplichtingen  
Lokale tandartsen vormen een erg belangrijke schakel in het meer toegankelijk maken van 
mondzorg. Medewerking van een tandarts betekent dat hij of zij akkoord gaat met het af en toe 
doorverwijzen van personen naar hem of haar door de lokale mondzorgcoach. Zo’n doorverwijzing 
gebeurt steeds in overleg met de tandarts en kan voortdurend bijgestuurd worden. Tandartsen die 
willen deelnemen zijn aan geen enkele verplichting onderworpen op vlak van minimale 
tijdsinvestering, resultaatsverbintenis, tarifering,.... De samenwerking kan bovendien op ieder 
moment worden stopgezet.  
 
Ook de mondzorgcoaches kunnen het aantal begeleidingen en de manier van begeleiden zelf 
invullen. Coaches schatten zelf in hoeveel begeleidingen haalbaar voor hen zijn, zodat de kans op 
succes en de voldoening bij de betrokken partijen groot is en hiermee de kiem voor een duurzame 
samenwerking kan worden gelegd.  
 
Samenvattend  
Dit mag je als deelnemende organisatie van ‘Ieders Mond Gezond’ verwachten:  
- Een kosteloze ééndaagse opleiding Mondzorgcoach + gratis gebruik van lesmateriaal voor iedere 
deelnemer. 

- Een gratis mondscreening in jouw organisatie + voor elke deelnemer een doorverwijzing met 
gepersonaliseerd behandelplan en uitleg over de actuele mondstatus.  

- Voor elke deelnemer aan de mondscreening een gratis mondzorgpakket bestaande uit een 
tandenborstel, tandpasta en een informatiefolder over mondzorg.  

- Gratis opleiding voor en gebruik van een digitaal opvolgsysteem waar coaches hun begeleidings- en 
behandelplannen en rapporten overzichtelijk kunnen bijhouden.  



- Ondersteuning bij de uitbouw van een netwerk van tandartsen uit de buurt.  

- Een jaarlijkse kleine financiële tegemoetkoming voor elke actieve coach in vrijwilligersstatuut.  

- Een jaarlijkse materiële incentive voor elke actieve coach, ongeacht zijn/haar statuut. In geval van 
veel coaches uit dezelfde organisatie, wordt de incentive tot een maximum begrensd.  
 
Meer info? 
Het concreet verloop kan u in bijlage terugvinden 
Mail naar info@gezondemond.be. 
Tel.: 0493 47 97 98 of 0492 53 13 96.  
Surf ook eens naar www.gezondemond.be voor meer info.  
 

mailto:info@gezondemond.be

