
Het aantal (kwetsbare) ouderen in Nederland neemt de komende jaren flink toe. Het beleid van de overheid is erop 
gericht dat zij steeds langer thuis blijven wonen. Voor hun mondzorg zijn zij aangewezen op algemene mondzorgprak-
tijken. In de zorg rondom de ouderen ontbreekt veelal de mondzorg. En dat terwijl er – zeker voor deze doelgroep – een 
duidelijke link is tussen de algehele gezondheid en de mondgezondheid. Zorgprofessionals zijn veelal niet op de hoogte 
van deze relatie en de mogelijkheden die aansluiting van mondzorgprofessionals kan bieden.

Met een eerstelijns bijeenkomst in uw gemeente of wijk, kunt u:
– een bijdrage leveren aan het kennisniveau van ander zorgverleners m.b.t. mondgezondheid van ouderen, en
–  samenwerking in de wijk te stimuleren en een verbinding maken tussen mondzorg(verlener) en algemene gezondheid 

(andere zorgaanbieders). 

Bovendien kan het leuk, inspirerend en leerzaam zijn.

Tips voor een succesvolle bijeenkomst

  Verstuur de uitnodiging minimaal 2 maanden van te voren. Dan heeft u de meeste kans dat deelnemers nog ruimte 
hebben in hun agenda.

  Bedenk van tevoren wie u met de bijeenkomst wilt bereiken. Wilt u een multidisciplinaire bijeenkomst organiseren 
waaraan zoveel mogelijk verschillende zorgaanbieders deelnemen? Of ligt uw focus op samenwerking in de wijk met 
de huisarts of juist de mantelzorger en thuiszorg?

  Nodig de deelnemers op persoonlijke titel uit. Stuur geen algemene e-mail naar een groep mensen of een algemeen 
e-mail adres zoals info@huisartsenpraktijkvoorbeeld.nl. 

  Benadert u een huisartsen- of mondzorgpraktijk? Denk dan ook aan zorgverleners in dienst van deze praktijk. 
Bijvoorbeeld de mondhygiënist, de preventie-assistent of de praktijkondersteuner (ouderenzorg). Zij zijn vaak ook 
geïnteresseerd in een dergelijke bijeenkomst. Nodig hen persoonlijk uit.

  Probeer aan te sluiten op bestaande overlegstructuren. Wilt u de apotheek en huisarts bereiken? Vraag dan of u een 
keer kunt aansluiten bij hun reguliere FTO (farmacotherapeutisch overleg). 

  Betrek andere zorgverleners bij de organisatie. Wellicht vindt een huisarts of apotheek het ook leuk om iets vanuit zijn/
haar perspectief over dit onderwerp te vertellen.
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