
Mondzorg binnen de WLZ

Een schoon en goed gebit is belangrijk voor iedereen. Een gezond gebit ziet er 

verzorgd uit en dat is belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde. Met een goed 

verzorgde mond eet je beter en heb je minder of geen last van een slechte adem. 

Dat geldt voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen die zorgafhankelijk 

zijn. Regelmatig de tandarts of mondhygiëniste bezoeken op eigen gelegenheid 

is vaak een uitdaging voor zorgafhankelijke mensen en hun verzorgenden. 

MondzorgPlus biedt gespecialiseerde mondzorg aan deze groep mensen in hun 

eigen, vertrouwde omgeving. 

Geen tandartsbezoeken buitenshuis 

Door mondzorg te bieden op de groepswoonlocatie 

ontlasten we de cliënt en hun verzorgenden. Er 

hoeven geen tandartsbezoeken gepland en geregeld 

te worden. MondzorgPlus coördineert het hele traject 

en informeert de woonlocatie en, indien gewenst, de 

familie. We verlenen de best mogelijke mondzorg, maar 

doen niet meer dan redelijkerwijs nodig is. Onnodig 

belastende behandelingen laten we achterwege. 

Hiermee houden we de behandeling voor onze cliënt 

zo aangenaam mogelijk en waken we voor te hoge 

zorgkosten.

Persoonlijk

Onze mondzorgteams van gespecialiseerde 

tandartsen, mondhygiënisten, preventie-assistenten 

en tandprothetici hebben jarenlange ervaring en zijn 

gericht op het leveren van de beste mondzorg op 

een aangepaste en waardige wijze. Een persoonlijke 

benadering van elke cliënt staat daarbij voorop. We 

behandelen de cliënt in de eigen vertrouwde omgeving 

en nemen daar alle tijd voor die nodig is. 



Contact

Indien u meer vragen heeft, neem dan gerust contact op met de informatiebalie van 

MondzorgPlus. U kunt bellen naar 088-936 63 00 of mailen naar info@mondzorgplus.nl. 

Wij staan u graag te woord.

Comfortabel en vertrouwd gezicht

We zorgen voor rust en stellen onze cliënten op 

hun gemak. Door de specialisatie op het gebied van 

onder andere verstandelijke beperking en moeilijk 

verstaanbaar gedrag weten de tandarts en de 

preventie-assistent het vertrouwen snel te winnen. 

Elke behandeling maken we zo comfortabel mogelijk. 

Indien gewenst wordt de behandeling in de eigen stoel 

of, wanneer de cliënt bedlegerig is, in bed uitgevoerd. 

Er komt altijd een vast team naar de zorginstelling. 

Zo zien mensen een vertrouwd gezicht en bouwt het 

mondzorgteam een veilige band op met hun cliënt. 

Na ieder bezoek rapporteert de assistente in het ECD 

van de instelling of informeren wij de zorg, zodat de 

mondzorgrapportage altijd opgevraagd kan worden 

door de cliënt of diens mentor. 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de 

mondzorgbehandelingen voor mensen met een indicatie 

WLZ met behandeling. De tandartskosten worden voor 

deze cliënten vergoed vanuit de overheid. Een eventuele 

aanvullende tandartsverzekering kan opgezegd worden.
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