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Bijlage 7 Handleiding effectevaluatie 

Handleiding voor de Effectevaluatie Mondzorg 
Dit document is bedoeld om te evalueren wat het effect is van het project mondzorg. We doen geen weten-
schappelijk onderzoek, dat wordt al gedaan door een Nederlands-Vlaamse onderzoeksgroep.Voor deze evalua-
tie maken we gebruik van een methode van het CBO die wordt gebruikt bij verbeterprojecten. Hiermee wordt het 
duidelijk wat het effect is in de eigen instelling. 
  

Hoe werkt het? 
Er zijn drie vragen opgenomen die iets zeggen over de implementatie van het project mondzorg. Deze vragen 
zijn: 
1.Bij hoeveel cliënten zijn vandaag de tanden/gebitsprothese  gepoetst? 
2.Hoeveel cliënten hebben een actueel mondzorgplan? 
3.Hoeveel cliënten hebben een tandenborstel? 
Deze vragen worden op vaste momenten, minimaal 1x per week ingevuld. Dit kan bijvoorbeeld door tijdens de 
verpleegkundige overdracht te tellen, of door een aftekenlijst op te hangen in de teampost. Zoek hiervoor de 
manier die het best past bij de eigen afdeling. 
De meting start direct na de bijscholing en gaat door tot 6 weken na de klinische les 
 

Door wie? 
De mondzorgcoördinator van de afdeling is verantwoordelijk voor het invullen van dit document. Als hij of zij niet 
aanwezig is wordt het gedelegeerd aan een collega. 
 

Invullen in het document 
Navigeren door het document: 
Dit document bestaat uit een aantal tabbladen ("werk-
bladen" in Excel-taal). Onderaan het beeld kun je kie-
zen welk blad je wilt bekijken. Je zit nu in "Handlei-
ding". Als je het formulier wilt invullen kies je het groe-
ne tabblad, als je de resultaten wilt bekijken kies je het 
blauwe tabblad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste keer invullen 
Vul eerst in het oranje vakje de startdatum in, bijvoorbeeld 18 januari 2011. In de vakjes eronder zullen nu au-
tomatisch de data van de opvolgende weken / dagen verschijnen. 
 
   
  
  
  
  
  
  

Nu kan per week/dag de informatie worden ingevuld:  
# het aantal cliënten dat op de afdeling verblijft (dit kan verschillen door overlijden / (tijdelijk) ontslag) 
# de andere vragen 
Na afloop de gegevens altijd opslaan door te klikken op "Bestand" en dan op "opslaan als" of "opslaan" 
 
Bekijken van het resultaat 
Ga naar het blauwe tabblad. Hier staat van elke vraag een tabel met uitleg over de interpretatie.  
 


