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De Mondspoeler 
Een marktonderzoek naar de behoefte van een mondspoelhulpmiddel 

Opdrachtnaam: Mondspoeler 

Opdrachtcode: 93.02.003 

Opdrachtgever: TWG winkel 

Opdrachtuitvoerders: Ling .. po Shih 
Henri van Avezaath 

Opdrachtbegeleider: Ingnlar Kraak 

Datum: 11 november 1993 

Plaats: Eindhoven 



Voorwoord 

Dit marktonderzoek is uitgevoerd voor de Technische Werkwinkel 
Gezondheidszorg Eindhoven (TWG). Deze heeft een mondspoelhulpmid
del ontwikkeld in opdracht van stichting de Bijter (bijzondere tandheel
kunde Rijnmond) te Rotterdam. De TWG wilde weten of er een markt is 
voor dit produkt en met name wat de marktprijs van het apparaat mag 
zijn. De Bedrijfskundewinkel heeft dit marktonderzoek laten uitvoeren 
door twee bedrijfskundestudenten van de Hogeschool Utrecht. Zij geven 
op deze manier invulling aan het praktische gedeelte van de cursus 
Methoden en Technieken voor onderzoek. 

De Bedrijfskundewinkel is een door studenten gerund adviesbureau aan 
de faculteit Technische Bedrijfskunde van de Technische Universiteit 
Eindhoven. Het heeft als doel op niet commerciele basis onderzoek te 
verrichten voor bedrijven en instellingen die niet over de capaciteiten 
beschikken om een commercieel adviesbureau in te schakelen. 

Wij hebben met plezier aan dit onderzoek gewerkt alhoewel de afstand 
Eindhoven Utrecht en de zomervakantie 1993 voor enige vertraging zorg
den. 

Tenslotte wij willen iedereen bedanken die aan dit onderzoek hebben 
meegewerkt en speciaal Ingmar Kraak van de Bedrijfskundewinkel voor 
zijn inzet en steun als onze begeleider. 

Ling-Po Shih 
Henri van Avezaath 
Oktober 1993 
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Samenvatting 

De TWG winkel wilde weten of er voor het ontwikkelde mondspoelhulp
middel, kortweg de mondspoeler, een markt is en mocht er een markt 
zijn wat de verkoopprijs van de mondspoeler mag bedragen. 

Mgaande op de cijfers uit dit marktonderzoek kan worden gesteld dat er 
een markt is voor de mondspoeler. 

De prijs moet tussen de 100 en de 200 gulden bedragen mits de mond
spoe1er voor meerdere patienten gebruikt kan worden. 

Op grond van de ervaringen van stichting de Bijter waar de prototype van 
de mondspoeler is uitgetest kunnen we melden dat het apparaat niet aan 
de vereiste zuigkracht voldoet. Onze aanbeveling is dan ook om de 
mondspoeler te herontwerpen en alsnog te laten testen. 

Mgaande op de feiten behaald in dit onderzoek is dit project dusdanig 
veelbelovend dat wij adviseren een onderzoek uit te laten voeren naar de 
mogelijkheden voor een efficiente produktie. 
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Hoofdstnk 1: Inleiding 

Ret onderwerp van dit rapport is een mondspoelhulpmiddel dat aan de 
TWG winkel van de Technische Universiteit in Eindhoven is ontworpen. 
De mondspoeler is in feite een waterstraalpompje dat aan een water
kraan bevestigd wordt. Ret idee is om met dit apparaat water, speeksel 
en tandpasta uit de mond van een patient te zuigen. 

Ret doel van dit rapport is om een inzicht te krijgen in de behoefte 
vanuit de markt naar en de marktprijspositionering van de mondspoeler 
zodat er een uitspraak kan worden gedaan om de mondspoeler weI c.q. 
niet verder te ontwikkelen en eventueel in produktie te nemen. 

De probleemstelling van dit rapport luidt: 
"Kan de mondspoeler in zijn huidige vorm op de markt worden gebracht 
en wat willen de mensen betalen voor de mondspoeler". 

Tijdens ons onderzoek zijn we methodologisch te werk gaan. Dit wi! 
zeggen dat we structureel (volgens een van te voren bepaalde methode) 
te werk zijn gegaan in plaats van, van dag tot dag bekijken wat we gaan 
doen. We hebben dit onderzoek uitgevoerd volgens de aanwijzingen van 
D .B. Baarda en M.P.M de Goede die beschreven staan in het boek 
"basisboek Methoden en Technieken", en volgens de richtlijnen van A.R. 
van der Zwaan zoals die beschreven staan in het boek "Organisatie 
Onderzoek". Van der Zwaan geeft een eenvoudige en daardoor logisch te 
volgen fasering van onderzoek die wij als rode draad door ons onderzoek 
zullen laten lopeno In het boek "basisboek Methoden en Technieken" 
staan vele praktische aanwijzingen voor het uitvoeren van een onderzoek 
waarvan wij dankbaar gebruik hebben gemaakt. 
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De methodologie van van der Zwaan kent de volgende fasen: 

, 

ruwe 

i 

probleem 

1 
uitwerking 

probleemstelling 

1 
r--

onderzoeksplan 

• 1 
verzamelen van 

gegevens 

1 
4 

verwerking van 
gegevens 

1 
rapportage 

figuur 1.1 fasen in het onder
zoek 

Hierna zullen de versehillende fasen kort inhoudelijk worden besehreven. 
Tijdens de fase van het rowe probleem geven we een korte besehrijving 
van het probleem zoals dat in het begin werd aangereikt. Dit komt aan 
de orde in hoofdstuk 3. Stap voor stap wordt dit probleem, in samenwer
king met de opdraehtgever en de opdraehtuitvoerders, nader uitgewerkt 
tot een definitieve probleem omsehrijving, zoals besehreven in hoofdstuk 
4. Nadat precies bekend is wat het probleem is, kunnen we oos gaan 
verdiepen in de manier waarop we het probleem te lijf gaan. Dit is de 
fase van opzetten en inriehten van het onderzoek. In dit onderzoeksplan, 
dat dan opgesteld wordt in hoofdstuk 5, staat besehreven hoe het onder
zoek uitgevoerd zal worden. De volgende fase heet gegevensverzameling, 
hierin werken we de vorige fase verder uit en gaan we gegevens verzame
len. Na het verzamelen van de gegevens worden de gegevens verwerkt, 
wat in hoofdstuk 7 aanbod komt. Tot slot worden de resultaten van het 
onderzoek gerapporteerd aan de opdraehtgevers. 
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Hoofdstuk 2: De organisatie van de gezondheidszorg 
(3:3)1 

2.1 Inleiding 

Alvorens de gebruikersgroep van de mondspoeler te bepalen, wordt 
nader ingegaan op de structuur van de Nederlandse gezondheidszorg en 
enkele andere belangrijke begrippen. Dit teneinde begripsverwarring te 
vermijden. 

2.2 Echeionering 

De gezondheidszorg in Nederland is onderverdeeld in echelons. Onder 
een echelon wordt verstaan een sector van de gezondheidszorg die 
voorzieningen omvat die globaal gesproken dezelfde functione1e kenmer
ken en gerichtheid vertonen (5:13). 

2.2.1 Het eerste echelon 

Het eerste echelon of de eerste lijns gezondheidszorg omvat alle niet 
gespecialiseerde voorzieningen. Deze voorzieningen zijn primair gericht 
op het individu, de patient. In de integrale zorgverlening, waarnaar 
gestreefd wordt, zuBen uiteraard ook gezins- en andere aspecten m.h.t. de 
problematiek van de individuele hulpvragen betrokken worden. 
De zorgverlening in het eerste echelon omvat zowel de lichamelijke 
(somatische) als geestelijke (psychische) aspecten van de gezondheids
zorg. Op dit niveau dient ook een brug geslagen te worden tussen de 
gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening (5:15). De 
centrale figuur in dit echelon is de huisarts. Enerzijds werkt hij samen 
met andere hulpverleners in dit echelon (horizontaal). Anderzijds onder
houdt hij de contacten met de specialistische hulpverleners in het tweede 
echelon (verticaal). Zie figuur 2.1 op de volgende pagina. 

1 de literatuurverwijzing is als voIgt opgebouwd: 
(nummer aangebaalde publikatie: bladzijde in die publikatie) 
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2.2.2 Het tweede echelon 

Ret tweede echelon wordt gekenmerkt door de gespecialiseerde voorzie
ningen. Er wordt eveneens een onderscheidt gemaakt tussen: 

- de somatische gezondheidszorg: poliklinische 
specialistische hulp, ziekenhuis en verpleeghuis 
voor somatisch zieken (6:178) 

- de geestelijke gezondheidszorg: ambulante geestelijke 
gezondheidszorg, psychiatrisch ziekenhuizen en 
zwakzinnigen inrichtingen, verpleegtehuis voor 
psychisch gestoorde bejaarden (6:178). 

Toegang tot de voorzieningen van het tweede echelon is in beginsel 
slechts mogelijk via het eerste echelon (5:15). De samenhang tussen het 
eerste- en het tweede echelon wordt duidelijk gemaakt door figuur 2.1. 

0> ambulante l5 po lik I inische geestelijke N 
lI) 

speclalistische :Q gezondheidszorg 
<l) 
.c hulp (RIAGG) 1? • 0 i N 
<l) 

,,"MhO" 
0> 

2! psychiatrische afdehng psychlatrisch 
v 
"~ inalgemeen ziekenhuis ... 
c zlekenhUis 
~ zwakzinnigeninrichting 
0 
tf) 

verpleeghUis 

verplegingshUis (somatisch _ verpleeghuis 
+ (psychisch gestoorde 

psychisch) Zieken) bejaardenl 

figuur 2.1. Samenhang tussen het eerste- en tweede echelon. 
(Bron: Struktuurnota Gezondheidszorg) 
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2.2.3. Het basisechelon of het openbare echelon 

N aast het eerste- en tweede echelon bestaat er nog een zgn. basisechelon. 
Dit echelon omvat de op de collectiviteit gerichte preventieve voorzienin
gen. Deze zorg wordt ongevraagd aan de gemeenschap aangeboden 
(5:18). 

2.3. De gezondheidszorg 

Binnen de gezondheidszorg kunnen drie soorten zorg onderscheiden 
worden: 

a. zelfzorg 
b. mantelzorg 
c. professionele zorg. 

Zelfzorg omvat aIle activiteiten die iemand verricht ten behoeve van een 
gezond bestaan. Dit bestaan is geen toestand maar een proces van 
aanpassing. Zorgend voor haar/zichzelf bereikt het individu een bestaans
wijze die hij/zij als gezond ervaart. Dit is afhankelijk van zijn/haar 
mogelijkheden en beperkingen, alsmede van de situatie waarin hij/zij 
leeft (6:39). 

