
 

 

 

 

 

Stage – Opdracht  

 

  



 

 
BPV-opdracht ZZG Zorggroep 

Ondersteunen bij mondverzorging 
 
 
Je werkt als stagiaire op een afdeling van de ZZG-zorggroep. Eén van de doelstellingen van 
ZZG is optimale mondverzorging voor alle zorgvragers. Als student verleen jij persoonlijke 
zorg aan de zorgvragers en ben je dus direct betrokken bij de mondverzorging. Daarom is 
het belangrijk dat ook jij de mondverzorging optimaal kunt uitvoeren.  
 
Leerdoelen: 

‐ Je kan de tanden van een zorgvrager poetsen. 
‐ Je kan een prothese reinigen en opbergen. 
‐ Je kan de mondholte van een zorgvrager reinigen. 
‐ Je kan mondonderzoek uitvoeren en je  bevindingen noteren op het  daarvoor 

bestemde observatieformulier. 
‐ Je kan een individueel mondverzorgingsplan opstellen. 

 

Opdracht: 
 
Gedurende  vijf dagen verzorg jij zelfstandig  drie verschillende zorgvragers met 
verschillende mondverzorgingsbehoeften.  Het gaat hier om: stimuleren, begeleiden en 
overnemen van de zelfzorg.  
 
Minimaal bestaat de zorg die je uitvoert uit: 

‐ Mondonderzoek 
‐ Invullen van het mondverzorgingsformulier 
‐ Tanden poetsen 
‐ Prothese reinigen en opbergen 
‐ Reinigen van de mondholte 

 
De bedoeling is dat je de mondverzorging eerst oefent onder begeleiding van de 
werkbegeleider. Zij observeert je en geeft feedback aan de hand van de observatieschalen. 
Als je werkbegeleider vindt dat je de theorie en vaardigheden voldoende beheerst mag je 
starten met de opdracht.  
 
 

Werkwijze: 
 

A) Bestuderen van de theorie 
B) Observatie van collega’s en zorgvragers 
C) Het maken van een plan 
D) Het uitvoeren van het plan 
E) Beoordeling en reflectie 

 



 

 

A) Bestuderen van de theorie 
‐ Bestudeer de mondverzorgingsplannen op de afdeling. 
‐ Bestudeer de protocollen en observatielijsten. 
‐ Maak een overzicht van punten die je onduidelijk zijn of zaken die je anders hebt 

geleerd. 
‐ Lees in de zorgleefplannen de individuele mondzorgplannen.  
‐ Bespreek je bevindingen en je vragen met je werkbegeleider.  

 

B) Observatie van collega’s en zorgvragers 
‐ Maak afspraken om collega’s te observeren bij de mondverzorging. 
‐ Zorg dat je de mondverzorging bij tenminste 3 zorgvragers observeert. Zorg dat je 

in ieder geval de volgende vaardigheden observeert:  
o Mondonderzoek 

 Invullen van het mondverzorgingsformulier 
o Mondverzorging 

 Tanden poetsen 
 Prothese reinigen en opbergen 
 Reinigen van de mondholte 

‐ Bespreek je bevindingen en vragen met je werkbegeleider 
 

C) Het maken van een plan 
‐ Na stap A en B overleg je met je werkbegeleider bij welke zorgvragers jij je 

opdracht uit kunt voeren.  
‐ Maak voor het uitvoeren van de mondverzorging een plan van aanpak.  

 

D) Het uitvoeren van het plan 
‐ Als jouw werkbegeleider jouw kennis van de theorie en vaardigheden met 

voldoende heeft beoordeeld kan je starten met het zelfstandig uitvoeren van de 
mondverzorging.  

‐ Blijf gedurende de uitvoering feedback vragen aan je werkbegeleider of collega’s. 
 

E) Beoordeling en reflectie 
‐ Maak een reflectieverslag van minstens één en maximaal twee A4. 
‐ Inhoud verslag: 

o Reflectie op de competenties: 
  vakdeskundigheid toepassen 
 Aandacht en begrip tonen, óf op de behoefte en verwachtingen 

van de klant richten, óf begeleiden. 
o De feedback die je gedurende de uitvoering van de opdracht van je 

werkbegeleider en collega’s hebt ontvangen.  
 


