‘IK HAD NIET
GEDACHT DAT
IK NOG EENS BIJ
DE TANDARTS
ZOU ZITTEN...’

Heel wat mensen in Nederland kunnen niet zomaar
naar de tandarts. Wij zijn mondzorg-professionals

Als je zelf niet
naar
dehelpen.
tandarts
kunt
die(meer)
deze mensen
willen
Zo willen
we de liefde
van God die we zelf ervaren, doorgeven aan anderen.

Over
Stichting
Mondzorg
Stichting Mondzorg biedt
mondzorg aan mensen die
niet in staat zijn om zelf
goed voor hun eigen mond
en gebit te zorgen.
We beschikken daarvoor
over een volwaardige,
mobiele tandartspraktijk.
We bieden reguliere zorg
binnen instellingen en
daarnaast organiseren we
regelmatig een outreach
waarin we mondzorg bieden
aan de allerarmsten.
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ONZE VISIE
Christenen zijn geroepen om hulp te bieden aan mensen die niet
goed mee kunnen komen in onze maatschappij. Er is nog geen
organisatie die vanuit deze roeping mondzorg aanbiedt.
Stichting Mondzorg wil deze ontbrekende schakel zijn. Goede
mondzorg is belangrijk, daar willen we ons met toewijding voor
inzetten. We geloven dat de relatie met God het allerbelangrijkste
is, waardoor Gods Koninkrijk in iemands leven kan doorbreken.

Dit doen we...
REGULIER (BIJ INSTELLINGEN)
Preventieve mondzorg
Het zwaartepunt in de zorg door Stichting
Mondzorg ligt bij de preventie: zorgen dat
er geen problemen met het gebit ontstaan.
Om de belasting voor bewoner, verzorging
en familie zo laag mogelijk te houden, verleent Stichting Mondzorg deze zorg op de
zorglocatie zelf. Meer op pagina 6/7
Curatieve mondzorg
Voor de curatieve mondzorg beschikt
Stichting Mondzorg over een hoogwaardige, mobiele tandartspraktijk.
Zo hoeft de afstand naar de tandartspraktijk voor geen enkele bewoner
een belemmering te zijn.
Meer op pagina 6/7

OUTREACH (OP STRAAT)
Outreach
In samenwerking met kerken
en maatschappelijke organisaties
organiseren we regelmatig een
outreach. We richten ons dan op
de allerarmsten of mensen zonder
verblijfsvergunning.
Meer op pagina 8
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DE
MOBIELE
PRAKTIJK
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Een mobiele tandartspraktijk. Daarmee bezoeken we verpleeghuizen en psychiatrische instellingen. Ook doen we
regelmatig een outreach, waarin we bijvoorbeeld mondzorg bieden aan mensen zonder verblijfsvergunning.
Tot voor kort was het voor veel bewoners niet haalbaar om
naar de tandarts te kunnen. Ze zijn fysiek te zwak of er is niemand die ze er kan brengen. Dat probleem is opgelost: onze
mobiele praktijk staat op het terrein van de zorginstelling en

Bekijk hier de video-tour
door de mobiele praktijk:

www.stichtingmondzorg.nl/mobiele-praktijk

beschikt over een plateaulift om de toegang soepel te laten
verlopen en over een plafond-tillift voor een veilige en rustige
transfer naar de behandelstoel.
Wellicht zou u voor de bewoners van uw instelling ook graag
willen beschikken over de mobiele praktijk en onze mondzorgprofessionals. Neem dan gerust contact met ons op.
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REGULIERE ZORG
Stichting Mondzorg biedt professionele mondzorg in zorginstellingen. Per patiënt maken we een
tandheelkundig behandelplan
dat bestaat uit de onderdelen
preventieve en curatieve zorg.
Inspectie
Vanaf 2014 besteedt de Inspectie
voor de Gezondheidszorg
extra aandacht aan mondzorg in
AWBZ-instellingen. De instellingsrapporten die voortvloeien uit de
controles van de zorginstellingen
worden openbaar gemaakt op
de website van de Inspectie.
Werkdruk
Voor instellingen is het vaak een
zware opgave om te voldoen aan
de richtlijn door de toch al hoge
werkdruk onder het verzorgend
personeel.
Hoog niveau
Daarom kiezen steeds meer
instellingen voor een samenwerking met Stichting Mondzorg
om de mondzorg voor bewoners
snel en eenvoudig op een hoog
niveau te brengen.
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PREVENTIEVE MONDZORG
De bewoners van een instelling worden elke twee weken
bezocht door een vast duo
tandartsassistenten. Nieuwe
bewoners screenen we op de
afdeling en worden opgenomen in de mondzorgplanning.
We maken ook een afspraak
met de tandarts, zodat die
een behandelplan op kan
stellen. Doordat we met vaste
teams werken, weten mensen
waar ze aan toe zijn en leren
we elkaar goed kennen. We

doen drie dingen: inspecteren
(goed bekijken), reinigen (plaquevrij maken) en versterken
(fluoridebehandeling).
We nemen voor iedereen de
tijd, omdat we de beste zorg
kunnen bieden als mensen
ons bezoek als prettig ervaren. Meer specialistische
mondzorgtaken, zoals het
reinigen onder het tandvlees,
worden uitgevoerd door de
mondhygiënisten.

CURATIEVE MONDZORG
Curatieve mondzorg is de tandheelkundige
behandeling door tandarts en mondhygiënist.
In de mobiele tandartspraktijk kunnen we voldoen
aan alle eisen die worden gesteld voor de
specialistische zorg.
Tandarts Remko Ullersma:
“Mensen moeten zich veilig voelen. Daarom nemen
we de tijd voor hen en vertellen we steeds wat we
gaan doen. Het moet veilig zijn en blijven. Dat duurt
soms wat langer, maar als we iemand die eerst
onbehandelbaar lijkt, toch goed kunnen helpen,
voelt dat echt als een overwinning.”

OUTREACH
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In samenwerking met kerken en maatschappelijke organisaties organiseren we regelmatig een outreach. We richten ons
op de allerarmsten of mensen zonder verblijfsvergunning.
Waardevol
In de eerste plaats om mensen te laten merken dat ze waardevol zijn. Stichting Mondzorg heeft een christelijke identiteit.
We geloven dat God geen ‘aanziens des persoons’ heeft. Hij
is de Maker van elk mens, en heeft elk mens van harte lief.
Door ons talent in te zetten, hopen we daar concreet iets van
te laten zien. Maar in de tweede plaats natuurlijk ook om deze
praktische nood te lenigen.

Steunt u ons?
Tijdens onze outreaches maken
we veel onkosten. We zijn hard
op zoek naar mensen die ons
financieel willen ondersteunen.
Uw gift is zeer welkom.
NL25 RABO 0361 3005 49
o.v.v. Gift. Hartelijk bedankt!

Bekijk onze vacatures op
www.stichtingmondzorg.nl
Heel wat mensen in Nederland kunnen niet zomaar
naar de tandarts. Wij zijn mondzorg-professionals
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van God die we zelf ervaren, doorgeven aan anderen.

