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Aan: de contactpersonen van de cliënten die vallen onder de verpleeghuiszorg van  
         Zorgcentrum St. Franciscus in Gilze. 
 
 
Onderwerp: Mondzorg aan bewoners die onder de verpleeghuiszorg vallen. 
 
 
Gilze,  
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Wij vinden het belangrijk dat de mondzorg aan onze bewoners, die binnen Zorgcentrum  
St. Franciscus onder de verpleeghuiszorg vallen, goed geregeld is. Ook vanuit de overheid 
worden er aan ons Zorgcentrum eisen gesteld betreffende een goede mondzorg aan cliënten 
die binnen het verpleeghuis wonen. 
 
Op het gebied van de mondverzorging werken we daarom samen met het bedrijf NoviaCura. 
NoviaCura is een organisatie die gespecialiseerd is in het leveren van mondzorg aan 
rolstoelafhankelijke en dementerende ouderen. De tandarts, tandprotheticus en 
mondhygiëniste van NoviaCura komen met een rijdende tandartspraktijkruimte naar de 
instelling toe en werken, indien dit mogelijk en noodzakelijk is, op de kamer van de bewoner. 
 
Belang mondzorg bij kwetsbare ouderen 
Steeds meer mensen die in een zorginstelling worden opgenomen, hebben nog eigen 
tanden en kiezen. Het behoud van het eigen gebit betekent ook handhaven van een 
belangrijke portie “kwaliteit van leven”. Goed kauwen, lekker eten en een aangename 
mondgeur is voor iedereen belangrijk. Een goede mondgezondheid is tevens belangrijk voor 
het functioneren van het verdere spijsverteringskanaal en van de ademhalingswegen. Dit 
betekent infecties in de mond tijdig signaleren en behandelen 
 
Goed poetsen en regelmatige controle door de tandarts  kan in veel gevallen het proces van 
tandbederf en tandverlies vertragen of zelfs tot stilstand brengen. In dát geval is stilstand 
uiteraard géén achteruitgang. Ook voor cliënten die geen eigen tanden meer hebben is een 
jaarlijks bezoek aan de tandarts of een juiste indicatie van de mondhygiëniste van groot 
belang om een goede gezondheid te waarborgen. 
 
Naar de tandarts, hoe gaat dat bij NoviaCura? 
Naar de tandarts gaan is belangrijk. Veel oudere mensen gaan niet meer naar een tandarts. 
Toch is dagelijks goed poetsen en 2x per jaar controle voor mensen met tanden belangrijk 
om de eigen tanden en kiezen zo lang mogelijk te behouden. Een jaarlijkse controle bij 
bewoners met een prothese (zonder tanden) is met name belangrijk om te kijken of de 
prothese nog optimaal functioneert en ontstekingen niet in de mond ontstaan. Tandarts en 
mondhygiëniste kunnen zodoende tijdig ingrijpen. Verzorgenden krijgen aangepaste 
poetsverzorging instructies. Bij NoviaCura werken daarom de tandarts, tandprotheticus en 
mondhygiëniste nauw samen. 
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NoviaCura werkt met een mobiele tandartspraktijkruimte die volgens een jaarplanning voor 
de ingang van de instelling neergezet wordt. De bewoners met eigen tanden en kiezen  
worden onder professionele omstandigheden gecontroleerd en behandeld zonder dat ze met 
taxibusjes naar elders vervoerd hoeven te worden.  
Bewoners met een prothese worden door de tandarts of mondhygiëniste op de kamer 
bezocht, indien nodig wordt er een afspraak gemaakt in de mobiele praktijkruimte.  
 
Verzorgende en familie zijn altijd welkom om mee te komen bij een controlebezoek of 
behandeling. Ook kan apart een afspraak gemaakt worden voor extra  uitleg van het 
behandelvoorstel.  
 
Dagelijkse verzorging 
De basis van een goede mondverzorging is het dagelijkse poetsen. Daarom besteedt de 
mondhygiëniste van NoviaCura  extra aandacht aan het poetsen. Elke bewoner krijgt, samen 
met de verzorgende, een uitleg hoe de mondverzorging het beste aangepakt kan worden. 
Ook is het mogelijk dat een partner of familielid bij deze instructie aanwezig te zijn. 
 
Medewerking geven 
Voor het bezoek aan de tandarts/mondhygiënist en het doen van een eventuele 
behandeling, is medewerking van de bewoner en/of diens verantwoordelijke nodig. Als u 
medewerking wilt leveren aan de tandarts van NoviaCura, dan verzoeken wij u bijgevoegd 
formulier in te vullen en zo spoedig mogelijk te retourneren aan de receptie van ons 
zorgcentrum.  
 
Kosten 
De kosten van de tandarts en mondhygiëniste worden, voor bewoners die vallen onder de 
verpleeghuiszorg (vanaf ZZP-indicatie 5 of hoger), vergoed vanuit de AWBZ. U krijgt hiervoor 
dus geen aparte rekening.  
 
Vragen? 
Wanneer u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen heeft over de 
mondverzorging of werkwijze van Novia Cura, neem dan gerust contact op met  
ondergetekende.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Trudian van der Heijden, teamleider kleinschalig wonen        
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Toestemmingsformulier voor controles en/of behandeling betreffende 
mondzorg door NoviaCura. 
 
 
Hierbij geef ik,  

Naam: .................................………………………………………………………………………….  

Adres: ...............………………………………………………………….......................................... 

Woonplaats: ........................……………………………………………………………... ………….. 

 

Contactpersoon van cliënt: 

Naam:………………………………………… woonachtig op woongroep:………………………… 

 

Toestemming aan Zorgcentrum St. Franciscus om bovenstaande cliënt aan te melden voor 

tandheelkundige hulp bij NoviaCura.   

 

Bij een bezoek van de tandarts/mondhygiëniste wil ik wel/niet aanwezig zijn 

Voor een behandeling (bv. Extractie, vulling etc.) wil ik wel/niet apart toestemming geven. 

 

Een afspraak binnen 6 weken is wel/niet noodzakelijk in mijn beleving en vind het daarom  

wel/geen bezwaar dat wordt aangesloten bij de het eerstvolgende geplande bezoek van de 

tandarts. 

 

Voor het bezoek aan de tandarts worden tevens de  relevante medische gegevens 

beschikbaar gesteld aan de tandarts/mondhygiëniste of tandprotheticus.  

 

 

Datum: ........................................ 

 

 

Handtekening: ............................. 


