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Stichting Mondzorg 
 

Gegevens 
 
Handelsnaam   Stichting Mondzorg 
Rechtsvorm   Stichting 
Datum notariële akte  28 juni 2011 
KvK inschrijfnummer  53072308 
Inschrijfdatum   04-07-2011 
Sector    035 01 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 
 
Bezoekadres   Gildeweg 12, Nootdorp 
Postadres    Postbus 138, 2630 AC Nootdorp 
Telefoonnummer   015-3106487 
Email    info@stichtingmondzorg.nl 
Website    www.stichtingmondzorg.nl 
 
 
Toelichting rechtsvorm 
De Zorgbrede Governancecode 2010 volgens het Raad van Toezichtmodel en de eisen die gesteld worden aan Algemeen Nut Beo-
gende Instellingen, zijn verankerd in de statuten en reglementen van de stichting. 
 
 

Raad van Toezicht 
drs. G.J. van Herk (Gert) 
Voorzitter RvT 
gert.vanherk@stichtingmondzorg.nl 
 
drs. A.J. Heitink (Albert Jan) 
Vicevoorzitter/Secretaris 
albertjan.heitink@stichtingmondzorg.nl 
 
drs. G. Kippers-ten Bolscher (Gerharda) 
Lid RvT 
gerharda.kipperstenbolscher@stichtingmondzorg.nl 
 
E.H. van Til (Erwin) 
Lid RvT 
erwin.vantil@stichtingmondzorg.nl 
 
G.K. Zoetelief (Koen) 
Lid RvT 
koen.zoetelief@stichtingmondzorg.nl 
 
 

Raad van Bestuur 
drs. R.E. Ullersma (Remko) 
Voorzitter RvB 
remko.ullersma@stichtingmondzorg.nl 
 
drs. C.C. Ullersma-Wentzel (Carolina) 
Lid RvB 
carolina.ullersma@stichtingmondzorg.nl 
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Visie 
Christenen zijn geroepen om op zoek te gaan en om te zien naar mensen die onvoldoende kunnen meekomen in onze maatschap-
pij. Naast alle organisaties die daarmee bezig zijn ontbreekt een organisatie die vanuit die christelijke roeping mondzorg aanbiedt. 
Stichting Mondzorg wil deze ontbrekende schakel zijn. Adequate mondzorg is belangrijk en daar willen we ons met veel toewijding 
voor inzetten. We geloven dat de relatie met God het aller belangrijkste is, waardoor Gods Koninkrijk in iemands leven kan door-
breken. 
 

Missie 
Stichting Mondzorg is een christelijke organisatie die mondzorg aanbiedt. De hoogste prioriteit moet liggen in de preventieve 
mondzorg op locatie. Dit is doelmatig, efficiënt en doet recht aan de mensen die zorgafhankelijk zijn geworden.  
In samenwerking met andere christelijke organisaties bieden we gratis mondzorg aan, aan mensen die om welke reden dan ook 
niet in staat zijn zelf zorg te dragen voor voldoende mondzorg . Als een biddende gemeenschap dragen we zorg voor de mensen die 
aan ons worden toevertrouwd. 
 

Waarden 
Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. 
Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd. Laten we daarom streven naar wat de vrede be-
vordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. (Romeinen 14:17-19) 
 
Dat houdt in dat ten aanzien van de motivatie van werk en in het vormgeven van de organisatie van stichting Mondzorg er vanuit 
christelijke principes wordt gedacht. 
 
De kernwaarden van Stichting Mondzorg zijn derhalve: 
1. Professionaliteit 
2. Passie 
3. Respect voor mensen 
4. Verantwoordelijkheid 
5. Rechtvaardigheid 
6. Betrouwbaarheid/vertrouwen/openheid 
 

Professionaliteit 
Binnen Stichting Mondzorg wordt met professionaliteit bedoeld, dat de stichting hoge kwaliteitsnormen nastreeft. De groep cliën-

ten die binnen Stichting Mondzorg behandeld wordt, is die groep mensen in onze maatschappij die niet meer voor zichzelf op kan 
komen en het meest kwetsbaar is. Juist daarom is het belangrijk dat de zorg van Stichting Mondzorg kwalitatief goed is.   
 

Bijbeltekst die hierbij past 

 “Wat je aan de minste hebt gedaan dat heb je aan Mij gedaan”  

(Mattheus 25:40).  

