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Bijlage 6 Mijlpalenmatrix en vragen over implementatieproces in het project mondzorg  
 
Naam instelling: 
Datum: 
 
 
Mijlpaal Vragen 
De landelijke richtlijn mondzorg 
is beschikbaar voor alle leden 
van het mondzorgteam. 

 

Alle verzorgenden en verpleeg-
kundigen zijn bijgeschoold over 
mondzorg. 

Hoeveel mensen zijn er geschoold, hoeveel niet?  
Hadden jullie voldoende informatie? 
Wat waren eventuele belemmeringen?  
Wat werkte bevorderend? 
 

Mondzorgmaterialen zijn in de 
instelling aanwezig en verkrijg-
baar voor alle bewoners. 

In welke mate is mondzorgmateriaal aanwezig?  
Op welke wijze verkrijgen de bewoners hun mond-
zorgmateriaal? 
 

Er is overeenstemming over de 
wijze waarop de coördinatie 
mondzorg verloopt op de diver-
se afdelingen. 

Is de mondzorg al een vast onderdeel van de dagelijk-
se ADL? 
Wat zijn eventuele belemmeringen? Wat zijn eventuele 
pluspunten? 
Gaat mondzorg ten koste van andere activiteiten? Zo 
ja, welke? 
Wordt mondzorg vermeld en/of besproken in de over-
dracht? 
Wordt mondzorg besproken in de cliëntenbespreking? 
 

Voor elke bewoner is er een 
ingevuld individueel mondzorg-
plan in het zorgplan. 

In welke mate wordt er gewerkt met mondzorgplan-
nen? 
Wat zijn eventuele  belemmeringen?  
Wat zijn eventuele pluspunten? 

Er is samenwerking met een 
tandarts. 

Hoeveel uren per week/maand is de tandarts aanwe-
zig in huis? 
 

Uitvoering van mondverzorging Waar loop je tegen aan?  
Wat gaat goed? 
Kun je voldoende tijd nemen voor de mondzorg? Hoe-
veel tijd is dat per cliënt? 
Lukt het om te kleuren? Wat zijn eventuele belemme-
ringen?  
 

Effectevaluatie Merk je verandering in gedrag t.a.v. mondzorg bij je 
collega’s? Wat merk je?  
Merk je verandering in gedrag t.a.v. mondzorg bij de 
cliënten? Worden effecten geëvalueerd, zo ja, hoe en 
door wie gebeurt deze?  
Wat laat de effectevaluatie tot nu toe zien? 
Zo niet, waarom niet? 
 

Bekendheid en draagvlak pro-
ject mondzorg 

Is het project mondzorg bekend gemaakt onder me-
dewerkers, cliënten, de cliëntenraad en/of onderne-
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mingsraad? 
Hoe ervaar je de steun vanuit het management voor 
dit project? 
Hoe vaak komt het mondzorgteam bij elkaar? 
 

 
 
Samenvattend: 
 

1. Wat zijn de belangrijkste belemmeringen gebleken bij de implementatie van mondzorg 
op jullie afdeling? 

 
2. Wat zijn de belangrijkste bevorderende factoren gebleken bij de implementatie van 

mondzorg op jullie afdeling? 
 

 
3. Hoe denk je dat het over een jaar zal gaan met de mondzorg op jullie afdeling? 

 
 

4. Alles bij elkaar genomen: wat vindt je van de geboden mondzorg op je afdeling (geef 
een rapportcijfer 0-10)? 


