
Mobiele Mondzorg Twente  

 voor ouderen
Cliënten die minder mobiel worden of die kampen met 
hun gezondheid, bezoeken gemiddeld minder vaak 
een tandarts of mondhygiënist. In een vergrijzende 
samenleving is het voor ons vanzelfsprekend dat we 
ouderen de service willen verlenen van een professio-
nele thuisbehandeling. Voor ons gevoel ligt daar een 
blijvende verantwoordelijkheid voor de zorg. Daarom 
hebben wij ‘Mobiele Mondzorg Twente’ opgericht. Wij 
bezoeken en behandelen cliënten in hun eigen woon-
omgeving, thuis of in een verpleeghuis. Met behulp 
van professionele apparatuur kunnen wij aan iedereen, 
op welke leeftijd ook, de mondverzorging blijven 
geven, die nodig is. Het vergt misschien iets meer tijd, 
inlevingsvermogen is ook belangrijk, maar voor ons 
is het een vanzelfsprekendheid deze behandeling te 
bieden. De afgelopen periode hebben wij, als een van 
de eersten in Nederland, veel ervaring opgedaan met 
deze nieuwe dienst. Wij zijn er blij mee en eigenlijk ook 
wel trots op dat we deze mogelijkheid kunnen bieden. 

Gezondheidsproblemen voorkomen
Het onvoldoende verzorgen van het gebit kan gevaren 
voor de gezondheid opleveren. Van longontsteking, 
hart- en vaatziekten en een snellere veroudering van 
het brein tot een slecht reguleerbare bloedsuikerspie-
gel bij diabetici. Een onverzorgd gebit kan invloed heb-
ben op de sociale omgeving. Een slechte adem, pijn of 
een prothese die niet meer optimaal past, kan ouderen 
isoleren. Niet iedereen op leeftijd kan deze klachten 
aangeven. In de toekomst zullen we steeds meer oude-
ren zien met een eigen gebit. Er is veel aandacht voor 
het behoud hiervan. 

Verzekering en eisen
Mondzorg in eigen huis wordt in de meeste gevallen 
grotendeels vergoed door zorgverzekeraars. Ons werk-
gebied is Twente. Vanzelfsprekend voldoet Mobiele 
Mondzorg Twente, net zoals Mondhygiënisten Borne, 
ten minste aan alle wettelijk gestelde eisen. 
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Uw mond is uw visitekaartje. Als Mondhygiënisten 
Borne vinden wij een gezonde mond belangrijk, voor 
uw gezondheid en zelfvertrouwen. Leest u mee?  
Niet alleen vertellen we over ‘preventie’, maar ook 
over een stralende lach en een frisse adem.

De mond is de ‘porte d’entrée, de toegangspoort naar de 
rest van uw lichaam. En als die mond niet gezond is, dan 
kan dat gevolgen hebben voor uw welzijn en zelfvertrouwen. 
In Nederland zijn circa 3.200 mondhygiënisten.  
Onze praktijk is gevestigd in Borne, maar ook cliënten uit 
andere dorpen / steden uit de omgeving bezoeken onze 
praktijk in gezondheidscentrum ’t Dijkhuis, hartje Borne. 

Een eerste bezoek
Tandartsen kunnen doorverwijzen naar een mondhygiënist, 
maar u kunt zelf ook, zonder verwijzing, contact met ons 
opnemen. Tijdens een eerste bezoek nemen onze mond-
hygiënisten een vragenlijst met u door. Zo kijken we naar 
uw eventuele ziektegeschiedenis en medicijngebruik. 
Vandaar dat wij in sommige gevallen kiezen voor een an-
dere manier van behandelen of soms zelfs, in overleg, een 
behandeling uitstellen. Vaak vergoedt de verzekering een 
gedeelte van de behandeling, of zelfs 100%.

De mondhygiënist behandelt en geeft persoonlijk advies

Fijn om te gaan
Een bezoek aan een mondhygiënist kan preventief zijn. 
Misschien heeft u beginnende verkleuring op uw tanden 
die wij, doordat wij meer tijd kunnen uittrekken voor een 
behandeling, optimaal kunnen verwijderen. Tandplak is 
bijna niet te vermijden: het is een combinatie van speek-
sel, bacteriën en eventuele etensresten. Als tandplak hard 
wordt, ontstaat tandsteen. Ook dat kunnen wij verwijde-
ren. Door het reinigen van de mond kunnen we terugge-
trokken of ontstoken tandvlees, maar ook cariës (gaatjes) 
en een slechte adem voorkomen. Na het reinigen wordt 
het gebit gepolijst. En dat voelt niet alleen fris, het ziet er 
ook nog eens mooi uit. Rekent u maar op een compliment 
van uw omgeving. 
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Een leven lang 
een gezonde 
mond: voor 
iedereen!

Samen
Wij adviseren u graag, op een ontspannen manier. 
Omdat elke mond anders is, geven wij u een persoonlijk  
advies. Meestal betekent dit dat u poetst met een elek trische 
borstel en gebruik maakt van ragers en/of flossdraad.  
Wanneer er geen sprake is van gevoelige tanden of ontstoken 
tandvlees, is de keuze van tandpasta onbelangrijk. Kies een 
tandpasta die prettig smaakt. Voor het gebruik van andere 
hulpmiddelen zoals mondspoeling, tongs chrapers of mond-
douche geven wij graag persoonlijk advies. Samen kiezen we 
wat het beste is voor uw gezonde mond!

Afspraak
U kunt telefonisch een afspraak maken door ons te bellen of 
te mailen. Na een eerste bezoek kunt u via onze website  
www.mondhygienistenborne.nl ook zelf een afspraak inplannen.

De praktijk
Een bezoek aan onze praktijk mag ‘een feestje’ zijn. De sfeer 
is goed, de omgeving niet kil, maar vanzelfsprekend wel 
hygiënisch. Sommige cliënten ervaren de eerste behande-
ling als gevoelig, maar bijna altijd komen dames, heren en 
kinderen vrolijk binnen. Met als gezamenlijk doel: met een 
brede glimlach de praktijk verlaten. 
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Een gezonde mond, een mooie mond