 “Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis 

als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus!” 

(Kolossenzen 3:23-24) 
 

Gedrag/handelen dat hieruit voortvloeit 
 inhoudelijke vragen stellen aan mondhygiënistes 

 volgen van cursussen 

 leerbaar opstellen 

 zorgvuldigheid/nauwkeurigheid 

 hygiënisch werken 

 werken volgens protocol 

 gestructureerd werken 

 proactief opstellen 
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Passie  
Binnen Stichting Mondzorg wordt met passie bedoeld, dat er met bevlogenheid vanuit de Heilige Geest gewerkt wordt. Deze passie 

is gericht op de cliënten waarvoor gezorgd wordt maar ook op de stichting in het algemeen.  

 

Bijbelteksten die hierbij passen 
 “Geef God en Zijn Koninkrijk de hoogste plaats in uw leven. Hij zal dan in alles voor u zorgen” (Mattheus 6:33) 

 “Onderzoek het Boek van de HERE en ontdek alles wat Hij zal gaan doen; Hij zal geen enkel detail vergeten, want de HERE 

heeft het gezegd en Zijn Geest zal zorgen dat het allemaal zo gebeurt” 

(Jesaja 34:16) 

Gedrag/handelen dat hieruit voortvloeit 
 Empathie 

 Warmte 

 God zoeken 

 jezelf voeden met Gods Woord 

 Gedienstig 

 Toegewijd 

 Je verantwoordelijk voelen voor je naaste te zorgen 

 de Heilige Geest door je heen laten werken 

 God vergeving vragen voor zonden en zonodig elkaar 
 

Respect voor mensen 
Binnen Stichting Mondzorg wordt met respect voor mensen bedoeld dat elk mens hoog geacht en gewaardeerd wordt. Waarbij 

met elk mens bedoeld word: elke cliënt, familie van de cliënt, collega, verpleging van de instelling, bestuurders van de instelling, 

bestuurders van Stichting Mondzorg en de Raad van Toezicht. 
 

Bijbelteksten die hierbij passen:  
 “Wees nederig en sla een ander hoger dan uzelf” (Filippenzen 2:3) 

 “Omdat God ons zo heeft liefgehad, moeten wij elkaar ook liefhebben” (1 Johannes 4:11) 

 “Vrienden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God. Wie liefheeft, is een kind van God en kent God” (1 Johan-

nes 4:7) 

 “Spreek geen kwaad van elkaar, broeders, en veroordeel elkaar niet. Want als u dat doet, veroordeelt u de wet van God, die 

zegt dat wij elkaar moeten liefhebben” (Jakobus 4:11) 

 

Gedrag/handelen dat hieruit voortvloeit 

 oog voor mensen 

 vriendelijkheid 

 empathie 

 Nederig/ootmoedig 

 Behulpzaam 

 Inschikkelijk 

 niet roddelen/kwaadspreken 

 niet praten over anderen als dat niet nodig is 

 moeilijk gedrag van iemand bespreekbaar maken met de persoon zelf 

 Ieder in zijn of haar waarde laten 

 privacy waarborgen, niet te koop lopen met de gegevens van cliënt 

 houding als gast in een instelling 

 professioneel overleg met verpleging 
 

Verantwoordelijkheid  
Binnen Stichting Mondzorg wordt met verantwoordelijkheid bedoelt dat elke medewerker de plicht voelt er voor te zorgen dat de 
mondzorg maar ook de stichting in zijn algemeenheid goed loopt.  
 

Bijbeltekst die hierbij past 

“Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, 24 want u weet dat u van de Heer een erfe-

nis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus!” 

(Kolossenzen 3:23-24) 
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Gedrag/handelen dat daaruit voortvloeit 
 als je iets signaleert ga je daar zorgvuldig mee om 

 actie ondernemen 

 pro-actief handelen/ proberen voor uit te kijken 

 zoeken naar wat het beste is voor de cliënten, zoeken naar het hoogst haalbare 

 letten op mentale omstandigheden van cliënten, je collega’s, je leidinggevenden  

 geen scheldwoorden of krachttermen gebruiken 

 respectvol gedrag 
 

Rechtvaardigheid 
Binnen Stichting Mondzorg wordt met rechtvaardigheid bedoeld dat het eerlijk is dat ieder mens voldoende mondzorg ontvangt en 
als een persoon dit niet zelf kan regelen/organiseren, dit overgenomen wordt. 
 