Mantelzorg verschilt van zelfzorg doordat degene die de zorg ontvangt 
niet dezelfde is als degene die de zorg verleent. Beiden moeten weI lid 
zijn van hetzelfde sociale netwerk (6:39). 
Naast de zelf- en mantelzorg kent onze samenleving vele vormen van 
professionele zorg, b.v. onderwijs en de welzijnszorg (6:50). Professionele 
zorg kenmerkt zich doordat degene die de zorg verleent geen deel uit 
maakt van het sociale netwerk waarin de ontvanger van de zorg zich 
bevindt. 
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2.4 De kruiszorg 

Een verschijningsvorm van professionele zorg is de kruiszorg. Het kruis
werk in Nederland is onder te verde len in drie niveaus namelijk: 

1. Plaatselijk 
2. Provinciaal 
3. Nationaal 

Een groot aantal Nederlanders is direct (gezinshoofd) of indirect (gezins
lid) lid van een kruisvereniging. 
De kruisvereniging hebben tot taak: 
De behartiging van de maatschappelijke gezondheidszorg in de ruimste 
betekenis van het woord (7:56). 
De werkzaamheden van de kruisvereniging reiken tot op verschillende 
gebieden, met name: 

a. aanstaande ouders 
- kraamzorg 
- uitleen verpleegmateriaal 
- adviezen wijkverpleegkundige 

b. ouders met jonge kinderen 
- consultatiebureau's 
- inelltillgen 
- gehoor- en gezichtsonderzoek 
- huisbezoek wijkverpleegkundige 

c. thuisblijvende zieken 
- verpleging, verzorging of hulp daarbij 
- nazorg aan ontslagen ziekenhuispatienten 
- uitleen verpleegartikelen 

d.ouderen 
- hulp om zelfstandig te blijven 
- bezoek van de wijkverpleegkundige 
- uitleen van verpleegartikelen 
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Hoofdstuk 3: Ruwe probleem aanduiding 

In april 1993 kregen wij de opdrachtomschrijving van de mondspoeler in 
handen. 
De beknopte opdrachtomschrijving, die wij verder als probleemstelling 
zullen gaan gebruiken, luidt: 

"Kan de mondspoeler in zijn huidige vorm op de markt worden gebracht en 
wat willen de mensen betalen voor de mondspoeler". 

3.1 Voorbeschouwing onderzoek 

Voordat er iiberhaupt aan een onderzoek wordt begonnen, dient men 
echter stil te staan bij de volgende vier aspecten van het onderzoek: 

- onderzoekseconomische vraag 
- onderzoeksethische vraag 
- haalbaarheids vraag 
- onderzoekspolitieke vraag 

Deze vier aspecten zullen nu stuk voor stuk kort behandeld worden. Er 
wordt hier volstaan met een korte behandeling, omdat deze vier aspecten 
reeds door het bestuur van de Bedrijfskundewinkel uitgebreid in beschou
wing zijn genomen, voordat beslist werd of de opdracht aangenomen zou 
worden. 

3.2 Onderzoekseconomische vraag 

Bij de onderzoekseconomische vraag moet worden gedacht aan de kosten 
en de baten van het onderzoek. Gezien de (relatief) lage kosten die met 
het onderzoek gemoeid zijn, bestaat er geen twijfel over dit punt. 

3.3 Onderzoeksethische vraag 

De onderzoeksethische vraag heeft be trekking op de morele aanvaard
baarheid van het onderzoek. Bij dit onderzoek waren geen ethische 
bezwaren te onderkennen. 
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3.4 Onderzoekspolitieke vraag 

De onderzoekspolitieke vraag. Deze vraag he eft te maken met de doel
einden van het onderzoek. Bijvoorbeeld oneigenlijke doeleinden waar
voor het onderzoek kan dienen, zoals het aantonen van eigen gelijk. Ook 
wat betreft dit aspect waren er geen problemen bij het onderzoek voor
Zlen. 

3.5 Haalbaarheids vraag 

Omdat wij beperkt zijn in tijd kunnen wij niet de tot ale markt doorgron
den. Wij hebben om deze reden ook onze doelgroep beperkt. 

Samengevat kunnen we stellen dat er geen redenen zijn voor het niet 
uitvoeren van dit marktonderzoek. 
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Hoofdstuk 4: Uitwerking probleemstelling 

In dit hoofdstuk zal het ruwe probleem, zoals dat beschreven is in 
hoofdstuk 3, verder uitgewerkt worden. De reden waarom er zoveel 
aandacht aan dit aspect wordt besteed is als voigt: het uitwerken van de 
probleemstelling is het fundament van het onderzoek. Fouten of mis
interpretaties die hier gemaakt of aangenomen worden, kunnen het 
gehele onderzoek nutteloos maken. 

4.1 Doelstelling 

Allereerst wordt uiteengezet wat de doelstelling van het onderzoek is. Bij 
doelstellingen moet worden gedacht aan het "waarom" van het onder
zoek. 
Naar onze mening luidt het doel van dit onderzoek: 

" Zoeken van bevestiging van het vermoeden dot er een vraag is naar de 
mondspoeler". 

4.2 Uitwerking probleemstelling 

Vervolgens komt de vraagstelling van het onderzoek aan de orde. Hierbij 
moet worden gedacht aan het "wat" van het onderzoek. Het antwoord 
hierop is de probleemstelling die al eerder is genoemd in hoofdstuk 3. 
De volledige opdrachtomschrijving luidt: 

"De TWG winkel heeft enige tijd geleden een mondspoeler ontwikkeld 
voor een opdrachtgever. Hieronder wordt een apparaatje verstaan, dat 
speeksel weg zuigt uit de mond. Nu wil de TWG winkel weten of er 
behoefte is naar een dergelijk apparaat. Hierbij moet gedacht worden 
aan lichamelijk gehandicapten mensen met bijvoorbeeld een spierziekte 
of iets dergelijks, waardoor zij niet zelf in staat zijn om het speeksel, na 
bijvoorbeeld het tandenpoetsen, uit te spugen. 
Ook wil de TWG winkel graag weten wat de potentiele kopers voor het 
apparaat willen betalen. Ook eventuele aanpassingen c.q. produktverbete
ringen wi! de TWG winkel graag op het spoor komen. Tot slot kan er 
eventueel gekeken worden naar de mogelijke producenten van een 
bovengenoemd apparaat. Dit laatste zou in samenwerking met de TWG 
winkel gebeuren". 
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Gezien de tijdsbeperking is het voor ons niet haalbaar om producenten te 
vinden die de mondspoeler in produktie zouden willen nemen. Onze 
probleemstelling luidt daarom: 

"/(an de mondspoeler in zijn huidige vorm op de markt worden gebracht en 
wat willen de mensen beta/en voor de mondspoeler'~ 

4.3 Aanvullende informatie over de mondspoeler 

Om een goed beeld te krijgen van de mondpoeler zal in dit hoofdstuk 
het een en ander over de mondspoeler worden verteld. 

4.3.1 Het idee van de mondspoeler 

Het idee van de mondspoeler is afkomstig van Mevrouw Bouvy, tandarts 
aan de stichting de Bijter (bijzondere tandheelkunde Rijnmond) te 
Rotterdam. De stichting heeft zich toegelegd op tandartsbehandeling van 
gehandicapte kinderen en volwassenen, die last hebben van gebrekkige 
spiercontrole en/of 'tandartsangst'. Bij de stichting de Bijter had men een 
apparaatje in gebruik, waarmee men gehandicapte mensen, die niet zelf 
kunnen spoe1en na het poetsen van de tanden, de mond leeg zoog. Het 
betrof hier een, niet speciaal voor dit doel ontworpen, waterstraalpompje 
dat verticaal op een waterkraan werd aangesloten. 

4.3.2 De werking van de mondspoeler 

Het principe van het pompje is als voIgt: doordat de stroomsnelheid van 
het kraanwater toeneemt als gevolg van een inwendige doorsnede
verkleining, wordt er een onderdruk gecreeerd in het apparaatje. Door 
nu ter plaatse van deze onderdruk een gaatje te boren in de wand, krijgt 
men een zuigende werking van de buitenwereld naar de binnenkant van 
het apparaatje toe. De door dit gaatje naar binnen gezogen materie, in 
ons geval dus een mengsel van slijm, tandpasta en water wordt met het 
kraanwater meegezogen. Dit komt er aan het uiteinde van de mondspoe
ler weer uit en wordt afgevoerd in de gootsteen. 
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De Technische Werkwinkel Gezondheidszorg heeft dit apparaatje verbe
terd op de volgende punten: 

- de zuigkracht werd verbeterd 
- de afvoer spettert nu niet meer 

Verdere eisen waren: 
- eenvoudige bediening 
- geschikt voor huishoudelijk gebruik 
- gemakkelijk schoon te maken (denk aan verstoppingen 

t.g.v. voedselresten) 
- compacte afmetingen (Hefst binnen de wasbak) 
- lage kostprijs 

Het prototype van de mondspoeler ziet er giobaal als voIgt uit: 

De mondspoeler 

aalbuis rubbaren slang 

afvoerbuis 

mondstuk 
gootsteen 

figuur 4.3 De mondspoeler 
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Hoofdstuk 5: Het onderzoeksplan. 

Alvorens er gegevens verzamelt kunnen worden, moet een onderzoeks
plan worden gemaakt waarin wordt vastgelegd hoe, bij wie, op welke 
manier en met welke technieken de gegevens zullen worden bepaalt. 

5.1 Type onderzoek 

Het belangrijkste onderwerp in dit onderzoeksplan, is het type onder
zoek. De type onderzoek geeft antwoord op de 'hoe' -vraag. Baarda en 
Goede onderscheiden 3 typen van onderzoek, namelijk: 

- beschrijvend onderzoek, 
- exploratief onderzoek, 
- toetsingsonderzoek. 

In ons geval gaat het om een beschrijvend onderzoek. Bij een beschrij
vend onderzoek gaat om het geven van een systematische beschrijving en 
catalogisering van gevallen. Via beschrijvend onderzoek wil men ant
woord verkrijgen op 'wat is er aan de hand'-vragen (1:68). 

Wij wilden bijvoorbeeld weten hoe nu de potentiele mondspoelpatienten 
gespoeld worden, of dit naar tevredenheid gebeurt, hoeveel mondspoel
patienten er zijn, hoe de hulpverleners over de mondspoeler dachten, wat 
de instellingen voor een dergelijk apparaat als de mondspoeler zouden 
willen uitgeven. 

5.2 Onderzoeksontwerp 

Het onderzoeksontwerp is een grondvorm van onderzoek of onder
zoeksstrategie. Hierin staan concrete stappen, die ondernomen wordt om 
uiteindelijk te komen tot het 'produceren' van onderzoeksgegevens (1:75). 
De keuze voor het type onderzoek gaat dus vooraf aan de keuze van de 
grondvorm van onderzoek. Richting gevend bij de keuze voor een 
grondvorm is de probleemstelling van het onderzoek(1:75). Baarda en de 
Goede onderscheiden 3 grondvormen: 

- experiment, 
- survey-onderzoek, 
- case-study. 

In ons geval gaat het om een survey-onderzoek. Bij een survey-onderzoek 
worden in de regel bij een groot aantal onderzoekseenheden gegevens 
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verzameld over een groot aantal kenmerken, die meestal betrekking 
hebben op meningen, motieven, attitudes, persoons- en achtergrondgege
yens. In de meeste gevallen worden gegevens verzameld bij een steek
proef van onderzoekeenheden uit een nader omschreven populatie. Voor 
de verzameling van gegevens wordt gebruik gemaakt van een vorm van 
mondeling, schriftelijk of telefonisch interview dan weI van een vorm van 
observeren (1:94). 

