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Gemodificeerde Oral Health Assessment Tool (OHAT) 

 
Patiënt 

Naam  

Geboortedatum     Man        Vrouw 

 
Evaluatie 

Onderwerp score 0 = gezond score 1 = kleine verandering(en) score 2 = ongezond Score 

Lippen - glad en vochtig en roze 
van kleur 

- droog of gebarsten 
- rode mondhoeken 

- zwelling of bult(en) 
- wit of rood zwerend 

oppervlak 
- bloedende of zwerende 

mondhoeken 

 

Tong - vochtig en ruw en roze van 
kleur 

- geen egaal oppervlak 
- diepe gleuven 
- rood 
- gekleurd beslag op het 

oppervlak 

- rode of witte zwerende, 
gezwollen plek 

 

Tandvlees en 
slijmvliezen van wang, 
gehemelte, 
mondbodem en 
kaakwal 

- vochtig, egaal en roze van 
kleur en geen bloeding 

- droog 
- glimmend 
- ruw 
- rood 
- gezwollen 
- 1 zwerende wond onder een 

kunstgebit 

- gezwollen en bloedend 
tandvlees 

- zweren 
- witte en/of rode plekken 
- gegeneraliseerde roodheid 
- meer zwerende wonden 

onder een 
- kunstgebit 

 

Speeksel - vochtige zachte 
slijmvliezen 

- waterig en gemakkelijk 
- vloeibaar speeksel 

- droge en kleverige slijmvliezen 
- weinig speeksel waarneembaar 

- uitgedroogde en rode 
slijmvliezen 

- geen speeksel 
waarneembaar 

- erg verdikt speeksel 

 

Tanden en kiezen - geen rotte of afgebroken  
tanden of kiezen 

- 1 tot 3 rotte of afgebroken 
tanden en/of kiezen 

- erg afgesleten tanden en/of 
kiezen 

- minimaal 4 rotte of 
afgebroken tanden en/of 
kiezen 

- maximaal 4 tanden en/of 
kiezen 

- erg afgesleten tanden 
en/of kiezen 

 

Kunstgebit(ten) - geen afgebroken randen of 
prothesetanden of 

prothesekiezen 
- kunstgebit(ten) 

wordt/worden regelmatig 
gedragen 

- 1 afgebroken protheserand of 
prothesetand of prothesekies 

- een kunstgebit wordt hooguit 1 
tot 2 uur per dag gedragen 

- een kunstgebit zit erg los 

- meer dan 1 afgebroken 
protheserand of 

prothesetand of 
prothesekies 

- een kunstgebit ontbreekt 
of wordt niet gedragen 

- een kunstgebit kan alleen 
worden gedragen als een 
kleefmiddel wordt gebruikt 

 

Mondhygiëne - mond en kunstgebit(ten) 
zijn schoon, zonder 
voedselresten en 
tandsteen 

- voedselresten, tandsteen of 
viezigheid op 1 of 2 plaatsen in 
de mond of op een 
kunstgebit/de kunstgebitten 

- een beetje slechte mondgeur 

- voedselresten, tandsteen 
of viezigheid op de meeste 
plaatsen in de mond of op 
een kunstgebit/de 
kunstgebitten 

- zeer slechte mondgeur 

 

Pijn - geen gedrags- of verbale 
of lichamelijke uitingen van 
pijn 

- gedrags- of verbale of 
lichamelijke uitingen van pijn, 
zoals van pijn vertrokken 
bewegingen van het 
aangezicht, bijten op de lippen, 
niet willen eten en agressief 
gedrag 

- zwelling van het 
aangezicht 

- fistel op het tandvlees 
- grote zweren 

 

Totaalscore     

 
De totaalscore geeft een indruk van de totale mond(on)gezondheid; de score per onderwerp representeert de (on)gezondheid van dat 
specifieke onderwerp; bij elke onderwerpscore van 1 of 2 moet een tandarts worden ingeschakeld. 
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