Bijbelteksten die hierbij passen 

 “ik wil dat u uw voedsel deelt met de hongerigen en dat u de hulpelozen, armen en ontheemden in uw huizen ontvangt” (Je-

saja 58: 7) 

 “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en 

nederig de weg te gaan van je God.”(Micha 6:8) 

 

Gedrag/handelen dat daaruit voortvloeit 
 meewerken aan preventieve mondzorg 

 curatieve zorg 

 handelen zonder aanzien des persoons 

 meedoen aan outreaches 
 

Betrouwbaarheid/vertrouwen/openheid/integriteit  
Binnen Stichting Mondzorg wordt met betrouwbaarheid bedoelt dat erop vertrouwt kan worden dat afspraken en beloftes nageko-
men worden. Tevens betekent het dat waarheid, openheid en integriteit kernbegrippen zijn in de relaties binnen de stichting on-
derling en met anderen buiten de stichting. 
 

Bijbeltekst die hierbij past 

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, 
alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Filippenzen 4:8 
 

Gedrag/handelen dat hieruit voortvloeit 
 doen wat je zegt en zeggen wat je doet 

 Openheid 

 eerlijkheid en juist ook bij falen 

 oprechtheid 

 eerlijke emoties 

 Zorgvuldig omgaan met informatie/gegevens 

 de waarheid spreken 

 eerlijk omgaan met financiële middelen van de stichting 

Doelstellingen 
In de statuten van de stichting zijn de volgende doelstellingen vastgelegd: 
 
1. het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid zowel binnen de stichting als naar buiten toe; 
2. het uitbreiden van Gods Koninkrijk in samenwerking met organisaties voor evangelisatie; 
3. het op locatie aanbieden van preventieve mondzorg aan mensen die qua mondverzorging afhankelijk zijn van derden; 
4. het op locatie aanbieden van curatieve mondzorg voor mensen met beperkingen; 
5. het doen van voorbeden voor de patiënten die (preventieve) mondzorg krijgen; 
6. het aanbieden van mondzorg voor de allerarmsten via kerken en christelijk hulpverlening organisaties; 
7. het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan 

de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid; 
8. het wat de zorgverlening betreft voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen;  
9. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbende;  
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10. het bevorderen van een goed werkklimaat voor de medewerkers volgens de normen van Gods Koninkrijk; 
11. het verzorgen en bevorderen van opleidingen voor mondzorg of daarmee direct of indirect samenhangende vormen van edu-

catie en vorming of van studieonderdelen, zoals stages en scripties; 
12. het verlenen van medewerking aan wetenschappelijk onderzoek op voor de Stichting direct of indirect van belang zijnde ge-

bieden; 
13. het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings verband houden met en kunnen bijdragen aan de 

verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting, daaronder begrepen activiteiten inzake financiering en onroerende zaken; 
14. het verantwoorden van de in dit artikel omschreven doelrealisatie. 
 

Doelgroep 
De volgende statutair vastgelegde doelstellingen geven de doelgroep van Stichting Mondzorg weer. 

1. het op locatie aanbieden van preventieve mondzorg aan mensen die qua mondverzorging afhankelijk zijn van derden; 
2. het op locatie aanbieden van curatieve mondzorg voor mensen met beperkingen; 
3. het aanbieden van mondzorg voor de allerarmsten via kerken en christelijk hulpverlening organisaties; 
 

Financieel 
Het tarief en de prestatiecode voor het verlenen van mondzorg worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De 
Wlz-zorg die wordt verleend in de Wlz-instelling dient te worden gedeclareerd op basis van werkbare uren. De actuele tarieven met 
bijbehorende regelgeving wordt gedupliceerd op de site van de NZa: http://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/. De NZa staat niet 
toe dat Stichting Mondzorg als zorgverlener eigen prestatiecodes in rekening brengt.  
 
De gemaakte kosten voor het aanbieden van gratis mondzorg tijdens Outreaches (doestelling 6) worden op geen enkele wijze in 

rekening gebracht. Deze kosten worden deels vergoed door sponsoren. Middels het ‘tandenborstel vriend’-project worden nieuwe 

sponsoren geworven. Zie voor meer informatie www.stichtingmondzorg.nl/donateur-worden . 
 