Wij zullen in dit onderzoek gebruik maken van een interview, schriftelij
ke- en telefonische-enquetes. 
Ret interview zal als uitgangspunt dienen voor ons schriftelijke en 
telefonische enquetes. 
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5.2.1 Het interview 

Het interview is een gesprek tussen twee personen, waarbij de een vragen 
stelt en de ander daar antwoorden op geeft, terwijl de eerste, de vragen
steller, er ook nog voor zorgt dat die antwoorden op de een of andere 
manier worden vastgesteld (4:15). 

Een interview hebben wij gehouden met tandarts Bouvy van de stichting 
de Bijter te Rotterdam. Deze stichting heeft het prototype op proef dat 
de TWG winkel ontwikkeld heeft. Omdat wij verder geen informatie over 
de mondspoeler hadden, was dit de eerste methode om informatie te 
vergaren. Meer hierover in paragraaf 6.1. 

5.2.2 De schriftelijke enquete. 

Deze methode houdt in dat de geenqueteerde een vragenlijst krijgen 
toegestuurd, zodat ze die in kunnen vullen. Voor het opsturen van de 
vragenlijsten moet er adressen achterhaald worden. Dit kan men doen, 
bijvoorbeeld door de Kamer van Koophandel te benaderen of een 
overkoepelende organisatie binnen de verpleging. 
Het voordeel is dat het niet erg arbeidsintensief is. 
Het nadeel is de grote kans op een lage respons. 

Om aan adressen te komen hebben we contact opgenomen met de Nzf 
(Nededandse Zorg Federatie). Zij hebben ons een adressenlijst doen 
toekomen in de vorm van een boekwerk. Hierin staan aIle adressen van 
ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, instellingen 
voor gehandicaptenzorg en verpleeghuizen. In totaal ruim 800 instellin
gen. Meer hierover in paragraaf 6.2. 

5.2.3 De telefonische enquete 

Deze methode houdt in dat instellingen uit de doelgroep worden gebeld 
en telefonisch worden ondervraagd. Omdat deze methode zeer arbeidsin
tensief is wordt deze methode als laatste gekozen. Doordat de respons op 
de schriftelijke enquete aan de lage kant was is er voor deze methode 
gekozen. 
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De telefoonnummers van de instellingen stonden ook vermeld in het 
adressenbestand van de Nzf. Vit de schriftelijke enquete is gebleken dat 
de respons het grootst is bij de categorie gehandicaptenzorg en geestelij
ke gezondheidszorg. Hieruit zijn willekeurig 128 instellingen gebeld en 
ondervraagd. Meer hierover in paragraaf 6.3. 

5.3 OnderzoekspopulaUe 

Nadat het onderzoeksontwerp is gekozen moet de populatie worden 
omschreven. Populatie is de afbakening van de onderzoekseenheden die 
men in een onderzoek wil betrekken (1:114). Onderzoekseenheden zijn 
personen of objecten waarover in de probleemstelling (of ruimer: in een 
bewering) een uitspraak wordt gedaan en die in een onderzoek worden 
betrokken (1:112). 
In ons onderzoek hebben wij de populatie beperkt tot de geestelijke- , 
lichaamlijke gehandicapten en de verpleeghuizen. Dit betekent dat de 
patienten die thuis worden verzorgd niet tot onze populatie gerekend 
worden alhoewel deze weI tot onze doelgroep behoort. Aan deze instel
Hngen is een steekproefsgewijs een enquete toegestuurd. In totaal 283 
enquetes, deze instellingen beschikken over in totaal over 113.343 bed
den. 
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Hoofdstuk 6: Venameling van de gegevens 

De volgende fase in het onderzoek is het verzamelen van gegevens. 
Hiervoor hebben wij het interview als basis gebruikt. 

6.1 Het interview 

Hier voIgt een samenvatting van het gesprek met mevrouw Bouvy en 
mevrouw Steenbrugge van de stichting de Bijter van 27 april jl.. 

In eerste instantie zijn wij op bezoek geweest bij de stichting de Bijter 
(Bijzondere tandheelkunde Rijnmond) te Rotterdam. De coordinator 
aldaar is mevrouw Bouvy (tandarts). Mevrouw Bouvy zit ruim 20 jaar in 
het vak en heeft daarom veel expertise die wij konden gebruiken voor het 
samenstellen van onze doelgroep. Samen met mevrouw Steenbrugge 
(mondhygieniste) had zij toendertijd het idee gelanceerd om de mond
spoeler te laten ontwikkelen door de TWG winkel. Nadat een prototype 
van de mondspoeler was ontwikkeld is het model uitgeprobeerd bij de 
stichting de Bijter. 

Toen wij daar op bezoek kwamen voor onze interview met mevrouw 
Bouvy werden wij verrast door het feit dat de mondspoeler niet aanwezig 
was. De mondspoeler was er weI maar niemand wist waar hij lag, met 
andere woorden de mondspoeler was kwijt. 
De reden hiervoor was dat de mondspoeler niet voldeed wat betreft de 
zuigkracht. Hij zoog weI veel water weg uit bijvoorbeeld een bekertje 
maar wanneer er in de mond van een patient gezogen moest worden 
kwam er letterlijk niet uit wat er in zat. Omdat de mondspoeler niet goed 
functioneerde werd hij weggedaan. Toevalligerwijs was er op dat moment 
een interne verhuizing aan de gang. De mondspoeler werd daardoor 
ergens weggelegd en niet meer teruggevonden. 

Zelf denken wij dat de onvoldoende zuigkracht van de mondspoeler te 
maken heeft met het verschil in viscositeit van water en met wat zich in 
de mond van een potentieel mondspoelpatient bevindt, nl. een mengsel 
van speeksel, tandpasta en water. 
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Verder hebben wij naar de doelgroep gevraagd van de mondspoeler. 
Deze bleek divers te zijn. Genoemd werden: 

- geestelijk gehandicapten, 
- lichamelijk gehandicapten, 
- de mente bejaarden die nog een eigen gebit hebben, 
- personen die een operatie ondergaan hebben in hals/keel gebied. 

Vit deze serie behoort de geestelijke- en lichamelijke gehandicapten tot 
de kern van onze doelgroep. Wanneer patienten zelf hun mond niet 
kunnen spoelen betreft het meestal gevallen van zware handicap, geeste
l:ijk danwellichamelijk. In dat geval moeten wij onze doelgroep zoeken in 
de professionele zorg in het tweede echelon. Ook ZUIlen er patienten, 
voornamelijk kinderen, zijn met een zware handicap die thuis bij hun 
ouders wonen en worden verzorgd. Deze groep hebben wij niet meegeno
men in ons onderzoek omdat ze zeer moeilijk te traceren zijn. Dit omdat 
de registratie van dergelijke personen niet openbaar zijn. 

6.2 Verzameling gegevens schriftelijke enquete 

Omdat de Bedrijfskundewinkel op niet commerciele basis onderzoeken 
uitvoert, zijn er maar beperkte middelen beschikbaar per onderzoek. Dit 
komt tot uiting in de aantallen enquetes die verstuurd c.q. afgenomen 
kunnen worden. De Bedrijfskundewinkel heeft als norm gesteld maximaal 
300 enquetes per onderzoek. 
Wij hebben onze doelgroep afgebakend tot de categorie gehandicapten
zorg, geestelijke gezondheidszorg en de verpleeghuizen, in totaal 600 
geregistreerde instellingen in het adressenbestand van de Nzf. Na het 
interview met de stichting de Bijter is ons duidelijk geworden dat de 
geestelijke- en lichamelijkgehandicapten tot onze hoofddoelgroep beho
ren. Wij hebben een a-selecte steekproef gehouden uit het adressenbe
stand van de Nzf. De categorie ziekenhuizen is overgeslagen omdat hier 
geen patienten voor langere duur verzorgd worden. 
De respons aan de lage kant te zijn. Vermoedelijke oorzaak hiervan is de 
onpersoonlijke adressering van de enquetes, waardoor de enquetes niet 
altijd op de juiste plaats binnen de instellingen zijn terecht gekomen. 
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Deze 76 reacties is onder te verdelen in 3 categorieen: 

A. WeI mondspoelpatienten, weI enquetes ingevuld 34 
B. Geen mondspoeipatienten, weI enquetes ingevuld 27 
C. Geen mondspoelpatienten, verder niets ingevuld 15 

totaal 76 

Categorie C heeft de enquetes teruggestuurd met de opmerkingen in de 
trend van "bij ons niet aan de orde". Dit is door ons gec1assificeerd als 
geen mondspoelpatienten. 
Door deze tegenvallende respons zullen de uitspraken voor een deel niet 
betrouwbaarheid zijn. Betrouwbaar wil zeggen dat de meting zo min 
mogelijk van toevalsfactoren afhankelijk is (1:19). 

6.3 Verzameling gegevens telefonische enquete 

Doordat de non-respons aan de hoge kant was bij de schriftelijke enquete 
hebben wij besloten om tot een telefonische enquete over te gaan. Bij 
telefonische enquetes is in de regel een hoge respons te verwachten. 
Met behulp van de adressenbestand van de NZf zijn om en om, dat 
willen zeggen aIle even nummers, de instellingen in de geestelijke ge
zondheidszorg en de gehandicaptenzorg gebeld. 
Er zijn in totaal 128 instellingen gebeld. De zeer kleine instellingen 
(minder dan 20 bedden) zijn niet gebeld. Er waren ook instellingen in 
aanbouw, dat wil zeggen weI adres en telefoonnummer maar geen 
bedden, die zijn ook niet gebeld. 

Aan de centrale telefonist( e) werd dan aan het begin van het telefoonge
sprek door ons gevraagd naar de tandarts of de mondhygieniste. Omdat 
deze personen de meest hiervoor zijn aangewezen (tandarts Bouvy van 
stichting de Bijter was per slot van rekening de initiatiefnemer van het 
mondspoelproject) om de vragen te beantwoorden. Echter, in de praktijk 
bleek in de meeste gevallen de tandarts of mondhygieniste niet aanwezig 
te zijn of hadden ze geen tijd of er was iiberhaupt geen tandarts of 
mondhygieniste in dienst bij de instelling (dit laatste was in vee I gevallen 
van toepassing bij kleine, minder dan 100 bedden, instellingen). 

De 128 instellingen zijn onderverdeeld in: 
57 voor de geestelijke gezondheidszorg en 71 voor de gehandicaptenzorg. 
Voor de exacte begeleidende tekst verwijzen wij naar hijlage 5. 
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Hoofdstnk 7: Verwerking gegevens 

7.1 Verwerking interview 

Uit het interview met mevrouw Bouvy van stichting de Bijter is naar 
voren gekomen dat de voornaamste doelgroep gezocht moet worden in 
de geestelijkegezondheids- en gehandicaptenzorg. Aan de hand van deze 
gegevens hebben wij het verdere verloop van het onderzoek opgebouwd. 
Een verrassend feit was dat de mondspoeler als zodanig niet voldeed en 
daardoor niet gebruikt werd. 

