
Het belang van goede 
mondverzorging
een gezonde mond, een gulle lach                                                                                         



Een gezonde mond, 
een gulle lach
We weten het allemaal, een goede mondgezondheid is van belang voor de kwaliteit van leven. 
Wie een gezonde mond heeft, kan beter eten en drinken, heeft minder last van een slechte adem en 
ziet er verzorgder uit. Met een gezonde mond kunnen we ook beter praten, lachen en knuffelen, 
wat een positieve invloed heeft op ons lichamelijke en mentale welbevinden.

Dagelijkse mondverzorging
Valkenhof gunt iedereen een gezonde mond en een 
gulle lach! En dat begint bij een goede dagelijkse 
mondverzorging. De mondverzorging binnen Valkenhof 
bestaat uit de dagelijkse handelingen die nodig zijn 
om de mond gezond te maken of te houden. Mond-
verzorging gebeurt door de cliënt zelf, zijn of haar 
naasten of de verzorging. 

Bezoek van de tandarts
Naast de dagelijkse mondverzorging is controle 
(en indien nodig behandeling) door een tandarts, 
mondhygiënist of tandprotheticus van cruciaal belang 
voor de totale mondkwaliteit. De voordelen hiervan 
worden nog te vaak onderschat. Denk alleen al aan 
het voorkomen van problemen als ontstekingen, pijn, 
smaakstoornissen of ondervoeding. Daarom biedt 
Valkenhof aan verpleeghuisbewoners* de mogelijkheid 
om gebruik te maken van de tandarts en wel binnen 
haar eigen vertrouwde muren. Een tandarts die precies 
weet wat uw mond nodig heeft en ervaring heeft met de 
mond op latere leeftijd.
Een bijkomend voordeel is dat u er gewoon voor thuis 
kunt blijven; de tandarts of de mondhygiënist komt 
namelijk persoonlijk bij u op bezoek (op uw eigen kamer 
of in een nabij gelegen ruimte). 

* Hebt u alleen een verblijfsindicatie of bent u kortdurend opgenomen? 

Dan adviseren wij u om gebruik te blijven maken van uw eigen, reguliere 

tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus.

Aanmelden 
Wanneer u gebruik wenst te maken van de tandarts 
van Valkenhof, hoeft u enkel de volgende 
(eenvoudige) stappen te ondernemen:

• Vul het toestemmingsformulier in (dat u hebt ontvangen                                                                              
of kunt opvragen bij het CliëntServiceBureau of op 
uw afdeling) en lever deze in op uw afdeling. U krijgt 
dan vanzelf bericht over uw eerste kennismakings-
bezoek. 

• Zodra het eerste kennismakingsbezoek is ingepland 
(u krijgt hierover bericht van uw afdeling), dient u uw 
eigen tandarts op te zeggen.  

• Indien u een aanvullende verzekering hebt, dient 
u deze gewoon aan te houden (en dus niet op te 
zeggen). De mondzorg binnen Valkenhof valt onder 
de AWBZ-regeling, maar sommige behandelingen 
worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Meer weten?
Hebt u behoefte aan meer informatie over de 
dagelijkse mondverzorging of de tandarts van 
Valkenhof? Schroom dan niet om contact op te nemen 
met uw zorgcoördinator.

www.valkenhof.com