Stichting Mondzorg is een non-profit organisatie met een ANBI-status. Dat betekend dat er geen vermogen wordt uitgekeerd. Om 

de continuïteit te garanderen wordt er enkel een continuïteitsreserve opgebouwd van maximaal 1,5 maal de jaarkosten. 

Uniciteit 
Stichting Mondzorg heeft een unieke positie in Nederland. De uitgesproken christelijke identiteit en de manier van zorg verlenen 
voor een bijzondere doelgroep, is uniek in Nederland. 
 

Werkgebied 
Wlz-Zorg 

Bodegraven 
 Zorgpartners MH, locatie Vijverhof 

Boskoop 
 Zorgpartners MH, locatie Floravita 

Delft 
 Zorginstellingen Pieter van Foreest (PvF),  

locatie De Bieslandhof 

 PvF, locatie Die Buytenweye 

 GGZ Delfland, locatie Sint Jorisweg 

‘s-Gravenzande 
 PvF, locatie De Kreek 

Leidschendam 
 Rivierduinen, locatie GGZ-Haagstreek 

Maasland 
 PvF, locatie Singelhof 

Maassluis 
 Careyn, locatie De Vloot  

Naaldwijk 
 PvF, locatie De Naaldhorst 

 PvF, locatie De Hooge Tuinen 

 Careyn, Woerdblok 

Poeldijk 
 PvF, locatie De Terwebloem 

Reeuwijk 
 Zorgpartners MH, locatie Reehorst 

Ridderkerk 
 Verpleeghuis Salem 

Schiedam 
 GGZ Delfland, locatie De Stadhouder 

Schipluiden 
 PvF, locatie Akkerleven 

Waddinxveen 
 Zorgpartners MH, locatie Souburgh 

Wateringen 
 PvF, locatie Vlietzicht 

 Careyn, locatie De Ark 

http://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/
http://www.stichtingmondzorg.nl/donateur-worden


 

 

Outreaches

Rotterdam 
 Nebokerk (Lombardijen/Vreewijk) 

 House of Hope Tarwewijk 

 House of Hope Katendrecht 

 Open Hofkerk (Zuidwijk/Pendrecht) 

 House of Hope Beverwaard 

 MEER dan BeverWAARD 

Naaldwijk 
 Echt Mooi/Voedselbank Naaldwijk 

Zorgverlening 
 

Inleiding 
De Nederlandse Grondwet stelt: De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. De Nederlandse staat 
heeft gekozen voor een systeem dat medische zorg voor iedereen financieel bereikbaar maakt. Het Nederlandse zorgverzekering-
stelsel bestaat uit twee volksverzekeringen: 

 Per 1 januari 2015 de Wet langdurige zorg (Wlz), voorheen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ); 
 Zorgverzekeringswet (Zvw). 
 
De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen 
met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. De Wlz wordt uitge-
voerd door zorgkantoren. De Zorgverzekeringswet bepaalt dat elke Nederlands ingezetene verplicht verzekerd is volgens de basis-
verzekering, welke kosten de basisdekking vergoedt en waaraan de verzekeraars moeten voldoen. 
 
Mondzorg wordt in Nederland vergoed uit de basisverzekering indien men jonger is dan 22 jaar, indien men een volledige prothese 
draagt (minus een eigen bijdrage) en indien men aanspraak kan maken op de regeling bijzondere tandheelkunde. Voor deze laatste 
regeling komen mensen in aanmerking met: 

 ernstige aangeboren afwijkingen in de regio van het gelaat/gebit;  
 extreme angst voor de tandarts;  
 een verstandelijke en/of meervoudige beperking; 
 ernstig medisch gerelateerde tandheelkundige afwijkingen.  
 
Het jaarlijks vastgestelde verplicht eigen risico geldt wel voor de regeling bijzondere tandheelkunde, niet voor de groep tot 22 jaar. 
 
De Wlz regelgeving voor mondzorg is van toepassing voor bewoners van een instelling die de Wlz-indicatie voor de functies verblijf 
en behandeling hebben. Deze regelgeving voor de mondzorg houdt in dat mondzorg volledig wordt vergoed, zonder eigen bijdrage.  
 
De betaalde dienstverlening van Stichting Mondzorg richt zicht op de Wlz gefinancierde mondzorg en de regeling Bijzondere Tand-
heelkunde van de Zorgverzekeringswet. De gratis dienstverlening richt zich op groepen mensen die buiten iedere regeling valt en 
afhankelijk zijn van charitatieve instellingen zoals kerken, voedselbanken enz. 
 