7.2 Verwerking schriftelijke enqnete 

Omdat slechts 76 enquetes zijn teruggestuurd waarvan sommige vra
genlijsten niet of gedeeltelijk zijn ingevuld zullen beperkte statistische 
berekeningen op de resultaten worden verricht. Nogmaals doordat de 
respons zo laag was kan niet met grote betrouwbaarheid de conclusies 
worden aangenomen worden vermeld. 

Hieronder worden de resultaten besproken. In bijlage 3 staan alle 
resultaten van aIle respondenten en in bijlage 4 staat de frequentie 
verde ling per vraag. 

Op sommige enquete formulieren werd een vraagteken als opmerking 
bijgeschreven en verder niets ingevuld. Wij hebben dit genoteerd in de 
vorm van een extra antwoordcategorie, nl. "?". 

Vraag 1: Tot welke tak van de gezondheidszorg behoort uw 
instelling? 

Verpleegzorg 
Gehandicaptenzorg 
Geestelijke gezondheidszorg 
Anders 
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in % 
o 

48 
41 
11 

100% 
--------

absoluut 
o 

29 
25 
7 
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Van de 76 reacties hebben 61 instellingen deze vraag beantwoord. In de 
categorie 'anders' werden genoemd: revalidatie centra, jeugdhulpverle
ning, semi-/extramurale zorginrichting, kinderinstituut. 
Heel opvallend is dat er geen een geretourneerde enquete uit de ver
pleeghuizen bij zat. Wat de reden hiervoor zou kunnen zijn tasten wij in 
het donker. 

Vraag 2: Kunt u een indicatie geven van uw jaarlijks budget 
voor hygiene? 

In slechts 7 van de 76 geretourneerde enquetes is 
deze vraag beantwoord. Door deze zeer lage respons 
op deze vraag zullen wij deze vraag en tevens vraag 
3 verder niet gebruiken. 

Vraag 3: Hoeveel daarvan wordt besteed aan mondhygiene? 

Zie vraag 2. 
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Vraag 4: Hoeveel patienten zijn er op dit moment in uw in 
stelling? 

Op deze vraag heeft 59 van de 76 respondenten 
gereageerd. 
We noemen de categorie 'weI mondspoelpatienten' A, 
we noemen de categorie 'geen mondspoelpatienten' B. 
Antwoorden in klasse verdeeld: 

klasse Cat. A Cat. B Totaal 
0 -< 100 4 (12%) 10 (39%) 14 (24%) 

100 -< 200 4 (12%) 4 (15%) 8 (14%) 
200 -< 300 3 ( 9%) 4 (15%) 7 (13%) 
300 -< 400 5 (16%) 6 (23%) 10 (17%) 
400 -< 500 6 (18%) 2 ( 8%) 8 (14%) 
500 -< 600 6 (18%) 0 ( 0%) 6 (10%) 
600 -< 700 2 ( 6%) 0 ( 0%) 2 ( 3%) 
700 -< 800 0 ( 0%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 
800 -< 900 0 ( 0%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 
900 -<1000 3 ( 9%) 0 ( 0%) 3 ( 5%) 
---------- ----- ----- --- ----
totaal 15093 33(100%) 26(100%) 59(100%) 
============ gem.=401 gem.=199 gem.=313 

s =247 s =141 s =229 
tot.=1329 tot.=5168 tot.=18461 

(72%) (28%) (100%) 
--------- =========== ------------------- ----------

Wat opvalt is dat cat. A (weI mondspoelpatienten) significant hogere 
gemiddelde heeft dan cat. B (geen mondspoelpatienten). Dit zou niets 
hoeven te betekenen vanwege de Iage respons, maar het is weI opvallend. 
Bij grotere instelling heb je meer kans om mondspoelpatienten aan te 
treffen dan bij kleine instellingen. 
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Vraag 5: Bij hoeveel van deze patienten moet de mond met hulp 
van derden gespoeld worden? 

Op deze vraag antwoorden 66 van de 76 respondenten. 
De overige 10 respondenten hebben deze niet beant
woord omdat men of alleen meewerkt aan enquetes die 
georganiseerd zjjn door de NVGGz of het NCGV of het 
NZf, of sommigen wisten het gewoon niet en 
antwoorden met een vraagteken. 
We kunnen de 60 respondenten onderverdelen in: 

31 weI mondspoelpatienten (31/66*100%= 47%) 
35 geen mondspoelpatienten (35/66*100%= 53%). 

Totaal opgegeven aantal mondspoelpatienten bedraagt 
4272. Per instelling waar mondspoelpatienten 
aanwezig zijn bedraagt dit gemiddeld 129, met 
een standaarddeviatie van 129. 

Hieruit vah te conc1uderen dat een vrij grote groep (47%) van de respon
denten meerdere mondspoelpatienten heeft, met een gemiddelde van 129 
per instelling. 

Vraag 6: Hoe wordt dit nu gedaan? 

Op deze vraag hebben 28 respondenten gereageerd. 

m.b.v. bidon: 
anders n1.: 

1 instellingen 
27 instellingen 

Ais opmerking werd naast 'anders n1.' geschreven dat de spoelbeurten 
gedaan werd met washandjes en bekertje, gaasje en sponsje en soms werd 
het helemaal niet gedaan. 
Hieruit valt te conc1uderen dat er weinig met een bidon wordt gewerkt. 
Vit de opmerkingen kunnen we conc1uderen dat er geen apparaat voor 
de spoelbeurten aanwezig is en dat de spoelbeurten, naar ons idee, vaak 
improviserend werd opgelost met gangbare toiletartikelen. 

28 



Vraag 7: Bent u tevreden met deze methode? 

Op deze vraag antwoorden 6 respondenten met een 
vraagteken. De overige 28 antwoorden als voIgt: 

in % abs. 
zeer tevreden 3% 1 
tevreden 18% 6 
ontevreden 32% 11 
zeer ontevreden 6% 2 
geen mening 28% 8 

II?" 18% 6 

100% 34 
---- --

We zien hier dat 21% van de respondenten tevreden tot zeer tevreden 
invult en dat 38% ontevreden tot zeer ontevreden is. Dit betekent dat er 
bijna twee maal zoveel mensen ontevreden als tevreden is. 

Vraag 8: Hoevaak wordt de mond van een patient per dag 
gespoeld? 

Ook hier weer antwoorden 5 respondenten met een 
vraagteken. De overige 29 antwoorden als voIgt: 

minder dan een maal per dag 
een maal per dag 
twee maal per dag 
drie maal per dag 
vier of meerdere keren per dag 

II?" 

in % 
11% 
21% 
38% 
15% 

0% 
15% 

100% 

Het merendeel wordt twee maal per dag gespoeld. 
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abs. 
4 
7 

13 
5 
o 
5 
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Vraag 9: Hoe belangrijk is mondverzorging op de hygiene
prioriteitenlijst? 

Op deze vraag werd door 60 respondenten 
gereageerd. 
Zoals in vraag 4 geldt ook hier weer de categorie A 
voor weI mondspoelpatienten en categorie B voor geen 
mondspoelpatienten. 

cat. A cat. B cat. A+B 
percentage (absaluut) 

zeer haag 15% ( 5) 19% ( 5) 17% (10) 
haag 52% (18) 35% ( 9) 45% (27) 

minder haag 21% ( 7) 19% ( 5) 20% (12) 
het minst haag 6% ( 2) 23% ( 6) 13% ( 8) 

"?U 6% ( 2) 4% ( 1) 5% ( 3) 

100% (34) 100% (26) 100% (60) 
---- ---- ---- ---- ---- ----

Het merendeel heeft hier minder hoog tot hoog ingevuld, dit komt goed 
overeen met vraag 8 waar gemiddeld 2 maal per dag wordt gespoeld. 
Bij cat. A staat mondverzorging gemiddeld hoog op de hygieneprioritei
ten lijst. 
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Vraag 10: Hoe belangrijk vindt u de volgende eisen voor een 
mondspoeIer? 

a) gebruiksgemak 

cat. A cat. B cat. 
percentage (absoluut) 

zeer belangrijk 88% (30) 48% (II) 72% 
belangrijk 9% ( 3) 17% ( 4) 12% 
onbelangrijk 0% ( 0) 4% ( I) 2% 
zeer onbelangrijk 0% ( 0) 0% ( O) 0% 
geen mening 0% ( 0) 31% ( 7) 12% 

U?" 3% ( 1) 0% ( 0) 2% 

100% (34) 100% (23) 100% 
==== ===== ---- ---- ----

A+B 

(41) 
( 7) 
( I) 
( 0) 
( 7) 
( 1) 

(57) 
----

Wat opvalt is dat in cat. A (weI mondspoelpatienten) het overgrote 
meerderheid 'zeer belangrijk' invult terwijI in cat. B (geen mondspoelpa
tienten) relatief veel 'geen mening' invult. Vermoedelijk heeft cat. A al 
meer ervaring met hulpmiddelen zoals de mondspoeler dan cat. B, zodat 
men realiseert dat het gebruiksgemak van een dergelijk apparaat zeer 
hoog moet zijn. 

b) aanschafprijs 

cat. A cat. B cat. A+B 
percentage (absoluut) 

zeer belangrijk 18% ( 6) 17% ( 4) 17% (10) 
belangrijk 64% (22) 44% (10) 56% (32) 
onbelangrijk 12% ( 4) 9% ( 2) 11% ( 6) 
zeer onbelangrijk 0% ( 0) 0% ( 0) 0% ( 0) 
geen mening 0% ( 0) 30% ( 7) 12% ( 7) 

U1" 6% ( 2) 0% ( 0) 4% ( 2) 

100% (34) 100% (23) 100% (57) 
---- ---- ---- ---- ---- ----

Ook hier valt weer op dat cat. A met de meerderheid de aanschafprijs 
voor de mondspoeler 'belangrijk' tot 'zeer belangrijk' vindt en dat 'geen 
mening' in cat. B relatief hoog is. Een verkeerde prijs zou dus leiden tot 
het niet aanschaffen van de mondspoeler. Wat een goede prijs is, is uit 
vraag 11 op te maken. 
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c) onderhoudskosten 

cat. A cat. B cat. A+B 
percentage (absoluut) 

zeer belangrijk 15% ( 5) 22% ( 5) 18% (10) 
belangrijk 73% (25) 43% (10) 61% (35) 
onbelangrijk 6% ( 2) 4% ( 1) 5% ( 3) 
zeer onbelangrijk 0% ( 0) 0% ( 0) 0% ( 0) 
geen mening 0% ( 0) 31% ( 7 ) 12% ( 7) 

"?" 6% ( 2) 0% ( 0) 4% ( 2) 

100% (34) 100% (23) 100% (57) 
---- ---- ---- ---- ---- ----

'Geen mening' scoort consequent relatief hoog in cat. B, ook hier weer. 
Cat. A vindt de onderhoudskosten 'belangrijk' tot 'zeer belangrijk'. De 
onderhoudskosten mogen dus niet te hoog zijn. 

d) de grootte 

cat. A cat. B cat. A+B 
percentage (absoluut) 

zeer belangrijk 24% ( 8) 9% ( 2) 18% (10) 
belangrijk 52% (18) 48% (11) 50% (29) 
onbelangrijk 12% ( 4) 9% ( 2) 11% ( 6) 
zeer onbelangrijk 0% ( 0) 4% ( 1) 2% ( 1) 
geen mening 3% ( 1) 30% ( 7) 14% ( 8) 

II?" 9% ( 3) 0% ( 0) 5% ( 3) 

100% (34) 100% (23) 100% (57) 
---- ---- ---- ------ ---- ----

De grootte wordt door de meerderheid (76%) belangrijk tot zeer belang
rijk gevonden. 

