
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 bewo-

ners. 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 woon-

zorglocaties. 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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BELANG VAN GOEDE MONDZORG BIJ 

KWETSBARE OUDEREN

Steeds meer mensen die in een zorginstelling wor-

den opgenomen, hebben nog eigen tanden en 

kiezen. Het behoud van het eigen gebit draagt bij aan 

de kwaliteit van leven. Goed kauwen, lekker eten en 

een aangename mondgeur is voor iedereen belang-

rijk, een goede mondgezondheid draagt hieraan bij. 

Geneesmiddelen kunnen door hun bijwerkingen 

bijdragen aan het ontstaan van allerlei aandoenin-

gen in de mondholte (zoals droge mond). Door de 

polyfarmacie bij ouderen hebben zij een verhoogd 

risico op orale bijwerkingen. Mondgezondheid heeft 

tevens invloed op het functioneren van de luchtwe-

gen en de spijsvertering. Hierbij is het heel belangrijk 

infecties in de mond tijdig te signaleren en behan-

delen om bv. pijnklachten op tijd te verhelpen of te 

voorkomen.

Goed poetsen en tweemaal per jaar controle 

door de tandarts kan in veel gevallen het 

proces van tandbederf en tandverlies vertra-

gen of zelfs tot stilstand brengen.  

Ook voor bewoners die (g)een prothese 

hebben is een jaarlijks bezoek aan de protheti-

cus of een juiste indicatie van de tandarts van 

groot belang om een goede gezondheid te 

waarborgen. 

BEZOEK AAN DE TANDARTS, HOE GAAT DAT BIJ 

FRESH UNIEKE MONDZORG? 

Fresh Unieke Mondzorg bezoekt bewoners op hun 

eigen kamer. Hierdoor hoeft de bewoner de deur 

niet uit voor een bezoek aan de tandarts, 

protheticus of mondhygiënist.

De tandarts bezoekt alle bewoners (ook als bewo-

ners geen tanden meer hebben). De tandarts maakt 

kennis met de bewoner, het streven is binnen 6 

weken, waarbij er een korte controle wordt gedaan. 

Van daaruit wordt een behandelplan opgesteld. Voor 

bewoners die het niet prettig vinden als de tandarts 

op hun (slaap)kamer komt bestaat de mogelijkheid 

tot bezoek in een andere ruimte op de locatie. Fresh 

Unieke Mondzorg maakt voor elk bezoek een plan-

ning, hierbij houden zij zoveel mogelijk rekening met 

de wensen van de bewoner en eventuele familie.

Voor familie is het mogelijk om bij het bezoek van de 

mondzorgproffesional aanwezig te zijn.

Fresh Unieke Mondzorg neemt dan contact met u op 

om dit af te stemmen.

De tandarts heeft contact met de specialist 

ouderengeneeskunde (indien nodig ook met de 

huisarts) en de verzorging, om af te stemmen wat 

haalbaar is voor de individuele bewoner. Hiervoor 

wordt er voor elke bewoner een individueel mond-

zorgplan gemaakt waarin wordt beschreven wat 



goede mondverzorging is bij desbetreffende

bewoner. Hierbij is aandacht voor het poetsen, maar 

ook hoe je een mond zonder tanden schoonhoudt.

DIT IS WAT WIJ DOEN

Wij zorgen ervoor dat alle bewoners (welke een 

indicatie WLZ, inclusief behandeling hebben) een 

persoonlijk mondzorgplan krijgen. Ongeacht of een 

bewoner wel of geen tanden meer heeft, een ge-

deeltelijke of volledige prothese draagt. 

In het mondzorgplan is opgenomen hoe het beste 

mondverzorging kan worden gegeven en de 

frequentie van een controle. Ook staan hier 

eventuele tips en aandachtspunten in vermeld.

KOSTEN 

Valt u onder de Wet Langdurige Zorg mét 

behandeling (WLZ incl. verpleeghuiszorg) dan heeft 

u geen kosten. Controles en behandeling worden 

vergoed via de WLZ.

Voor bewoners met een WLZ indicatie zónder 

behandeling (voorheen bewoners verzorgingshuis). 

Na invullen van de mondzorgverklaring komt de 

tandarts bij u langs voor controle. Hiervoor worden 

kosten in rekening gebracht. Is er na controle een ad-

vies voor behandeling, dan wordt dit overlegt met de 

bewoner/familie. 

Alle kosten kunnen gedeclareerd worden bij uw 

zorgverzekering. De vergoeding is afhankelijk van hoe 

u verzekerd bent.

SPOEDBEHANDELING BIJ BEWONERS DIE ZICH 

HEBBEN AANGESLOTEN BIJ FRESH UNIEKE 

MONDZORG 

Bewoners met pijnklachten worden binnen 24 uur 

geholpen. De tandarts en de specialist ouderen-

geneeskunde proberen te achterhalen wat de 

oorzaak is van de pijnklachten in het mondgebied. 

Daar waar nodig komt de tandarts binnen 24 uur bij 

de bewoner op locatie. Ook problemen met een 

prothese worden het liefst dezelfde dag opgelost, 

hetzij binnen 24 uur (m.u.v. het weekend).

OVERDRACHT MEDISCHE GEGEVENS

Fresh Unieke Mondzorg doet bij een eerste bezoek 

altijd zelf een intake om de mondsituatie vast te 

leggen. Mocht u het belangrijk vinden dat de 

tandhistorie bekend is bij Fresh Unieke Mondzorg 

dan kunt u deze opvragen bij de huidige tandarts. 

De tandhistorie geeft u vervolgens af op de afdeling 

of mail het naar: mondzorg@zorgaccent.nl

VRAGEN? 

Wanneer u naar aanleiding van bovenstaande 

informatie vragen heeft over de mondverzorging of 

werkwijze van Fresh Unieke Mondzorg, neem dan 

gerust contact op met het team van Fresh Unieke 

Mondzorg: T. (085) 043 48 06 

Mail: info@freshuniekemondzorg.nl

Uw vraag kunt u ook stellen aan de EVV-er van de 

afdeling, of per mail aan de mondzorgcoördinator 

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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