
Motivational Interviewing
Bij Moti vati onal Interviewing (MI) staat de pati ënt met zijn zorgbehoeft en, wensen en 
mogelijkheden centraal. De pati ënt is en blijft  verantwoordelijk voor de eigen keuzes 
en gedrag ten aanzien van zijn mondgezondheid. MI moti veert niet door te overtuigen, 
maar door de eigen moti vati e van de pati ënt te vergroten. Hierin is wel degelijk te 
sturen door het stellen van de juiste vragen.

Kijk voor inspirerende voorbeeldfi lmpjes van moti verende gespreksvoering bij 
Gewoon Gaaf op www.gewoon-gaaf.nl.

Meer weten? Kijk op www.gewoon-gaaf.nl of mail naar info@gewoon-gaaf.nl.
Aanmelden voor de Preventi e Academie? Mail naar opleiding@ivorenkruis.nl of 
bel 0800-1182500 (dagelijks van 9:00 - 12:00 uur).
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Preventie Academie
Wilt u meer informati e over Gewoon Gaaf en weten hoe u de cariëspreventi emethode in de 
prakti jk kunt toepassen? Schrijf u dan in voor de cursus Gewoon Gaaf met Moti vati onal Inter-
viewing (MI). Weten hoe u Gewoon Gaaf kunt managen in de prakti jk? Meld u dan aan voor 
de vervolgcursus Management van Gewoon Gaaf in de prakti jk. In beide cursussen wordt ruim 
aandacht besteed aan gedrag en gedrags verandering. Kom zelf oefenen met MI! 

Actueel cursusoverzicht
Kijk voor het actuele cursus overzicht, 
data en locati es op www.ivorenkruis.nl/
Preventi e-Academie.html. 
Aanmelden? Mail naar 
opleiding@ivorenkruis.nl.

Cursus in eigen praktijk?
Interesse in een cursus Gewoon Gaaf 
met Moti vati onal Interviewing op de 
eigen prakti jklocati e? Vraag naar 
de mogelijkheden via 
opleiding@ivorenkruis.nl.

Samenvatting 
Stappenplan Gewoon Gaaf



Gewoon Gaaf 
De cariëspreventi emethode Gewoon Gaaf legt de nadruk op 
het sti muleren van goede zelfzorg bij de (ouder van de) 
pati ënt van 0-18 jaar. Gewoon Gaaf begint bij de doorbraak 
van de 1e tand. Aanvullende terugkombezoeken plant u 
op basis van het risicoprofi el (groen, geel of oranje*), dat 

u bij elk PMO-bezoek maakt en 
uw inschatti  ng of de ouders de 
gemaakte zelf zorgafspraken (Doe-
Het-Zelfi es) zelfstandig nakomen of 
daarbij uw steun nodig hebben.

Complete stappenplan
In deze samenvatti  ng worden de stappen per doelgroep 
(0-4, 4-12 en 12-18 jaar) kort beschreven. Download via 
www.gewoon-gaaf.nl het complete stappenplan met in de 
bijlagen een toelichti ng, hulpvragen, ti ps en suggesti es. 

Stap 0 Intake en toelichting Gewoon Gaaf.
  Roep ouders op hun kind vanaf doorbraak 1e tand (v.a. 6-12 maanden) 

mee te nemen naar de mondzorgpraktijk.

 Bepaal met de ouder van uw patiënt wat van stappen 1 en 2 nodig is.

Stap 1 Leg het cariësproces uit.

Stap 2  Kijkje in de mond; plaquescore, cariës- en cariësrisicoscore. 
 Oefening ouderzorg. Formuleer haalbare Doe-Het-Zelfies.
 Risicocriteria met terugkominterval zijn in deze leeftijdscategorie: 
 a.  Zijn ouder(s) betrokken (afgemeten aan het volgen van het Basisadvies en de mondhygiëne)? 

Betrokken/schone mond: 0 punten, niet betrokken/niet schone mond: 1 punt. 
 b. Is er sprake van actieve glazuur- of dentinecariës? Nee: 0 punten, ja: 1 punt. 

Terugkominterval:

Punten Kleur/Risico patiënt Actie Volgend bezoek 

0 PMO 6 - 12 maanden

1 Zonder cariësactiviteit Gewoon Gaaf+ Doe-Het-Zelfi es na 3 - 6 maanden

1 of 2 Met cariësactiviteit Gewoon Gaaf+ Doe-Het-Zelfi es na 1 - 3 maanden

 Bepaal wat u gaat evalueren bij het Gewoon Gaaf-vervolgbezoek.