Uit de antwoorden op vraag 10 kunnen we de conclusie trekken dat 
gebruiksgemak het belangrijkst is. 
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Vraag 11: Hoeveel zou u voor een dergelijk apparaat als de 
mondspoeler maximaal willen uitgeven? 

cat. A cat. B cat. A+B 
percentage (absoluut) 

0 tot 50 gulden 25% ( 8) 35% ( 8) 28% (16) 
50 tot 100 gulden 41% (13) 26% ( 6) 35% (19) 

100 tot 150 gulden 9% ( 3) 9% ( 2) 9% ( 5) 
150 tot 200 gulden 13% ( 4) 9% ( 2) 11% ( 6) 
200 gulden of meer 3% ( 1) 0% ( 0) 2% ( 1) 

"?" 9% ( 3) 21% ( 5) 15% ( 8) 

100% (32) 100% (23) 100% (55) 
---- ---- ---- ---- ---- ----

Deze schaal is verdeeld rond de 100 gulden. Dit omdat het prototype, 
volgens de plaatsvervangende projectleider aan de TWG winkel, ongeveer 
100 gulden heeft gekost. 
Hierbij kiest de meerderheid voor een prijs tussen de 50 en de 100 
gulden. 

Enkele opmerkingen waren: 

"Is het apparaat voor meerdere personen te gebruiken?". In dat geval mag 
het apparaat meer kosten. Vaak werd dan ook het dubbele opgegeven, 
bijvoorbeeld 50 -< 100 i.p.v a -< 50. 
"Wat stelt het apparaat eigenlijk voor? Wat betreJt kwaliteit etc. /I 

'1s het apparaat makkelijk te verplaatsen?" 
'1k denk dat zo 'n apparaat eerst zeer goed uitgeprobeerd moet worden op 
laag-zwakzinnigen, want met name de afzuig capaciteit moet zeer hoog zijn. " 
"Uw uitleg over de mondspoeler is verwarrend. Spoelt hij of zuigt hij? Moet 
een patient dicht bij de wastafel zijn of kan men het apparaat ook op bed 
gebruiken? Wij behandelen bijvoorbeeld vaak coma patienten en zijn zeer 
gernteresseerd in hulpmiddelen random mondvelZorging." 
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7.3 Verwerking telefonische enquete 

De telefonische enquete is als voIgt opgebouwd: als eerste een korte 
introductie voor het hoe en wat van het onderzoek. Voor een weergave 
van de gestelde vragen wordt verwezen naar bijlage 5. De antwoorden 
van de respondenten staan vermeld in bijlage 7. 

Wanneer de nlensen geen verdere vragen hadden werd de eerste vraag 
gesteld. De tweede vraag fungeerde als een filtervraag. De instellingen 
waar geen mondspoelpatienten waren werd geen verdere vragen gesteld. 
Wanneer er weI mondspoelpatienten aanwezig waren werd gevraagd hoe 
deze patienten op dit moment gespoeld werden, of men tevreden is met 
de huidige methode en de frequentie van de spoelbeurten per dag. 
Het tweede gedeelte van de vragenlijst ging over de mondspoeler als 
zodanig; over gebruiksgemak, aanschafprijs, onderhoudskosten, grootte en 
eventuele opmerkingen. Tenslotte werd gevraagd naar het doorslaggeven
de criterium bij een eventuele overweging om een dergelijk apparaat als 
de mondspoeler aan te schaffen. 

In totaal zijn er 128 instellingen gebeld waarvan 57 instellingen in de 
categorie geestelijke gezondheidszorg, die wij verder zullen aanduiden 
met cat. B, en 71 instellingen in de categorie gehandicaptenzorg, die wij 
verder zullen aanduiden met cat. C. 

In de cat. B zijn dus in totaal 55 instellingen gebeld. Hiervan was in 22 
(39%) gevallen de tandarts/mondhygieniste niet aanwezig. In 27 (47%) 
gevallen was er Uberhaupt geen tandarts/mondhygieniste in dienst, ook 
niet in part-time. Dit houdt in dat in 8 (14%) gevallen er vragen aan de 
tandarts / mondhygieniste werd gesteld. 

In de cat. C zijn in totaal 71 instellingen gebeld. Hiervan was in 27 (38%) 
gevallen de tandarts/mondhygieniste niet aanwezig. In 30 (42%) gevallen 
was er Uberhaupt geen tandarts/mondhygieniste in dienst, ook niet in 
part-time. Dit houdt in dat in 14 (20%) gevallen vragen aan de 
tandarts / mondhygieniste werden gesteld. 
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BijeIkaar (cat. B + cat. C) was in totaaI 49 keer (38% ) de 
tandarts/mondhygieniste niet aanwezig, 57 keer (45%) geen tand
arts/mondhygieniste in dienst en 22 keer (17%) was er weI een tandarts 
of mondhygieniste in dienst en die we de vragen uit de teIefonische 
enquete hebben gesteId. 

Hieronder voIgt nog eens het een en ander in tabeIvorm: 

Cat. B 
m/h niet aanwezig 
m/h niet in dienst 
m/h aan de lijn 

Cat. C 
m/h niet aanwezig 
m/h niet in dienst 
m/h aan de lijn 

Cat. B + C 
m/h niet aanwezig 
m/h niet in dienst 
m/h aan de lijn 

abs. 
22 
27 

8 

57 
---

abs. 
27 
30 
14 

71 
---

abs. 
49 
57 
22 

128 
---

in % 
39 
47 
14 

100% 
---

in % 
38 
42 
20 

100% 
---

in % 
38 
45 
17 

100% 
---
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Vraag 1: Hoeveel patienten zijn er op dit moment in uw in 
stelling? 

Van de 22 heeft 20 respondenten een duidelijk 
antwoord gegeven. 
De overige 2 hadden geen idee, dit wordt weergegeven 
met een "?". 

respondent 
nummer: 

Totaal: 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 
? 620 45 300 300 340 500 500 400 

11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 
160 1000 400 480 750 195 32 ? 100 

21) 22) 
600 465 

gem.= 400, s = 238, totaal = 8007 

Hiervan hadden 17 instellingen (77% van 22) 
mondspoelpatienten, 3 geen mondspoelpatienten en 
2 hadden geen idee. 
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WeI mondspoeipatienten: 
respondent 
nummer:) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

? 300 300 340 500 500 400 420 

11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 
160 1000 400 480 750 195 32 ? 400 

21) 22) 
600 465 

gem. = 426, s = 224, totaal = 7242 

We zien hier een gem. van 426, dit komt zeer goed overeen met het gem. 
uit de schriftelijke enquete, vraag 4 cat A. 

Geen mondspoeipatienten: 
respondent 
nummer:) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

? 620 45 

11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 
? 100 

21) 22) 

gem. = 255 

Ook dit gem. van 255 komt goed OVereen met het gevonden gemiddelde 
uit vraag 4, cat b schriftelijke enquete. 
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Vraag 2: Bij hoeveel patienten moet de mond met behulp van 
derden gespoeld worden? 

respondent 
nummer: 

Op deze vraag gaf 20 van de 22 een duidelijk 
antwoord. De resterende 2 hadden geen idee. 

Totaal: 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 
0 0 0 100 225 170 400 400 

11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 
5 100 400 480 100 9 10 ? 

21) 22) 
100 30 

9) 
200 

19) 
? 

gem. = 166, s = 160, totaal = 2821 (35% van totaal 
8007) 

10) 
42 

20) 
50 

We kunnen hier ten eerste conc1uderen dat de theoretische hoge respons 
op een telefonische enquete niet altijd in de praktijk op gaat. Dit bete
kent ook hier weer dat de conc1usies op de telefonische enquete niet met 
grote betrouwbaarheid kunnen worden weergegeven. 
Ten tweede kunnen we conc1uderen dat van de kieine groep tandart
sen/mondhygienisten die we aan de lijn kregen een grote groep (77% 
ofwel 17 van de 22) weI mondspoeipatienten heeft. 
Ten derde zien we dat de gem. van weI en geen mondspoeipatienten uit 
deze telefonische enquete goed overeenkomen met de gemiddelden uit 
de schriftelijke enquete. 
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Vraag 3: Hoe wordt dit nu gedaan? 

Op deze vraag he eft 68% (15 van de 22) een duidelijk 
antwoord gegeven. Meerdere antwoorden zijn op deze 
vraag eerder regel dan uitzondering. 

beker met water laten drinken 8 
(en vervolgens doorslikken) 
nat gaasje 5 
washandje 5 
spray 1 
wattenrollen 1 
spuitfles 2 

Uit de gesprekken met de tandartsenjmondhygienisten is duidelijk 
geworden dat de beker in combinatie met een washandje of een nat 
gaasje het meest wordt toegepast. Dus het mengsel van speeksel en 
tandpasta wordt met een beker water gewoon doorgeslikt. Sommige 
instellingen gebruiken dan tandpasta zonder fluor, anderen daarentegen 
gebruiken gewone tandpasta met fluor. Deze laatste groep vragen zich 
weI af wat de gevolgen zijn op de lange termijn voor het doorslikken van 
tandpasta met fluor. Met een nat gaasje wordt vaak vooraf de grotere 
etensresten weggehaald. Met een washandje wordt het speekseljtand
pasta en water bij de mond op gevangen. am een goede voorstelling van 
zaken te verkrijgen moet men realiseren dat patienten die niet zelfstandig 
hun speekseljtandpasta kunnen wegspoelen zwaar lichamelijk of geeste
lijk gehandicapt zijn. Vaak hebben de patienten ook grote angst voor 
bewegende en luidruchtige apparaten en vooral als die in hun mond 
moeten. Het kan er soms wild aan toe gaan waardoor de patienten in 
veel gevallen door een arm om het hoofd wordt vast gehouden n1et een 
handdoek. De handdoek vangt het overtollig vloeistof op die geknoeid 
wordt en bescherm de verzorger( ster) ook tegen bijten van de patient. 
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Vraag 4: Bent u tevreden met deze methode? 

De antwoorden op deze vraag zijn vaak niet 
eenduidig met een ja of een nee te beantwoorden. 
Opmerkingen zijn: 
limen zoekt naar verbeteringen II 
Iter is een gebrek aan altematief' 
"kan beter" 
"men weet niet beter waardoor de methode niet echt 
ontevreden is met de huidige methode II 

"huidige methode is ontoereikend" 
"geen idee" 
''soms is het moeilijk, er is een gebrek aan 
altematief' 

"geen idee /I 
"niet tevreden maar er is geen andere keus" 
"redelijk tevreden, hoe minder arbeidsintensief 
hoe beter" 

"rede/ijk" 
"er zijn geen klachten, maar of men echt tevreden is 
is maar de vraag" volgens een tandarts Ouist de 

tandartsen hebben geen idee of de verzorgers 
tevreden is met de huidige methode omdat het 
dagelijks mondspoelen van patienten niet tot zijn 
taak behoort). 

