
De faciliterende factoren en barrières in de 
mondzorgverlening en consumptie van mondzorg 
bij ouderen in een zorginstelling – systematisch 
literatuuronderzoek
Inleiding
■  Affiniteit met ouderenzorg
■  Wereldwijde toename vergrijzing
■  Zorgafhankelijke ouderen in een zorginstelling ondervinden moeilijkheden bij de toegang tot 
    mondzorg
■  Zorgprofessionals ondervinden barrières bij het verlenen van mondzorg bij zorgafhankelijke 
    ouderen

Hoofdvraag
Wat zijn faciliterende factoren en barrières in de mondzorgverlening en consumptie van mondzorg 
bij ouderen in een zorginstelling?

Deelvragen
■  Wat zijn faciliterende factoren in het verlenen van mondzorg bij ouderen in een zorginstelling 
    vanuit het perspectief van tandartsen?
■  Wat zijn barrières in het verlenen van mondzorg bij ouderen in een zorginstelling vanuit het 
    perspectief van tandartsen?
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■  Wat zijn faciliterende factoren in het consumeren van mondzorg bij ouderen in een zorginstelling 
    vanuit verpleegkundig perspectief?
■  Wat zijn barrières in de consumptie van mondzorg bij ouderen in een zorginstelling vanuit het 
    verpleegkundig perspectief?
■  Wat zijn faciliterende factoren in het consumeren van mondzorg bij ouderen in een zorginstelling 
    vanuit het ouderen perspectief?
■  Wat zijn barrières in de consumptie van mondzorg bij ouderen in een zorginstelling vanuit het 
    ouderen perspectief?

Doelstelling
■  Faciliterende factoren en barrières vanuit verschillende perspectieven in 
    kaart brengen
■  Praktisch en maatschappelijk relevant
■  Evidence based advies 

Methode

Patiëntenpopulatie/onderzoekspopulatie
■  Tandartsen
■  Verpleegkundigen
■  Zorgafhankelijke ouderen in een zorginstelling

Onderzoekspopulatie
Inclusiecriteria Ouderen ≥ 65 jaar in een 

zorginstelling
Tandartsen en 
verpleegkundigen

Exclusiecriteria Beperkte ouderen

Databanken
■  Medline via PubMed
■  Cinahl

Methodologische kwaliteit
■  ‘Beoordelingscriteria voor een kwalitatief onderzoek’ - Cochrane
■  Checklist for analytical cross sectional studies – JBI

Data-extractie en data-analyse
■  M.b.v. evidence tabel

Studies
Inclusiecriteria Engels- en 

Nederlandstalig
Beschikbaar voor 
studenten

Wereldwijd

Exclusiecriteria Ouder > 20 jaar Systematic reviews, 
RCT’s en CCT’s

Resultaten

Studiekarakteristieken
■  6 kwantitatieve en 2 kwalitatieve studies
■  Barrières (8 studies)
■  Faciliterende factoren (0 studies)
■  4 studies tandartsenperspectief
■  3 studies ouderenperspectief 
■  1 studie verpleegkundig perspectief 
■  Methodologische kwaliteit B (2 studies) en D (6 studies)

Overeenkomende 
barrières
■  Gebrek aan draagbare 
    apparatuur
■  Gebrek aan training/
    kennis
■  Gebrek aan geschikte 
    behandelruimte 
    en aan optimale 
    werkomstandigheden

Barrières uit 
kwalitatieve studies
■  Slechte vergoeding
■  Hoge kosten
■  Ontbreken van een 
    goede richtlijn voor 
    verpleegkundigen
■  Hoge werkdruk voor 
    verpleegkundigen

■  Zorgafwijzende gedrag van de ouderen
■  Angst om pijn/letsel te veroorzaken
■  Gebrek aan voorraden

■  Hoge kosten
■  Moeilijk om een tandarts te vinden en te 
bezoeken
■  Gebrek sociale support
■  Gebrek tandheelkundige uitrusting, ruimte 
en opgeleid personeel
■  Andere medische problemen
■  Verwachten pijn
■  Onderschatten het tandheelkundige 
probleem
■  Geloven niet dat te tandarts kan helpen 

Barrières ervaren door Tandartsen

Barrières ervaren door Verpleegkundigen Barrières ervaren door ouderen:

Discussie    
■  Zorgafwijzend gedrag van de ouderen

Sterke punten
■  Onafhankelijke studies gescreend
■  Strenge selectie

Zwakke punten
■  Lage methodologische kwaliteit
■  Geografische spreiding

Aanbevelingen

■  Vervolgonderzoek naar faciliterende factoren
■  Advies aan zorginstellingen

Conclusie

Voor de barrières in de mondzorgverlening en consumptie 
van mondzorg bij ouderen in een zorginstelling zijn 
er aanwijzingen voor verschillende barrières vanuit 
verschillende perspectieven, waardoor de toegang tot het 
verlenen en ontvangen van zorg voor zorgafhankelijke 
ouderen wordt belemmerd.
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Barrières uit 
kwantitatieve studies
■  Geen interesse
■  Complexe medische 
    condities
■  Voorkeur eigen praktijk
■  Slechte houding 
    van de ouderen t.o.v. 
    mondzorgdiensten
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