Stap 3 Gewoon Gaaf-vervolgbezoek: evalueer Doe-Het-Zelfies.

Kinderen worden in deze fase verondersteld zelf de verantwoordelijkheid voor hun mondgezondheid 
te kunnen nemen.

Stap 0  Intake en toelichting Gewoon Gaaf. 

Stap 1 Diagnostiek en indicatie; plaquescore, cariës- en cariësrisicoscore.

 Bepaal met uw patiënt wat van stap 2 nodig is.

Stap 2  (Be)handelingen door tandheelkundig team: 
  Kennisoverdracht. Professionele preventieve maatregelen. Oefening zelfzorg. 

Formuleer haalbare Doe-Het-Zelfies.
 Risicocriteria met terugkominterval zijn in deze leeftijdscategorie:
  a.  Is de patiënt gemotiveerd en betrokken (afgemeten aan het volgen van het Basis advies en de mond-

hygiëne). Schone mond/volgt Basisadvies: 0 punten, niet schone mond/volgt Basisadvies niet: 1 punt.
 b. Is er sprake van actieve glazuur- of dentinecariës? Nee: 0 punten, ja: 1 punt.
 c. Zijn er elementen in doorbraak? Nee: 0 punten, ja: 1 punt. 
 d.  Is er sprake van actieve glazuur- of dentinecariës in de doorbrekende elementen? 

Nee: 0 punten, ja: 1 punt.
 Terugkominterval:

Punten Kleur/Risico patiënt Actie Volgend bezoek 

0 PMO na 6 - 12 maanden

1 of 2 Zonder cariësactiviteit Gewoon Gaaf+ Doe-Het-Zelfi es na 3 - 6 maanden

1 tot 4 Met cariësactiviteit Gewoon Gaaf+ Doe-Het-Zelfi es na 1 - 4 maanden

 Bepaal wat u gaat evalueren bij het Gewoon Gaaf-vervolgbezoek.

Stap 3 Gewoon Gaaf-vervolgbezoek: evalueer Doe-Het-Zelfies.

Stap 0  Intake en toelichting Gewoon Gaaf.

Stap 1 Diagnostiek en indicatie; plaquescore, cariës- en cariësrisicoscore.

 Bepaal met de ouder en het kind wat van stap 2 nodig is.

Stap 2  (Be)handelingen door tandheelkundig team:
  Kennisoverdracht. Professionele preventieve maatregelen. Oefening zelfzorg/ouderzorg. 

Formuleer haalbare Doe-Het-Zelfies.
  Risicocriteria met terugkominterval zijn in deze leeftijdscategorie:
 a.   Is kind/ouder betrokken/gemotiveerd (afgemeten aan het volgen van het Basisadvies en de 

mondhygiëne)? Betrokken/schone mond: 0 punten, niet betrokken/niet schone mond: 1 punt.
 b. Is er sprake van actieve glazuur- of dentinecariës? Nee: 0 punten, ja: 1 punt.
 c. Zijn er elementen in doorbraak? Nee: 0 punten, ja: 1 punt. 
 d.  Is er sprake van actieve glazuur- of dentinecariës in de doorbrekende elementen? 

Nee: 0 punten, ja: 1 punt.
Terugkominterval:

Punten Kleur/Risico patiënt Actie Volgend bezoek 

0 PMO na 6 - 12 maanden

1 of 2 Zonder cariësactiviteit Gewoon Gaaf+ Doe-Het-Zelfi es na 3 - 6 maanden

1 tot 4 Met cariësactiviteit Gewoon Gaaf+ Doe-Het-Zelfi es na 1 - 4 maanden

 Bepaal wat u gaat evalueren bij het Gewoon Gaaf-vervolgbezoek.

Stap 3 Gewoon Gaaf-vervolgbezoek: evalueer Doe-Het-Zelfies.

Stappenplan Gewoon Gaaf 0 - 4 jaar Stappenplan Gewoon Gaaf 12 - 18 jaar

Stappenplan Gewoon Gaaf 4 - 12 jaar

Samenvatting
Als basis volgt u het PMO-protocol en het Advies Cariëspreventi e van het Ivoren Kruis.

*Kleursysteem o.b.v. advies Cariëspreventi e Ivoren Kruis