Vit deze opmerking kunnen we de conclusie trekken dat men over het 
algemeen niet echt ontevreden is met de huidige methode, dat komt 
vooral door een gebrek aan alternatief, maar mocht er een methode zijn 
die sneller werkt, minder arbeidsintensief is, dan zal men daar zeker oog 
voor hebben. 
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Vraag 5: Hoe vaak wordt de mond van een patient per dag 
gespoeld? 

1 maal per dag 1 
1 a 2 maal per dag 2 
2 maal per dag 7 
2 a 3 maal per dag 4 
3 maal per dag 1 
geen idee 1 

In veel gevallen werd erbij gezegd dat dit het aantal keren is per dag 
waarna wordt gestreefd. Door gebrek aan tijd wordt vaak een keer 
overgeslagen en in sommige gevallen wordt op een dag helemaal niet 
gemondspoeld. We zien dat 2 maal per dag het meest wordt gehanteerd 
mits er tijd is. 
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Enkele vragen over de mondspoeler als apparaat. 

Vraag 6: Wat is uw mening over: 

a) gebruiksgemak 

reacties: 
"uitgezochte gevallen: begeleiding erbij" 
"eerst zien en gebruiken /I 
"mondstukje moet herkenbaar zijn voor ieder patient 
afzonderlijk" 

"eerst zien en dan uitproberen /I 
"zuigkracht moet doceerbaar zijn" 
"eerst zien" 
"apparaat moet voldoen aan hygiene protocol en 
apparaat moet makkelijk verplaatsbaar zijn" 
"zuig en spuitapparaat in een hand zou ideaal zijn /I 
"makkelijk hanteerbaar, moet in de mondhoeken 
bereikbaar zijn" 

"gebruiksgemak en tijdsduur van behandeling zijn 
even belangrijk" 

"gemakkelijk toepasbaar zijn" 
"belangrijk" 

Sommigen waren wat sceptisch en wilden het apparaat eerst zien en dan 
gebruiken. Weer anderen kwamen meteen met ideeen zoals verplaats
baarheid, ingebouwde spuit, doceerbaar en individueel herkenbare 
mondstukjes. 
We zien dat bij de meesten gebruiksgemak hoog scoort. Dit is ook vrij 
logisch want wanneer het apparaat niet gebruiksvriendelijk zou zijn, wie 
zou het dan nog willen gebruiken? Het verplegend personeel moet er 
goed mee overweg kunnen is dan ook onze conc1usie. 
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b) de aanschafprijs 

respondent 
nummer: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

1200 ? 100 1000 - ? 

11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 
100 200 100 100 500 200 

21) 22) 
150 100 

Op deze vraag gaven enkelen een concreet antwoord in de vorm van een 
geldbedrag. Sommigen hadden geen idee en weer anderen hadden geen 
tijd meer om aan 5 te beginnen. 
Van degenen die deze vraag weI beantwoord hebben zien we enkele 
grote bedragen eruit springen n1. 1200, 1000 en 500. Erbij moet worden 
vermeld dat deze bedragen gelden voor meerdere personen. De 1200,- en 
de 1000,- gelden voor ongeveer 10 personen wat neerkomt op 100,- per 
persoon. Van de 500,- is niet genoteerd voor hoeveel mensen dit geldt 
maar zelf denken we dat er gerekend moet worden op 5 patienten, zodat 
per persoon een bedrag van 100,- uitkomt. 
Met dit in oogschouw kunnen we concluderen dat de marktprijs voor de 
mondspoeler moet liggen tussen de 100,- en de 200,-. 

c) de onderhoudskosten 

Op deze vraag wisten weinig een concreet antwoord op te geven. Velen 
zeiden dat de onderhoudskosten natuurlijk niet te hoog mag zijn maar 
wat is 'niet te hoog'? Enkelen (5 respondenten) gaven als indicatie: 10% 
tot 25% van de aanschafprijs op jaarbasis. 

d) de grootte 

Deze vraag is achteraf gezien niet van belang omdat met de grootte niet 
veel gevarieerd kan worden. De waterstraalpompje heeft nu eenmaal een 
bepaalde lengte nodig voor de divergerende buis. De reacties waren ook 
in de trend van 'hoe kleiner hoe beter'. 
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e) opmerkingen 

"slang tussen kraan en mondstuk moet lang 
genoeg zijn" 
"patienten hebben angst voor geluiden afkomstig van 
van apparaten" 

"de spoelbeurten mogen niet te veel tijd kosten, 
nu wordt geacht dat de spoelbeurten 2 a 3 minuten 
moeten duren, echter in werkelijkheid is men na 
1 minuut al klaar" 

"wij zouden het apparaat wei willen uitproberen" 
"de mondstukken moeten verwisselbaar zijn omdat 
vaak sprake is van bloedend tandvlees" 

"eerst afwachten wat anderen van het apparaat 
vinden" 

"het apparaat zou ook over een spuitfunctie moeten 
beschikken over een bijmeng moge/ijkheid om een 
anti-bacterie oplossing mee te spuiten" 

"het apparaat moet beschikken over verwisselbare 
mondstukken, steriliseerbaar (126°) zijn en voor 
meerdere patienten te gebruiken II 

')ilter in apparaat ter voorkoming van verstopping 
afvoer. Patienten in de geestelijke gezondheidszorg 
eten bijvoorbeeld regelmatig sigarettenpeuken, 
gras, etc. op" 

Onder deze opmerkingen zitten enkele zeer aardige ideeen bij die de 
ontwerpers van de mondspoeler zeker in overweging moeten nemen bij 
het herontwerpen van de mondspoeler. 
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Vraag 7: Wat zou bij u het doorslaggevende criterium zijn bij 
de aanschaf van een dergelijk apparaat? 

"het apparaat moet noodzake/ijk zijn" 
"prijs mag niet te hoog zijn" 
tIde kwaliteit van het produkt moet hoog zijn zoals 
levensduur etc. " 
"noodzaak van gebruik bij individuen" 
"het moet technisch perfect zijn" 
"het moet hygienisch zijn, denk aan verwissel-
bare mondstukjes" 

"eerst bij collega zien" 
"werkelijk functioneel zijn" 
"moet goed werken" 
"gemakkelijk schoon te maken" 
"bedieningsgemak moet hoog zijn, het moet 
function eel zijn, makkelijk te hanteren, 
geen lekken etc." 
"aanschaf geschied door hoofd medice dienst" 
"de prijs en wat anderen ervan vinden is 
zeer belangrijk" 
"combinatie van spuiter en zuiger in een apparaat" 
"als het apparaat niet handig in gebruik is wordt 
het snel weggedaan" 

"bij geestelijk gehandicapten bestaat er een zekere 
angst voor bewegende en geluidmakende apparaten 
(zeker in de mond). Zij moeten het apparaat 
'accepteren '. Ervaringen met zuig-unit van tandarts 
op geestelijk gehandicapten zijn goed". 

"als het apparaat goed werkt dan is het een 
overweging waard" 

"er moeten voldoende patienten zijn die in aan
mer king komen voor het apparaat" 

"zuigkracht moet sterk genoeg zijn" 
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Hoofdstuk 8: Omzetprognose en Break-even-analyse 

In dit hoofdstuk voIgt een glob ale berekening van omzet en break-even
punt. De getallen zijn gebaseerd op gegevens uit de schriftelijke enquete 
en aannames. Deze geven slechts een indruk over wat voor soort bedra
gen we praten aangezien de respons te laag was om met grote betrouw
baarheid uitspraken te doen. 

8.1 Omzetprognose 

Stel dat we aIleen cat. B en C nemen uit het adressenbestand van de 
NZf, goed voor in totaal 276 instellingen met bijelkaar 61.108 bedden. 
Stel dat 47% instellingen mondspoelpatienten heeft, vraag 5 schriftelijke 
enquete, dan zjjn dit 0,47 * 276 = 130 instellingen met mondspoelpatien
ten. 
Stel dat de bezettingsgraad 60% is, dan zijn dat 0,60 * 61.108 = 36.665 
patienten * 0,47 = 17.232 patienten verdeeld over 127 instellingen komt 
dit neer op 136 patienten per instellingen. 

Dit betekent dat de empirisch verkregen gemiddelde van 128 mond
spoelpatienten per ins telling goed overeenkomt met de berekende 
gemiddelde aantal patienten per instelling. 

Wanneer we aannemen dat er 17.232 mondspoelpatienten zijn en dat per 
10 patienten 1 mondspoeler wordt aangeschaft dan betekent dit direct 
een potentiele afzet van 1.723 mondpoelers aIleen al in de cat. B en C. 
Stel dat de verkoopprijs van de mondspoeler 150 gulden bedraagt dan 
betekent dit een omzet van 150 * 1.723 = 258.450,-. 
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8.2 Break-even-analyse 

Stel dat de vaste kosten bestaan uit het maken van een mal en het 
herontwerpen van de prototype in een produktietype ongeveer 100.000 
gulden bedraagt (schatting van het innovatiecentrum Utrecht) en dat de 
variabele kosten bestaan uit: 

verpakking (doosje etc.) 
distributie (van fab. naar inst.) 
materiaal (plastic, rubber) 
assemblage (arbeidskracht) 
verkoopkosten (reclame etc.) 

totale variabele kosten 

stel 
fl. 10,
flo 10,
flo 40,
flo 20,
flo 15,-

flo 95,-

De bruto winst marge bedraagt dan 150,- -/- 95,- = 55,-. 

Met de break-even-analyse kunnen we aanwijzen vanaf hoeveel pro
dukten er winst kan worden gemaakt. 

constant kosten 
Break-even-punt = ---------------- = 

bruto winst marge 

100.000,-

55,-

Na 1.818 (vk 1) mondspoelers wordt er winst gemaakt. 

= 1.818. 

Andere mogelijkheid is dat de variabele kosten veel minder is, bijvoor
beeld 50,- i.p.v. 95,- omdat een ondernemer al dergelijk produkten in huis 
heeft waardoor hij/zij door schaalvoordelen een lagere variabele kosten 
in rekening kan nemen, dan bedraagt de bruto winst marge 100,-. Het 
break-even-punt ligt dan bij 1.000 (vk 2)stuks. 

Of de verkoopprijs moet hoger liggen dan 150,- bijvoorbeeld 250,- met 
een bruto winst marge van 155,-. In dat gevalligt het break-even-punt bij 
645 (vk 3) stuks. 

A1s laatste mogelijkbeid is een combinatie van de voorgaande mogelijk
heden n1. een lage variabele kosten van bijvoorbeeld 50,- en een hoge 
verkoopprijs van 250,-. Het break-even-punt ligt dan al bij 500 stuks. 
Wanneer de 38% (vraag 7 schriftelijke enquete) van de instellingen zou 
overgaan tot de aankoop, 0,38*1.687=641 instellingen dan wordt al direct 
een winst gemaakt «641-500= )141 *250,-=) van fl. 35.250,-. 
Zie figuur 8.2 op de volgende pagina. 
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fig. 8.2 Break-even-punten 
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Hoofdstuk 9: Conclusies 

In dit hoofdstuk zullen wij de conclusies geven van zowel het interview 
als de schriftelijke en telefonische enquete. 