Mondzorg voor de Wlz 
In 2003 heeft het Zorginstituut Nederland (ZiN, voorheen CVZ) het rapport AWBZ en tandheelkundige hulp uitgebracht. In dit rap-
port signaleerde het ZiN een groot aantal problemen en knelpunten ten aanzien van de mondzorg in Wlz-instellingen. Op verzoek 

van het ministerie van VWS heeft het ZiN vervolgens een coördinerende rol gespeeld om te komen tot verhoging van de kwaliteit 

van de mondzorg in Wlz-instellingen. 
 
In opdracht van het ZiN hebben de Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam (SIGRA) en de beroepsvereni-
ging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso) gewerkt aan instrumenten die instellingen kunnen inzetten ter verhoging van 
de kwaliteit van de mondzorg. Zo heeft de SIGRA het Handboek Integrale Mondzorg ontwikkeld. 
 

Met de multidisciplinaire Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen biedt Verenso de instellingen en de 

daar werkzame zorgverleners evidence based aanbevelingen om te komen tot een logistiek en inhoudelijk verantwoorde mondzorg 

voor elke cliënt. De heer Ullersma, tandarts-bestuurder van Stichting Mondzorg is betrokken geweest bij de proefimplementatie 

van deze richtlijn. 
  
De inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft melding gemaakt dat inspecteurs in 2014 tijdens de reguliere inspecties extra 
aandacht gaan besteden aan de mondzorg voor bewoners met de CIZ-indicaties verblijf en behandeling (Wlz-zorg). In het toezicht 

baseert de inspectie zich op de richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. 

November 2014 bied Staatssecretaris van Rijn van VWS de tweede kamer twee rapporten aan: 

1. “Kwaliteit mondzorg in verpleeghuizen onvoldoende” van de IGZ; 
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2. “Mondgezond, een leven lang” van TNO. 

De zorgverlening van Stichting Mondzorg is in dit laatste TNO-rapport beschreven als één van de 15 interventie-eigenaren die vol-

deed aan de inclusiecriteria voor adequate implementatie van de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghui-

zen. Naar aanleiding van de richtlijn en de beoordelingscriteria van de inspectie zal de toegevoegde waarde van de zorgverlening 
door Stichting Mondzorg in de komende hoofdstukken duidelijk worden gemaakt.  
 

De taken en verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverleners 
Richtlijn: Mondverzorging voor zorgafhankelijk cliënten in verpleeghuizen, Hoofdstuk 3.3 

 

De mondhygiënist 

Advies mondverzorging en professionele mondzorg 
De mondhygiënist onderzoekt de mond, geeft advies over mondverzorging en voert, in overeenstemming met het mondzorgplan 

van iedere individuele cliënt, professionele mondzorg uit. 

Daarnaast geeft de mondhygiënist gevraagd en ongevraagd advies over de mondverzorging van een cliënt aan de coördinerend 

zorgverlener mondzorg. 
 

Periodieke controles 
De mondhygiënist voert in overeenstemming met het mondzorgplan van iedere individuele cliënt periodieke controles uit. 

 

Bevoegde behandelingen 
De behandelingen waarvoor de mondhygiënist bevoegd is, voert ze zelfstandig uit. Voor alle overige tandheelkundige behandelin-

gen verwijst ze de cliënt naar de tandarts. 

 

Stichting Mondzorg 
De mondhygiëniste is in dienst bij  Stichting Mondzorg. De preventieve mondzorg wordt door de mondhygiëniste gecoördineerd en 

uitgevoerd. Een deel van de preventieve mondzorg wordt uitgevoerd door preventie- en tandartsassistentes van Stichting Mond-

zorg. De mondhygiënistes begeleiden hen en coördineren de taken die door hen worden uitgevoerd. Complexe behandelingen 

voeren de mondhygiënistes zelf uit in de mobiele praktijk van Stichting Mondzorg of in de tandartskamer in het verpleeghuis De 

Bieslandhof. 
 

De tandarts 

Mondzorgplan  
Binnen zes weken na opname van een cliënt, of eerder als dit nodig is, stelt de tandarts een individueel mondzorgplan op. Bij het 

opstellen van het mondzorgplan houdt de tandarts rekening met de volgende factoren: 

 de relatie tussen de mondgezondheid van de cliënt en diens algehele gezondheidstoestand, zoals beschreven door de Specia-

list Ouderengeneeskunde en vastgelegd in het zorgplan. 

 alle individuele omstandigheden van de cliënt.  

