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IEDERS MOND GEZOND

Administratieve, sociale en financiële drempels maken het voor 
mensen in armoede moeilijk om goede mondzorg te vinden. Het 
gevolg is dat mensen in armoede vaker en langer met (ernstige) 
mondproblemen kampen. 

Om deze situatie in Vlaanderen te verbeteren loopt sinds 2017 het 
mondzorgproject “Ieders Mond Gezond”.

Het project leidt eerstelijnswerkers uit welzijns- en gezondheids- 
organisaties op tot mondzorgcoach. 

Daarnaast organiseert “Ieders Mond Gezond” gratis mondscreenings 
in de deelnemende welzijns- en gezondheidsorganisaties.

Het project wordt gecoördineerd door Gezonde Mond.

      Omschrijving

September 2022

Einddoelgroep
Mensen in armoede. 

Wie kan ermee aan de slag?
Welzijns- en gezondheidsorganisaties. 

Doelgroep

Logo Limburg biedt je advies rond de lokale aanpak van het project.
We voorzien ook terugkoppeling met Gezonde Mond. 

Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via mail 
naar logo@logolimburg.be 

      Meer info





GLIMLACHEN

‘Glimlachen’ is een sensibiliseringsproject met als doel de  
mondgezondheid van kinderen en jongeren te verbeteren.
 
Het project bestaat uit 3 onderdelen:
• Educatief pakket 

Voor verschillende leeftijdsgroepen zijn er werkblaadjes en les-
pakketten, affiches en poetskaarten beschikbaar.  

• Gezonde Mondkoffers 
De Gezonde Mondkoffer is een uitleenbox vol didactisch materi-
aal over mondhygiëne voor kleuter-, basis- en secundaire scho-
len. 
 
De Gezonde Mondkoffer bevat heel wat 3D-materiaal die de 
informatie over mond en tanden tastbaar en levendig maakt. 
Het helpt op een visuele manier meer te weten te komen over de 
opbouw van hun tanden, het gebit, hoe goed te poetsen en wat 
te verwachten bij de tandarts.

      Omschrijving

September 2022

Doelgroep
Leerkrachten, zorgverleners, lokale besturen, huizen van het kind,...

Doelgroep



Logo Limburg ondersteunt je met advies en inspiratie en helpt je 
graag op weg om lokale acties rond dit thema te organiseren. 

Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via mail 
naar logo@logolimburg.be 

      Meer info

• Educatieve materialen zijn gratis downloadbaar op de  
website van Gezonde Mond:  
https://gezondemond.be/hulpmiddelen/educatief-materiaal/ 

• Uitlenen van Gezonde Mondkoffers 
Je kan de mondkoffers uitlenen via Logo Limburg, tel. 011 15 
12 30 of logo@logolimburg.be, https://www.logolimburg.be/
content/gezonde-mond

Materiaal



DE MONDZORGLIJN VOOR 
WOONZORGCENTRA

Een gezonde mond is voor kwetsbare ouderen heel belangrijk om 
gezond te blijven. Het toepassen van een goede mondhygiëne is bij 
hen vaak moeilijker en daarom ook beduidend slechter dan die van 
de algemene bevolking. Daarom worden vaak ernstige en uitgebrei-
de mondproblemen vastgesteld bij ouderen in woonzorgcentra.

De Mondzorglijn helpt hierbij door middel van een implementatie-
procedure bestaande uit 7 stappen.

Woonzorgcentra kunnen op 2 manieren aan de slag:
• Samenwerken met een procesbegeleider
Alle informatie hoe je als WZC hiervoor kan inschrijven kan je terug-
vinden op de website van Gezond Leven 
• Zelfstandig

      Omschrijving

Einddoelgroep
Bewoners in woonzorgcentra

Wie kan ermee aan de slag?  
Woonzorgcentra, eerstelijnszones, tandartsen, …

Doelgroep

• Voor woonzorgcentra die zelfstandig aan de slag willen gaan 
zijn alle materialen gratis downloadbaar op www.demond-
zorglijn.be 

Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via mail 
naar logo@logolimburg.be 

Materiaal 

Meer info
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