9.1 Conclusie interview 

Uit het interview met mevrouw Bouvy, stichting de Bijter, blijkt dat de 
mondspoeler niet voldoet aan de vereiste zuigkracht. Aangezien de TWO 
winkel alleen met water heeft getest moet de reden worden gezocht in 
viscositeitsverschil tussen water en het mengsel wat zich in de mond van 
een mondspoelpatient bevindt, n1. water, tandpasta en slijm. 

9.2 Conclusie schriftelijk enquete 

Overwegende dat: 
- 46% van de respondenten mondspoelpatienten heeft, 
- er geen 'echte' mondspoelhulpmiddelen worden gebruikt; 
- 38% ontevreden tot zeer ontevreden is met de huidige 

methode en slecht 21 % tevreden tot zeer tevreden; 
- mondspoelen een dagelijks terugkerende handeling is met 

een gemiddelde frequentie van 1 a 2 maal per dag; 
- de mondhygiene in 61% een hoge tot zeer hoge prioriteit 

heeft, en 35 % minder hoog tot het minst hoog; 

Kunnen wij op grond van deze resultaten concluderen dat er een markt is 
voor de mondspoeler. 
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9.3 Conclnsie telefonische enqnete 

Overwegende dat: 
- 77% van de respondenten mondspoelpatienten heeft; 
- er geen 'echte' mondspoelhulpmiddelen worden gebruikt; 
- merendeel weI gelnteresseerd is in betere methoden; 
- mondspoelen een dagelijks terugkerende handeling is met 

een gemiddelde frequentie van 1 a 2 maal per dag; 

Kunnen wij op grond van deze resultaten concluderen dat er zeker een 
markt is voor de mondspoeler. 

9.4 Algemene conclnsie 

Door de tegenvallende respons kunnen we niet met zeer grote zekerheid 
vaststellen dat de resultaten nit dit onderzoek een waarheidsgetrouwe 
afspiegeling van de totale markt zijn. Maar afgaande op de resultaten die 
behaaid zijn kunnen we stellen dat er een markt voor de mondspoeler is. 
Voorwaarde is dat het apparaat goed moet werken en gebruiksvriendelijk 
moet zijn. Dit betekent dat de mondspoeler, die nu niet voldoet, opnieuw 
zal moeten worden ontworpen en uitgetest. 
De verkoopprijs zal tussen de 100 en 200 gulden mogen bedragen afhan
kelijk van de kwaliteit en of het voor meerdere patienten te gebruiken is. 
De onderhoudskosten mogen 10% tot 25% van de aanschafprijs bedragen 
en weI op jaarbasis. 
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Hoofdstuk 10: Aanbevelingen 

Ten aanzien van de TWG winkel zouden we de volgende aanbevelingen 
willen doen: 

- Herontwerp de mondspoeler zodanig dat hij voldoet aan de 
vereiste zuigkracht en dat hij voor meerdere patienten 
gebruikt kan worden door eenvoudig verwisselbare 
mondstukjes. 

- Laat de mondspoeler weer uittesten aan eventueel meerdere 
instellingen (adressen van instellingen die veel belangstel
ling hebben staan in bijlage 8). Het personeel die de 
patienten behandelen moeten voor 100% tevreden zijn met het 
apparaat zodat zij voor de aanschaf van de mondspoeler 
kunnen pleiten. 

- Voer eventueel een observatie onderzoek uit. 
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Technische Universiteit tliJ Eindhoven 

Bijlage 1: Introductiebrief schriftelijke seOQlIkete
d 

. k I 
edrlJTs un ewm e 

Uw kenmerk Ons kenmerk 
av/sh 

Onderwerp 

Paviljoen U1 

Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

Telefoon (040) 47 3415/47 41 41 
Telefax (040) 4512 75 
Gironummer 5494243 

Datum 
september 1993 

enquete voor mondspoelhulpmiddel 

Geachte mevrouw/meneer, 

In opdracht van de Bedrij fskundewinkel van de TUE doen wij een marktonderzoek voor een 
mondspoeler. Wij zijn twee studenten technische bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht. 
Wij doen dit onderzoek in het kader van de cursus Methoden, Technieken voor onderzoek. 

Voor u aan de vragenlijst begint willen wij eerst iets meer vertellen over de mondspoe1er. 
De mondspoeler is ontwikkeld aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het apparaat is 
bedoeld voor merisen die niet zelfstandig hun mond kunnen spoelen. Het moet de taak van de 
verzorger vereenvoudigen. De werking is te vergelijken met de zuigapparaat bij de tandarts. 
Het verschil tussen deze twee apparaten is dat de mondspoeler op waterkracht werkt en niet op 
elektriciteit. 

Het gebruik is eenvoudig. Het apparaat wordt op de waterkraan aangesloten en als u de kraan 
opendraait, begint het met zijn zuigende werking. De mondspoeler wordt met een lange, 
flexibele slang geleverd zodat zelfs op de meest moeilijke plaatsen kan zuigen. 

Dc vragenlijst be vat 11 vragen en zal ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag nemen. Wij 
verzoeken u vriendelijk om de vragenlijst in te vullen en binnen een week te retourneren in 
de bijgevoegde frankeervrije envelop. U heeft dus ge.e.n. postzegel te plakken. 

Wij verzekeren u dat specifieke informatie betreffende uw instelling vertrouwelijk behandeld 
wordt en niet gebruikt wordt voor andere doeleinden dan dit onderzoek. 

Wij willen u bij voorbaat bedanken voor uw medewerking. Mocht u nog vragen of opmerking 
hebben dan kunt u contact opnemen met de ondergetekenden. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de Bedrij fskundewinkel, 

Ling· Po Shih 
Ina Boudier Bakkerlaan 109·3 
3582 XM Utrecht 
leI. 030-546776 

Henri van A vezaath 
Willem Schuylenburglaan 56 
3571 SK Utrecht 
tel. 030-716310 
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Bijlage 2: Codering schriftelijke enqnete 

VRAGENLIJST M.B.T. MONDSPOELER 

Invulinstructies: Ides bij meerkeuzevragen een antwoord door de cirkel voor het 
antwoord donker te maken, voorbeeld: 
Stel u beeft een auto, en de vraag is: 

o Heeft u een auto? 

o ja 
o nee 

Start enquete 

1 Tot welke tak van de gezondheidszorg behoort uw instelling? 

1 
2 
3 
4 

o 
o 
o 
o 

verpleegzorg 
gehandicaptenzorg 
geestelijke gezondheidszorg 
anders nl.: .................................. . 

2 Kunt u een indicatie geven van uw jaarlijks budget voor hygiene? 

f·· .... ·· ........ , .... 

3 Hoeveel daarvan wordt besteed aan mondhygiene? 

f ................ , .. .. 

4 Hoeveel patienten zijn er op dit moment ongeveer in uw instelling? 

.............................. patienten 
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5 Bij hoeveel van deze patienten moet de mond met hulp van derden gespoeld 
worden? 

.............................. patienten 

6 Hoe wordt dit nu gedaan? 

1 
2 

o m.b.v. bidon : ..................................... instellingen 
anders nl: ..................................... instellingen 

7 Bent u tevreden met deze methode? 

1 
2 
3 
4 
5 

o 
o 
o 
o 
o 

zeer tevreden 
tevreden 
ontevreden 
zeer ontevreden 
geen mening 

8 Hoe frequent wordt de mond van een patient per dag gespoeld? 

1 
2 
3 
4 
5 

o 
o 
o 
o 
o 

minder dan een maal per dag 
een maal per dag 
twee maal per dag 
drie maal per dag 
vier of meerdere malen per dag 

9 Hoe belangrijk is mondverzorging op de hygiene-prioriteitenlijst? 

1 
2 
3 
4 

o 
o 
o 
o 

zeer hoog 
hoog 
minder hoog 
het minst hoog 
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10 Hoe belangrijk vindt u de volgende eisen voor een mondspoeler? 
(vul voor de eisen a tIm d slecht een mogelijkheid in) 

1 2 3 4 5 
zeer bew zeer onbew 
langrijk belangrijk onbelangrijk langrijk geen memng 

a) gebruiksgemak 0 0 0 0 0 
b) aanschafprijs 0 0 0 0 0 
c) onderhouds-

kosten 0 0 0 0 0 
d) de grootte 0 0 0 0 0 
e) anders ill.: 

11 Hoeveel zou u voor een dergelijk apparaat als de mondspoeler maximaal 
willen uitgeven? 

1 
2 
3 
4 
5 

o 
o 
o 
o 
o 

o tot 50 gulden 
50 tot 100 gulden 

100 tot 150 gulden 
150 tot 200 gulden 
200 gulden of meer 

Heeft u nog vragen, opmerkingen of eventuele suggesties ten aanzien van deze 
vragenlijst of het apparaat, dan kunt u deze plaatsen in de ruimte hieronder of 
eventueel op de achterkant. 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Namens de Bedrijfskundewinkel, 
LingwPo Shih 
Henri van Avezaath 
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Bijlage 3: Resultaten schriftelijke enquete 

HorizontaaI: vragen 
VertikaaI: respondentnummer 

ww: weI ingevuld en weI mondspoeipatienten 
wg: weI ingevuld maar geen mondspoeipatienten 
n : niets ingevuld, slechts een mededeling in de trend van "hij ons niet 
aan de orde", dit is door ons gezien als geen mondspoelpatienten 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 
a b c d e 

ww1 3 500 5 ? ? 3 2 2 2 2 2 2 

ww 2 2 1000 250 2 5 2 2 1 ? ? ? 3 

ww 3 3 330 300 2 2 3 2 1 2 2 1 1 

ww 4 2 600 300 2 3 3 3 1 1 1 2 

ww 5 2 300 200 2 4 1 2 1 2 2 2 

ww 6 3 500 100 ? 5 2 3 1 1 1 2 2 

ww7 2 105 65 2 3 3 2 1 2 2 2 4 

ww 8 3 900 20 1 3 1 3 1 2 2 ? 2 

ww 9 2 106 70 2 4 1 3 1 1 2 2 1 

ww10 2 500 63 2 5 2 1 1 2 2 2 2 

ww11 3 550 100 2 3 3 2 1 2 2 3 3 

ww12 2 360 180 2 2 3 2 1 2 2 1 1 

ww13 2 630 160 2 3 3 2 1 2 2 2 2 

ww14 4 340 2 2 5 2 4 1 1 1 1 1 

ww15 3 900 600 2 3 3 2 1 1 2 3 2 

ww16 2 40 26 2 5 2 3 1 2 2 2 ? 

ww17 2 140 35 2 2 2 2 1 3 2 3 4 

ww18 2 494 150 2 1 4 1 1 2 1 2 5 

ww19 2 270 180 2 ? ? 1 1 I 2 I 2 1 1 

ww20 2 470 150 2 3 2 2 1 2 2 2 2 

ww21 4 ? ? ? ? ? 2 1 2 2 1 1 

ww22 2 260 15 2 5 3 2 1 2 2 2 2 

ww23 2 80 32 2 3 1 2 1 3 3 2 2 

ww24 2 480 20 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

ww25 2 150 60 2 3 4 2 1 2 2 2 1 

ww26 3 500 ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? 

