
 

 
 
Kennisagenda Mondgezondheid  

Patiënten aan het woord 
 

Onderzoeksthema's per categorie  

Toelichting: 

In groepsgesprekken en interviews hebben we patiënten gevraagd naar hun ervaren 

knelpunten wat betreft mondgezondheid en mondzorg. Knelpunten met grote 

overeenkomst of sterke samenhang werden samengevoegd. Dit resulteerde in 32 

onderzoeksthema’s verdeeld over 5 categorieën.  

In een enquête vroegen we patiënten uit deze 32 onderzoeksthema’s een top-3 te kiezen. 

In dit document zijn alle 32 onderzoeksthema’s opgedeeld in 5 categorieën nog eens na te 

lezen. 

 
  



 

Informatievoorziening voor patiënten 
 
Ik wil graag dat er meer onderzoek gedaan wordt naar: 

1. Het geven van informatie over mondgezondheid in relatie tot mijn chronische 

aandoening. 

2. Hoe patiënten over (toekomstige) mondzorgbehandelingen kunnen mee beslissen. 

3. Mondzorg die afgestemd is op mijn chronische aandoening.  

4. Hoe patiënten aan wetenschappelijk mondzorgonderzoek kunnen deelnemen. 

5. Het delen van ervaringen en kennis over chronische aandoeningen met mensen die 

in een vergelijkbare situatie zitten. 

 

Symptomen in de mond 
 
Ik wil graag dat er meer onderzoek gedaan wordt naar: 

1. Cariës (gaatjes) in relatie tot mijn aandoening of mijn medicatie (of allebei). 

2. Tandvleesproblemen (gezwollen, pijnlijk of bloedend tandvlees) in relatie tot mijn 

aandoening of mijn medicatie (of allebei). 

3. Droge mond in relatie tot mijn aandoening of mijn medicatie (of allebei). 

4. Kaakproblemen (vastzitten, beperkte opening, pijn) in relatie tot mijn aandoening of 

mijn medicatie (of allebei).  

5. Parodontitis (door een mondzorgprofessional bij mij vastgesteld) in relatie tot mijn 

aandoening of mijn medicatie (of allebei). 

6. Problemen met (één of meerdere) implantaten in mijn mond.  

7.  Slaapapneu in relatie tot mijn aandoening of mijn medicatie (of allebei). 

8. Schimmel in mijn mond in relatie tot mijn aandoening of mijn medicatie (of allebei). 

9. Extra: Andere symptomen , namelijk… 

 

  



 

Omgaan met knelpunten in het dagelijks leven wat betreft de 
mondgezondheid en mondverzorging 
 
Ik wil graag dat er meer onderzoek gedaan wordt naar: 

1. Hoe ik het beste kan omgaan met knelpunten wat betreft mondgezondheid in het 

dagelijks leven, waarvoor (nu nog) geen oplossing beschikbaar is.  

2. Waarover en op welke manier mondzorgprofessionals moeten worden geïnformeerd 

over mijn gezondheid. 

3. Manieren waarop ik zelf betrouwbare informatie kan verzamelen over mijn 

chronische aandoening en mijn mondgezondheid. 

4. Effectieve hulpmiddelen om mijn mond te verzorgen. 

5. Hulpmiddelen die ik, ondanks mijn fysieke beperking, goed kan gebruiken om mijn 

mond te verzorgen. 

6. Manieren om mezelf te motiveren mijn mond goed te verzorgen. 

7. Manieren om mezelf te motiveren om naar de tandarts te gaan of hulp te krijgen 

voor mijn tandartsangst. 

 
 

De organisatie en inrichting van de (mond)zorg  
 
Ik wil graag dat er meer onderzoek gedaan wordt naar: 

1. Hoe de mondzorg (en de mondzorgprofessionals) beter betrokken kan worden bij 

mijn andere medische zorg en specialisten.  

2. De mogelijkheid om de mondzorg in de basisverzekering op te nemen voor mensen 

met een chronische aandoening. 

3. De aanpassing van de inrichting om een mondzorgpraktijk af te stemmen op mensen 

met een fysieke beperking. (Bijvoorbeeld: Een trap moeten oplopen, een 

behandelstoel die te ver achterover gaat.) 

4. Het aanpassen van de tijd tussen opeenvolgende (tandarts)afspraken om deze 

optimaal af te stemmen op mijn situatie. (Bijvoorbeeld vaker de tandarts bezoeken 

omdat mijn medicatie nadelige invloed heeft op mijn mondgezondheid.) 

 
 



 

De rol van zorgverleners (bijvoorbeeld tandarts, mondhygiënist maar 
ook huisarts of specialist) 
 
Ik wil graag dat er meer onderzoek gedaan wordt naar: 

1. Het vergroten van de kennis van andere zorgprofessionals (buiten de mondzorg) over 

de invloed van mijn chronische aandoening op mijn mondgezondheid.  

2. Het verbeteren van de communicatie van mondzorgprofessionals met andere 

zorgprofessionals (buiten de mondzorg) over mijn knelpunten in mijn 

mondgezondheid.  

3. Het vergroten van de kennis bij de mondzorgprofessionals over de invloed van mijn 

chronische aandoening op mijn mondgezondheid. 

4. Het verbeteren van de communicatie tussen mij en mijn mondzorgprofessional over 

mijn knelpunten in mondgezondheid en mijn chronische aandoening. 

5. Verbetering van aanleggen en bijwerken van mijn persoonlijke dossier. 

6. Het uitbreiden van de kennis van de (mond)zorgprofessionals buiten hun eigen 

vakgebied. (Bijvoorbeeld: De tandarts moet verder kijken dan alleen de mond.) 

7. Beter toegankelijk maken van mondzorgprofessionals. (Bijvoorbeeld: Het vinden van 

een nieuwe tandarts na verhuizing. Een tandarts vinden die gespecialiseerd is in mijn 

gezondheidssituatie.) 

 

  

 
 

 


