
 
 

 
 
Mondzorg & mondverzorging  
 
Doel van mondzorg  
Een gezonde mond is goed voor uw algemene gezondheid en uw welbevinden. Slechte 
mondgezondheid kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat u minder gaat eten door pijnklachten. Ook 
kunnen er infecties aan de luchtwegen en longen ontstaan door een slecht verzorgd gebit. Dat geldt 
vooral bij comapatiënten.  
Aandacht voor mondverzorging is extra belangrijk omdat veel van onze bewoners hun mond niet zelf 
kunnen verzorgen.  
 
De werkwijze  
De specialist ouderengeneeskunde is als behandelaar in alle gevallen bij de mondzorg betrokken en is 
de verwijzer naar de tandarts. Hierbij is de richtlijn “Mondzorg bij zorgafhankelijke cliënten in 
verpleeghuizen” (Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen) het uitgangspunt.  
Zodra u hier verblijft, maakt de specialist ouderengeneeskunde een eerste inschatting van uw 
mondgezondheid. Als u wordt verwezen naar de tandarts inventariseert hij de mondgezondheid en 
stelt een voorlopig mondverzorgingsplan op. Belangrijke aspecten hierbij zijn:  
- uw wensen of die van uw familie,  

- de prognose van eventuele aandoeningen,  

- de relatie tussen mondgezondheid en de aandoeningen waarvoor de specialist 
ouderengeneeskunde de medische zorg levert.  
 
Kalorama werkt samen met tandartsen Natalie Verberkt en Wim Klüter. En met Milou ter Horst, 
gespecialiseerd mondhygiënist. Er is een ingerichte mondzorgruimte op Kalorama in Beek en in de 
Veste Brakkenstein. Voor bewoners die wonen op ’t Höfke , regelt Kalorama vervoer via de afdeling 
Vervoer. Soms kunnen eenvoudige behandelingen ook op de kamer plaatsvinden.  
 
Dagelijkse mondverzorging  
Naast de professionele mondzorg is de dagelijkse mondverzorging minstens zo belangrijk. Hiermee 
kunnen veel problemen voorkomen worden. Denk onder andere aan cariës(gaatjes) en 
tandvleesontstekingen.  
Het kan zijn dat u voor de dagelijkse mondverzorging afhankelijk bent van zorgverleners. Voor iedere 
bewoner is daarom een individueel mondzorgplan aanwezig. Daarin staat hoe de dagelijkse 
mondverzorging uitgevoerd moet worden. De eerst verantwoordelijke verzorgende of de persoonlijk 
begeleider worden door de tandarts en/of mondhygiënist mondeling geïnstrueerd.  
Er is ook een tandartsassistente werkzaam, die de dagelijkse mondverzorging door de verpleging zo 
nodig kan ondersteunen.  
 
Kosten  
In de meeste gevallen wordt de mondzorg vergoed uit de Wlz. Dit geldt voor bewoners met een 

zorgzwaarte van 5 en meer, met de indicatie “behandeling en verblijf ”. Dit geldt dus niet voor 

bewoners of cliënten met een revalidatie-indicatie of een kort verblijf / eerstelijnsverblijf 

subsidieregeling. Zij dienen de rekening te declareren bij de eventueel afgesloten aanvullende 

tandartsverzekering. 

 



 
Meer informatie  
Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze informatie, neem dan gerust contact op met uw 

eerst verantwoordelijk verzorgende of uw persoonlijk begeleider. 