ww27 3 250 ? ? ! ? ? ? 1 2 2 2 2 

ww28 I 3 560 80 2 3 3 1 1 3 2 3 1 

57 



ww29 4 54 25 2 2 4 2 1 3 3 1 3 

ww30 2 420 336 2 5 4 1 1 1 1 2 I 

ww31 2 450 150 5 3 2 1 2 2 2 2 

ww32 3 40 2 2 2 4 3 1 2 2 2 4 

ww33 3 569 200 '1 3 2 2 2 2 2 5 

I ww34 4 400 133 2 3 '1 4 1 2 2 1 4 

wg 1 3 263 '1 1 2 2 2 1 

wg2 4 89 0 3 2 3 2 2 '1 

wg 3 2 120 0 4 1 2 1 2 2 

wg 4 3 460 0 1 5 5 5 5 '1 

wg 5 2 300 0 1 1 1 1 1 1 

wg 6 4 130 0 4 5 5 5 5 '1 

wg7 3 300 0 3 2 2 2 2 1 

wg 8 3 36 

~ 
4 5 5 5 

~ 
1 

wg 9 3 350 4 1 2 2 2 

wg10 2 368 0 1 I 1 2 2 2 4 

wg11 3 100 0 2 5 5 5 ? 

wg12 2 ? 0 2 1 1 1 2 1 
I 

wg13 3 75 0 2 3 3 3 3 2 

wg14 3 32 0 2 -; 5 5 5 1 

wg15 3 40 0 3 1 

wg16 3 35 0 1 

wg17 2 63 0 2 

wg18 4 300 0 2 1 

wg19 3 36 0 4 5 5 5 I 5 1 

wg20 3 360 0 3 1 1 1 1 4 

wg21 2 40 0 2 1 2 1 2 rr;-
wg22 2 210 0 2 1 1 2 2 3 

wg23 3 420 0 3 

~ 
2 2 2 2 

wg24 2 240 0 1 2 2 3 1 

wg25 I 2 160 0 2 2 2 2 2 3 

wg26 3 250 0 '1 5 5 5 5 ? 

wg27 2 391 0 

~ 0 

I~ 
0 

*1 

0 
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n 5 0 

n 6 0 

n 7 0 

n 8 *2 

n 9 0 

n 10 *3 

n 11 0 

n 12 *4 

n 13 *5 

n 14 *6 

n 15 0 

*1 in aanbouw 
*2 werkt alleen mee aan onderzoeken georganiseerd door NVGGz of NCGV 
*3 werkt alleen mee aan onderzoeken georganiseerd door NZf 
*4 idem *3 
*5 instelling opgeheven 
*6 totaat geen reactie, alleen enquete teruggestuurt zonder mededeling 
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Bijlage 4: Frequentietabel schriftelijke enquete 

Vraag antwoord frequentie 

ww wg totaal 

1 1 0 0 0 
2 19 10 29 
3 11 14 25 
4 4 3 7 

34 27 61 

2 nvt nvt 

3 nvt nvt 

ww 
4 500 1000 330 600 300 500 105 900 106 500 

550 360 630 340 900 40 140 494 270 470 
? 260 80 480 150 500 250 

wg 
263 89 120 460 300 130 300 36 350 368 
100 ? 75 32 40 35 63 300 36 360 
40 210 420 240 160 250 391 

5 5 250 300 300 200 100 65 20 70 63 
100 180 160 2 600 26 35 150 180 150 
? 15 32 20 60 ? ? 

6 1 1 
2 27 
? 3 
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7 1 1 
2 6 
3 11 
4 2 
5 8 
? 6 

8 1 4 
2 7 
3 13 
4 5 
5 0 
? 5 

9 
ww wg totaal 

1 5 5 10 
2 18 9 27 
3 7 5 12 
4 2 6 8 
? 2 1 3 

34 26 60 

cat.ww cat.wg cat.ww+wg 
10 
a 1 30 11 41 

2 3 4 7 
3 0 1 1 
4 0 0 0 
5 0 7 7 
"?" 1 0 1 

34 23 57 
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b 1 6 4 10 
2 22 10 32 
3 4 2 6 
4 0 0 0 
5 0 7 7 
"?" 2 0 2 

34 23 57 

c 1 5 5 10 
2 25 10 35 
3 2 1 3 
4 0 0 0 
5 0 7 7 
"?" 2 0 2 

34 23 57 

d 1 8 2 10 
2 18 11 29 
3 4 2 6 
4 0 1 1 
5 1 7 8 
"?" 3 0 3 

34 23 57 

11 cat.ww cat.wg cat.ww+wg 

1 8 8 16 
2 13 6 19 
3 3 2 5 
4 4 2 6 
5 1 0 1 
"?" 3 5 8 

32 23 55 
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Bijlage 5: Telefonische enquete 

1 Hoeveel patienten zijn er op dit moment ongeveer in uw instelling? 

2 Bij hoeveel patienten moet de mond met behulp van derden 
gespoeld worden? 
Indien nee: einde enquete. 
Indien ja, hoeveel? 

3 Hoe wordt dit nu gedaan? 

4 Bent u tevreden met deze methode? 

5 Hoe vaak wordt de mond van een patient per dag gespoeld? 

6 Wat is uw mening over: 

a) gebruikersgemak 

b) aanschafprijs 

c) onderhoudskosten 

d) de grootte 

e) eventuele opmerkingen 

7 Wat zou bij u het doorslaggevende criterium zijn bij de aanschaf 
van een dergelijk apparaat? 

63 



Bijlage 6: Codering telefonische enquete 

Vraag 1: 

Vraag 2: 

Vraag 3: 

Vraag 4: 

Vraag 5: 

Vraag 6: 

Vraag 7: 

Behoeft geen codering 

Behoeft geen codering 

Beker met water laten drinken = 1 
Nat gaasje = 2 
Washandje = 3 
Spray = 4 
Wattenrollen = 5 
Bidon = 6 

Behoeft geen codering 

1 maal per dag = 1 
1 a 2 maal per dag = 2 
2 maal per dag = 3 
2 a 3 maal per dag = 4 
3 maal per dag = 5 
geen idee = 6 

Behoeft geen codering 

Behoeft geen codering 
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Bijlage 7: Resultaten telefoniscbe enquete 

Horizontaal: Antwoorden op vragen 
Verticaal: Respondentnummer 

respondent Antwoord Antwoord Antwoord 
nummer 0 1 2 

01 0 

02 620 0 

03 45 0 

04 300 100 1 

05 300 225 2 

06 340 170 1,3 

07 500 400 1,2 

08 500 400 3 

09 400 200 

10 420 42 

11 160 5 1,2 

12 1000 100 

13 400 400 1,3 

14 480 480 1,3,6 

15 750 100 2 

16 195 9 3,6 

17 32 10 1,3 

18 

19 100 

20 400 50 5 

21 600 100 2,4 

22 465 30 1 

Antwoord Antwoord 
4 5b 

4 

3 1200,-

4 

4 100,-

5 1000,-

4 

4 100,-

3 200,-

3 100,-

1 100,-

3 

4 500,-

2 

2 200,-

3 150,-

100,-

Zie voor antwoorden die niet zijn gecodeerd hoofdstuk 7 paragraaf 3. 
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Antwoord 
5c 

150,-

100,-

25,-

50,-

25,-



Bijlage 8: Adressen van geinstresseerden in 
de mondspoeler 

Robert Fleury Stichting 
t.a.v. Astrid Purnot (tandarts) 
Postbus 422 
2260 AK LEIDSCHEDAM 
070 - 444 10 00 

Stichting Bavo, Centrum voor Psychiatrie 
t.a.v. dhr. Pratasik (tandarts, 010 - 258 45 00) 
Westersingel 93 
3015 LC ROITERDAM 
010 - 436 38 44 

Huize Maartenswouden 
t.a.v. Coolman (tan darts) 
Overstesingel 5 
Postbus 10100 
9200 JA DRACHTEN 
05120 - 80 80 8 

't Bouwhuis 
t.a.v. Dianne Heimeriks (mondhygieniste) 
Welnaweg 100 
Postbus 2112 
75000 CC ENSCHEDE 
053 - 883 300 

Eckartdal 
t.a.v. de tandarts aldaar 
Neunenseweg 1 
Postbus 90053 
5600 PE EINDHOVEN 
040 - 432 014 
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Stichting Fatima 
t.a.v. de tandarts aldaar 
Postbus 3 
1749 AA WEHL 
08347 - 96 911 

Sterrenberg 
t.a.v. de tandarts aldaar 
Amerfoortseweg 56 
3712 BE HUIS TER HEIDE 

Revalidatie centrum - poliklinisch 
Blixembosch Eindhoven 
t.a.v. Shirley Elgin (logopedist) 

SVVGR 
t.a.v. Poka Groeneveld (tandarts) 
Postbus 59051 
3008 PB ROITERDAM 

Stichting Huize Ursula 
t.a.v. dhr. R.G.A.M. Beemsterboer (hoofd woondienst) 
A.H. Kooistraat 130 
2441 CP NIEUWVEEN 

van de Berg Stichting 
t.a.v. Mascha Nieuwenstein (mondhygieniste) 
Zwarteweg 20 
2201 AC NOORDWIJK 

Huize Puisoord 
t.a.v. T. Ivens (mondhygienist(e)) 
Postbus 715 
5000 AS TILBURG 
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Bijlage 9: Brief aan NZf 

H.A.T. van Avezaath 
Willem Schuylenburglaan 56 
3571 SK UTRECHT 
030-716310 

Utrecht, 26 mei 1993 

L.P. Shih 
Ina Boudier Bakkerlaan 109-3 
3582 XM UTRECHT 
030 - 546 776 

Betreft: verzoek voor adressen verzorgingstehuizen 

Geachte Mevrouw /Meneer, 

Wij zijn twee studenten aan de Hogeschool Utrecht die, in samenwerking met de 
Technische Universiteit Eindhoven, bezig zijn met een marktonderzoek naar een 
mondspoeler. De mondspoeler is een apparaat wat verpleegkundigen moet helpen bij 
de mondverzorging van patH!nten die dit zelf niet meer kunnen. Voor dit onderzoek 
willen wij de mondhygienisten van verzorgingstehuizen waarin deze mensen verpleegd 
worden een enqu~te laten invullen. 

Het vinden van de adressen van deze instellingen was een groot probleem. Een 
kennis die zelf werkzaam is in de zorgsector kwam met uw adres. Na een telefoontje 
maandag jl. bleek dat u ons kunt helpen met het vergaren van deze adressen. 

Wij zoeken dus mensen die zelf niet meer de mond kunnen spoelen en dit moe ten 
doen met behulp van derden. Wij hadden daarom graag alle adressen van de 
volgende instellingen in Nederland: 

- Zwakzinnige-inrichtingen; 
- Revalidatiecentra; 
- Verzorgingstehuizen voor bejaarden. 

Misschien zijn wij nog enkele instellingen vergeten maar wij denken dat het meren
deel van de patienten die wij zoeken zich in deze instellingen bevindt. Als u denkt dat 
wij nog een belangrijke instelling zijn vergeten dan hopen wij dat u een lijst met de 
adressen van deze instelling mee wilt zenden. 

Wjj willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Henri van Avezaath 
Ling-Po Shih 
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