Enerzijds overlegt de tandarts hierover met de Specialist Ouderengeneeskunde en eventueel met de mondhygiënist. Anderzijds is 

dit een permanent punt van aandacht in de zorgrelatie tussen tandarts en cliënt. Voor de mondverzorging en alle professionele 

mondzorginterventies is de toestemming van de cliënt of diens vertegenwoordiger vereist. 

In het mondzorgplan is duidelijk aangegeven welke zorgverlener welke onderdelen van de mondverzorging en de eventuele profes-
sionele mondzorg krijgt toebedeeld. 
 

Reguliere periodieke controle 
Reguliere periodieke controles zijn onderdeel van het mondzorgplan. Het tijdstip, de frequentie hiervan en de professionele mond-
zorgverlener die dit uitvoert, staan in het mondzorgplan beschreven. 
 

Stichting Mondzorg 
De tandartsen van Stichting Mondzorg zijn in dienst van Stichting Mondzorg en hebben een grote affiniteit met de bijzondere zorg-
groepen. Om tot een individueel mondzorgplan te komen is het noodzakelijk dat de tandarts beschikt over de medische diagnoses, 
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voorgeschiedenis en gebruikte medicatie. Toegang tot het EPD van de cliënt is hierbij de meest efficiënte werkwijze. Het mond-

zorgplan van Stichting Mondzorg vormt de basis van de zorgverlening door Stichting Mondzorg. Omdat binnen korte tijd de situatie 

van een cliënt fors kan wijzigen wordt het dynamisch behandelconcept toegepast. 

 

De tandprotheticus 
De tandprotheticus kan voor een cliënt zelfstandig een gebitsprothese vervaardigen als dit door de tandarts in het mondzorgplan is 

aangegeven. Verder adviseert de tandprotheticus over de gebitsprothese en het gebruik ervan aan de cliënt en/of diens vertegen-

woordiger en de betrokken zorgverleners. Benodigde afwijkingen van het mondzorgplan worden altijd overlegd met de tandarts. 
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Stichting Mondzorg 
Stichting Mondzorg heeft geen tandprotheticus in dienst. Het heeft voorlopig de voorkeur om met tandtechnische laboratoria sa-
men te werken die op korte reisafstand van de Wlz-instelling gelegen zijn. Hierdoor is het mogelijk om reparaties en/of aanpassin-

gen binnen één dag geregeld te krijgen. De prothese-specialist wordt geassisteerd door de tandartsassistent van Stichting Mond-

zorg, waardoor kwaliteit en terugkoppeling in de verschillende zorgdossiers gewaarborgd blijft. De prothese-specialist werkt altijd 
in opdracht van de tandarts van Stichting Mondzorg. 
 

Indicatoren voor mondzorg 
Richtlijn: Mondverzorging voor zorgafhankelijk cliënten in verpleeghuizen, Hoofdstuk 6 

 

Structuurindicatoren 
Structuurindicatoren geven aan of het betreffende thema in de organisatiestructuur is ingebed. 

 De multidisciplinaire richtlijn Mondzorg is beschikbaar voor alle medewerkers. 

 Mondzorgbeleid is geborgd in het kwaliteitssysteem van de zorginstelling. 

 De mondzorg is een vast onderwerp in het zorgplan. 

 Per anderhalf jaar worden verzorgenden en verpleegkundigen geschoold in mondverzorging. 

 Er is een tandarts beschikbaar voor de cliënten in de instelling. 

 

Stichting Mondzorg 
Stichting Mondzorg werkt op basis van de multidisciplinaire richtlijn Mondzorg. Individuele afspraken die worden gemaakt met de 
Wlz-instellingen liggen in het verlengde van deze richtlijn. De hoge bezoekfrequentie door de preventie- en tandartsassistentes 
maakt dat het mondzorgbeleid ruime aandacht krijgt en er continu sprake kan zijn van scholing van verzorgenden en verpleegkun-
digen (training on the job). De medewerkers van Stichting Mondzorg rapporteren bij voorkeur direct in het zorgdossier van de cli-

ënt, waardoor mondzorg hierin een zichtbare plaats krijgt. Op basis hiervan kan mondzorg een vast onderwerp krijgen in het zorg-

plan van de Wlz-instelling. De tandartsen van Stichting Mondzorg zijn 24/7 bereikbaar doormiddel van de gecontracteerde zorglijn. 
De medewerkers van Stichting Mondzorg zijn frequent op de afdelingen aanwezig en daardoor goed bereikbaar. 
 

