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BESTE BEWONER EN/OF VERTEGENWOORDIGER,
Op basis van hun WLZ indicatie hebben bewoners van zorginstellingen recht op goede zorg, dit geldt ook
voor mondzorg. Het is de verantwoordelijkheid van ZorgAccent dat deze zorg beschikbaar is voor de bewoners. Hieronder verstaat de Kwaliteitswet Zorginstellingen zorg die doeltreffend, doelmatig en
bewonersgericht wordt verleend en afgestemd is op de reële behoefte van de bewoner.
Een goed mondzorgbeleid is erop gericht dat alle bewoners mondzorg op maat krijgen. Conform de Normen
van Verantwoorde Zorg dient ZorgAccent dit beleid uit te voeren en schriftelijk vast te leggen.
Met ingang van januari 2021 is ZorgAccent op het gebied van de mondzorg een samenwerking aangegaan
met Fresh Unieke Mondzorg. Zij zijn gespecialiseerd in het leveren van mondzorg aan bewoners van woonzorglocaties. Mondzorg is breder dan mondverzorging. Mondzorg is allereerst preventie en diagnostiek.
Het bevat ook de behandeling en nazorg van ziekten en problemen in en rond de mond. Professionele
mondzorg wordt uitgevoerd door professionals: de tandarts, de mondhygiënist en de tandprotheticus.
Samen werken we aan één doel; een betere kwaliteit van leven voor kwetsbare, zorgafhankelijke mensen.
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van ZorgAccent; mondzorg@zorgaccent.nl

ZorgAccent denkt in mogelijkheden
ZorgAccent is een grote, krachtige en veelzijdige zorgorganisatie
actief in zorg, welzijn, wonen en behandeling in Overijssel (Twente en Salland).
Wij leveren zorg met respect voor uw wensen en behoeften.

T. 0900 0678 (24 uur bereikbaar)
Kijk voor ons complete zorgaanbod voor u op:

www.zorgaccent.nl
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