
B2 Mondverzorging 
 

B2.1 Doel mondverzorging 

Preventie en behandeling van mogelijke mondlaesies bij patiënten met een te verwachten weerstand. 

 

B2.2  Regels mondverzorging 

Geen tanden 2x daags de mond schoonmaken met water (mbv wattenstokjes / gaasjes)  

Wel tanden 2 x daags tanden poetsen met fluoride tandpasta  

er is geen plaats meer voor het spoelen met chloorhexidine. 

 

 

Na braken mond spoelen met kraanwater 

 

Aangezien een goede mondverzorging met een beugel in situ niet mogelijk is, worden beugels die de hele dag 

gedragen worden voor de oncologische behandeling verwijderd. Een beugel die alleen ’s nachts gedragen wordt 

mag wel gedragen worden.  

 

B2.3 Tanden poetsen 

‘s Ochtends en voor het slapen gaan de tanden poetsen met een zachte tandenborstel, met name de overgang 

tand-tandvlees. Ook al bloedt het tandvlees toch poetsen. De tandenborstel na gebruik goed uitspoelen met 

kraanwater en droog bewaren met "de kop" naar boven. De tandenborstel vervangen wanneer de "haren" uit 

elkaar gaan.  

 

Bij kinderen tot 5 jaar tanden poetsen met Fluoride-peutertandpasta.  

Bij kinderen ouder dan 5 jaar tanden poetsen met Fluoride-tandpasta voor volwassenen.   

Wanneer bovenstaande tandpasta gebruikt wordt vervalt de inname van Fluoride tabletjes. 

 

De lippen kunnen worden ingevet met vaseline uit een tube of een "stift" die alleen door het kind  

gebruikt wordt. 

Voor stimulering van de speekselvloed is het gebruik van suikervrije kauwgom aan te raden, zeker voor die 

kinderen die al gewend zijn kauwgom te gebruiken. 

 

B2.4  Klinische patiënt 

B2.4.1 Inspectie 

 - Vastleggen met behulp van MONDSTATUS-SCORE   

 - Rondom verpleegkundige anamnese eenmaal door de verpleegkundige, zodat er een uitgangswaarde is van de 

mondstatus  

 - minimaal eenmaal per dag vóór de artsenvisite door de verpleegkundige. MONDSTATUS-SCORE vóór de 

artsenvisite invullen. 

B2.4.2 Diagnostiek 

Wanneer bij mondonderzoek een criterium 2 of hoger scoort, dienen mondkweken afgenomen te worden op 

bacteriën, schimmels en virussen (+ immuunfluorescentie). 

B2.5 Antischimmeltherapie 

Dit kan zowel preventief als curatief, hetgeen niets verandert aan de werkwijze. Indien antischimmeltherapie 

wordt voorgeschreven dient men met de mondverzorging te wachten tot 20 minuten na de lokale applicatie.   

B2.6 Extra spoelen 

Extra spoelen met koude vloeistoffen, zoals kraanwater, NaCl 0,9% (ook in mondspray verkrijgbaar), Spa rood 

of Spa blauw kan verzachtend werken. 

B2.7 Pijnbestrijding 

Mondlaesies kunnen veel pijn veroorzaken, waardoor eten en drinken sterk worden bemoeilijkt. Lokale 

pijnbestrijding helpt weinig tot niets. Xylocaïne® gel wordt sterk ontraden i.v.m. het ongevoelig worden van het 

mondslijmvlies. Door de gevoelloosheid wordt het risico gelopen dat het kind op het mondslijmvlies bijt, 

waardoor er meer laesies ontstaan. Xylocaïne® gel alleen in overleg met de verpleegkundig specialist 

gebruiken.  

Bij pijnlijke mondlaesies dient de pijnscore lijst ingevuld te worden (zie hoofdstuk 9, pijnbestrijding). Bij 



pijnlijke mondlaesies dient niet geaarzeld te worden tot het overgaan op systemische pijnbestrijding, tot en met 

morfine intraveneus. 

B2.8  Tandartsbezoek 

Alle kinderen die voor kanker onder behandeling zijn mogen naar de tandarts. Deze mag alles doen, maar als er 

gebitselementen moeten worden getrokken, of andere invasieve ingrepen, dan overleg met oncoloog in verband 

met bloeduitslagen: eventueel antibiotica en bij kans bloedingen bij thrombopenie. Het is uiteraard afhankelijk 

van de ingreep die uitgevoerd wordt.  
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