Procesindicatoren 
Met procesindicatoren worden de handelingen in het zorgproces op cliëntniveau getoetst. 

1. Binnen 24 uur na opname brengt de verzorgende de mondgezondheid en de zelfredzaamheid van de cliënt in kaart. 

2. De wensen van de cliënt met betrekking tot mondzorg zijn in het zorgdossier vastgelegd. 

3. Binnen zes weken na opname, of zoveel eerder als nodig is, stelt de tandarts een mondzorgplan op als onderdeel van het inte-
grale zorgplan. 

4. Professionele mondzorginterventies worden geregistreerd in het zorgdossier. 

5. Zorgverleners die voor een bepaalde cliënt zorgen, kennen het mondzorgplan en de behandeldoelen van deze cliënt. 

6. Acties ten aanzien van mondzorg, zoals beschreven in het zorgdossier, zijn of worden uitgevoerd. 

7. In het multidisciplinair overleg komen de mondverzorging en de mondgezondheid van de cliënt regelmatig aan de orde. 

8. Er vindt een reguliere periodieke controle plaats van de mondgezondheid van de cliënten, conform het mondzorgplan. 

 

Stichting Mondzorg 
Er zullen afspraken worden gemaakt op welke wijze het mondzorgplan, dat is opgesteld door de tandarts van Stichting Mondzorg, 
onderdeel kan worden van het integrale zorgplan. De medewerkers van Stichting Mondzorg werken op basis van dit mondzorgplan 
en rapporteren de professionele mondzorginterventies in het zorgdossier. Veranderingen in de mondgezondheid worden snel ge-
signaleerd door de regelmatige preventieve mondzorginterventies van Stichting Mondzorg. De frequentie van periodieke controles 

door tandarts of mondhygiënist, kan hier op adequate wijze op worden aangepast. 

 

Effectindicatoren 
Effectindicatoren geven informatie over het effect van de zorg: 
1. De mondzorgdoelen, zoals beschreven in het zorgdossier, zijn bereikt. 

2. De cliënt en zijn naasten zijn tevreden over de geboden mondzorg. 

3. De betrokken zorgverleners voelen zich gesteund door de instelling bij de uitvoering van de mondzorg. 
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Stichting Mondzorg 
De aandacht en frequente zorg die de medewerkers van Stichting Mondzorg kunnen leveren, wordt als een duidelijke meerwaarde 

ervaren door cliënten, diens naasten en de betrokken zorgverleners van de Wlz-instelling. Het winnen van vertrouwen door aan-

dacht, is in veel gevallen de sleutel voor een succesvolle behandeling. De effecten van de mondzorg op de mondgezondheid wordt 
gemeten door middel van een aantal indicatoren, die binnen tandheelkundig onderzoek gebruikelijk zijn. 
 
 

Wlz-instellingen 
De afnemers van de Wlz-gefinancierde mondzorg zijn Wlz-instellingen als verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandi-
capten en GGZ-instellingen. Bij GGZ-instellingen hebben de cliënten recht op volledige vergoeding mondzorg na een opname van 

drie jaar. Bij de verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten is deze Wlz-vergoeding direct van toepassing. 

 
Voor de AWBZ-instellingen zijn de kosten die gemaakt worden voor het uitvoeren van mondzorg als onderdeel van het eigen zorg-
plan, onderdeel van de verpleegprijs. De kosten die Stichting Mondzorg maakt voor het uitvoeren van het mondzorgplan zijn voor 
de AWBZ-instelling extra-budgettair en worden uitbetaald door het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten (CAK-
BZ). 
 
Cliënten met een beperking die niet in een Wlz-instelling wonen, komen in aanmerking voor de regeling Bijzondere Tandheelkunde. 
De tandarts van Stichting Mondzorg zal hiervoor een machtiging aanvragen bij de ziektekostenverzekeraar van de betreffende cli-
ent. Deze cliënten kunnen woonachtig zijn in beschermde woonvorm. In deze situatie zijn de cliënten zelf de afnemers al dan niet 
ondersteund door verzorging en/of familie. 
 
