
HARTELIJK WELKOM

Indien u bent doorverwezen door uw tandarts 
voor behandeling door de mondhygiënist bent u 
van harte welkom. Maar ook zonder verwijzing 
kunt u bij Mondzorg Molenhof terecht. 
   
De verschillende behandelingen die we bieden 
zijn:

•	 Poetsinstructie (de basis van een goede 
mondhygiëne)

•	 Behandeling van tandvleesontstekingen
•	 Behandeling van kaakbotontsteking
•	 Behandeling van een slechte smaak en /of 

slechte adem
•	 Cariësremmende maatregelen
•	 Behandeling van gevoelige tandhalzen
•	 Verwijderen tandsteen en gebitsreiniging

Wij verhelpen niet alleen uw klachten, 
maar pakken het onderliggende probleem 
bij de wortel aan. Ook diabetici en 
orthodontiepatiënten kunnen bij ons terecht 
voor specifieke mondzorg. Tevens begeleiden 
wij de mondhygiëne bij zwangerschap.

Samen met ons, uw mondhygiënisten, werkt u 
zo aan het behoud van uw gezonde eigen gebit!

VOOR GEZONDE TANDEN EN GEZOND TANDVLEES 
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Als kwaliteits mondhygiënist lid van

PRAKT I JK  VOOR MONDHYGIËNE SCHI JNDEL

We zijn gemakkelijk bereikbaar met gratis 
parkeren voor de deur. Voor het maken van 
een afspraak belt u bij voorkeur op werkdagen 
van 08.30 tot 13.30 uur. Afspraken maken 
verloopt via de receptie van tandarts Traa die 
ook in het pand gevestigd is.

WELKOM



Veelal is het uw tandarts die 
adviseert om een mondhygiënist 
te bezoeken. Mondhygiënisten 
en tandartsen stemmen de 
behandeling, in overleg met u, 
onderling altijd af. 

Maar ook zonder verwijzing 
kunt u rechtstreeks bij de 
mondhygienist terecht!

WAT DOET DE MONDHYGIËNIST ?

De mondhygiënist richt zich primair op de pre-
ventie van gaatjes (cariës) in tanden en kiezen 
en op het voorkomen van tandvleesaandoenin-
gen. De mondhygiënist:

•	 brengt de mondsituatie in kaart, screent op 
tandheelkundige afwijkingen en stelt een 
passend behandelplan op

•	 maakt gebitsafdrukken, doet bacterieel 
onderzoek en diagnostiseert röntgenfoto’s

•	 geeft uitgebreide voorlichting over het 
ontstaan van cariës, tandvleesaandoenin-
gen en het effect van voedingsgewoonten, 
roken en afwijkend mondgedrag (zoals dui-
men) op het gebit

•	 geeft voorlichting en instructies over gebits-
verzorging, zoals het gebruik van tanden-
stokers, ragers en mondspoelmiddelen

•	 verwijdert plaque, tandsteen en aanslag en 
maakt worteloppervlakken glad, zo nodig 
met behulp van verdoving

•	 brengt gebitsbeschermende middelen aan, 
zoals fluoride

•	 brengt een ‘laklaag’ op tanden en/of kiezen 
aan, polijst vullingen en kan het gebit ble-
ken

•	 bepaalt samen met de patiënt hoe zij hun 
hele leven lang een gezonde, schone mond 
kunnen hebben en houden!

WAAROM NAAR DE MONDHYGIËNIST?

Een leven lang een gezonde, schone mond. Wie 
wil dat niet? Door goed te poetsen en tussen 
de tanden en kiezen te reinigen, kunt u zelf uw 
mondgezondheid positief beïnvloeden. Maar 
de mondhygiënist, als specialist op het gebied 
van preventieve mondzorg, kan een extra 
belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit 
van uw mondgezondheid (gebit, tandvlees en 
mondhygiëne)!

REGELMATIG ONDERHOUD

Ieder gebit kan te maken krijgen met tandsteen 
of aanslag. Ook gevoelige tandhalzen en 
teruggetrokken of bloedend (ontstoken) 
tandvlees zijn veelvoorkomende ongemakken. 
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom kan 
iedereen rechtstreeks bij de mondhygiënist 
terecht. Ook als u last hebt van een slechte adem, 
kan de mondhygiënist uitkomst bieden. Deze 
‘aandoeningen’ betekenen lang niet altijd dat er 
sprake is van eenslecht gebit. Maar het is wel 
belangrijk dat de mondhygiënist ze behandelt om 
erger te voorkomen. Of liever nog, dat u samen 

met de mondhygiënist de aandoeningen 
voor bent met regelmatig onderhoud. 
Preventieve mondzorg dus.

ADVIES

Sommige aandoeningen in uw lichaam 
kunnen de kwaliteit van uw gebit en 
tandvlees beïnvloeden, of andersom. 
Bijvoorbeeld als u diabetespatiënt bent, 
of aan een hart- of vaatziekte lijst. Juist 
als u zwanger bent, is een bezoek aan de 
mondhygiënist aan te raden.

KOSTEN

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden 
de kosten van de behandeling door de 
mondhygiënist geheel of gedeeltelijk, 
afhankelijk van de aanvullende verzekering 
voor tandheelkundige hulp. Voor personen 
tot 18 jaar vergoedt de verzekeraar de 
behandeling vanuit de basisverzekering. 
Bespreekt u vooraf de kosten van de 
behandeling met uw mondhygiënist. Dit 
voorkomt mogelijke problemen achteraf.