 

Vergunningen en verplichtingen 
Volgens de Wet marktordening gezondheisdzorg (WMG) artikel 1 onder c sub 2 is Stichting Mondzorg een zorgaanbieder als rechts-
persoon en kan deze tarieven in rekening brengen ‘namens, ten behoeve van of in verband met het verlenen van zorg door een 
zorgaanbieder’ welke (Artikel 1 onder c sub 1) ‘een natuurlijk persoon of een rechtspersoon’ is ‘die beroeps- of bedrijfsmatig zorg 
verleent’. 
 
Stichting Mondzorg valt volgens het uitvoeringsbesluit Wet toelating zorginstellingen (WTZi) artikel 1.2 onder lid 8 ‘mondzorg’. Wat 
impliceert dat Stichting Mondzorg volgens artikel 2.2 (WTZi) is ‘aangemerkt als in het bezit van een toelating.’  
 
Een winstoogmerk is toegestaan volgens artikel 3.1 sub b (WTZi). De stichting Mondzorg heeft echter statutair vastgesteld dat het 
een organisatie zonder winstoogmerk is en heeft derhalve een Algemeen Nut Beoogende Instellingen status (ANBI-status). 
 
De bestuursstructuur zoals genoemd in artikel 6.1 (WTZi) is volgens artikel 2.1 lid 4 voor stichting Mondzorg geen vereiste. In het 
kader van transparantie volgt stichting Mondzorg de richtlijnen uit de Zorgbrede Governancecode 2010. De bestuursstructuur zoals 
genoemd in artikel 6.1 is onderdeel van de Zorgbrede Governancecode en daarmee verankert in de statuten van stichting Mond-
zorg. 
 
Aan de zorgverlener-, praktijk- en/of instellingsgegevens wordt een unieke code toegekend, de AGB-code. Met deze code kan de 
zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd. Deze code wordt landelijk gebruikt binnen het (elektronische) 
communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. De AGB-code wordt vermeld in het elektronische de-
claratiebericht of kan worden vermeld op een papieren nota. Op deze manier kan de zorgverzekeraar snel en efficiënt controleren 
van welke zorgverlener de declaratie afkomstig is en of de gegevens kloppen. Een correcte registratie in AGB is van belang voor een 
snelle afhandeling van de declaraties bij de zorgverzekeraars. Stichting mondzorg heeft de AGB-code 12-(0)95252. Deze registratie 
is te controleren via de AGB-website www.agbcode.nl 
  

http://www.agbcode.nl/
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Toekomstgericht beleid 
Voor de periode 2015-2020 zijn de volgende speerpunten geformuleerd: 
   
1. Een organisatie die aantoonbaar kwalitatief goede zorg biedt  

1.1. Meten van kwaliteit  

1.2. Handelen volgens  de  protocollen vastgelegd in het Kwaliteitshandboek  

1.3. Tevredenheidsonderzoek bij instellingen  
1.4. Adequaat personeelsbeleid 

  
2. Een christelijke organisatie waar je moet zijn om God aan het werk te zien  

2.1. Groeien in geloof  
2.2. Inspiratiedag voor christelijke mondzorgwerkers 

 
3. Een organisatie die op structurele basis gratis tandheelkunde via kerken biedt  

3.1. Contact met kerken die willen samenwerken voor outreaches  
3.2. Vriend/Tandenborstelvriend 

 
4. Organisatie die reguliere zorg wil bieden aan mensen die nu geen zorg krijgen  

4.1. Werven nieuwe instellingen in de huidige regio die nog niet bediend worden  
4.2. Aantrekken van een christelijke tandprotheticus  
4.3. Aantrekken facilitair medewerker  
4.4. Realisatie 2e mobiele praktijk 

 
5. Gezonde (interne) organisatie  

5.1. Adequate interne communicatie  
5.2. Realisatie eigen kantoor  
5.3. Aandacht voor Arbeidsomstandigheden (Arbo)  
5.4. Veiligheid  
5.5. Medewerkers zijn goed (bij)geschoold  
5.6. Opleidingsorganisatie 

 
De punten hebben iedere dezelfde status van urgentie/belang en zijn in willekeurige volgorde weergegeven en worden in de loop 
van tijd verder uitgewerkt. 


