
Complete mondzorg bieden aan kwetsbare en zorgafhankelijke bewoners. 

Dat is waar tanteLouise voor staat, samen met de mobiele tandarts en 

andere professionals van Novia Cura. De tandartspraktijk op wielen brengt de 

mondzorg dichtbij, veilig en vertrouwd. “Comfort bieden, zorgen dat mensen 

fatsoenlijk kunnen eten, dat is het belangrijkst.’’ 

“Mondzorg niet altijd 
vanzelfsprekende zaak”

O
p

 p
ad

 m
et

Tandartspraktijk op wielen

Tekst: Ben van den Aarssen 

Samantha Ligtenberg is sinds begin dit jaar 
mondzorgcoördinator bij tanteLouise. 
Voorheen werkte ze samen met Gerard 
Franken, de tandarts die ruim veertig jaar 
geleden als tandarts begon bij wat nu 
tanteLouise is. Franken groeide uit tot een 
begrip, voor bewoners en zorgmedewerkers. 

Mettertijd werd mondzorg voor bewoners 
steeds belangrijker. Samantha: “We hebben 
grote stappen voorwaarts gezet.’’ Met Novia 
Cura als nieuwe partner is alle mondzorg nu 
uitbesteed aan een van de pioniers in het 
vakgebied. “Bewoners mogen rekenen op een 
team van specialisten, van de mobiele tandarts 
en mondhygiëniste tot een tandtechnieker.’’ 
Samantha rijdt zelf niet meer mee met de 
tandartsbus, maar coördineert de mondzorg 
en komt langs bij spoed.

Nieuwe tandarts
Albert van Dijk is de nieuwe tandarts van dienst 
en heeft het prima naar zijn zin op de bus. 
“Steeds op een andere plek. Veel sociale 
contacten. Dat maakt het leuk.’’ Alle bewoners 

met een verpleeghuisindicatie zijn bij hem 
onder behandeling. Het werken met kwetsbare 
en zorgafhankelijke mensen vraagt om 
specifieke vaardigheden. “Je hebt te maken 
met ouderen die vaak niet meer zo mobiel zijn 
en soms met dementie, in lichte dan wel zware 
vorm. Tijdens de behandeling slikken mensen 
vaak en sommigen raken gauw in paniek.” 
Albert trekt voldoende tijd uit om de patiënten 
op hun gemak te stellen. “Voor een deel van de 
mensen valt het ook niet mee om languit in 
een tandartsstoel te liggen. Daarom hebben 
we ook een verrijdbare behandelstoel en 
natuurlijk is er een stoellift.’’ Mooie dingen krijgt 
hij er voor terug. “Je krijgt hele levensverhalen 
te horen.’’

Protocollen 
Het werk van de tandarts bij tanteLouise en 
andere zorgorganisaties is mettertijd flink 
veranderd, weet Samantha. “De helft van onze 
bewoners heeft nog voor een deel eigen 
tanden. Vroeger kwam vrijwel iedereen bij ons 
binnen met een kunstgebit.’’ Naast de 
samenwerking met Novia Cura doet 
tanteLouise nog meer. Behalve een 
kwaliteitsplan voor mondzorg kwamen er 
protocollen voor zorgmedewerkers, inclusief 
e-learning. “In de praktijk bleek mondzorg voor 
veel van onze medewerkers moeilijk 
uitvoerbaar. Niet alle bewoners werken 
enthousiast mee en mondzorg is ook een 
uiterst intieme bezigheid.’’

Liever billen poetsen dan tanden
Uit een onder medewerkers gehouden 
enquête bleek die intimiteit het grootste 
struikelblok. Velen gaven aan liever billen te 
poetsen dan tanden. Samantha snapt die 
gedachtegang. “Mensen blijven langer thuis 

wonen. Maar je merkt soms dat de laatste jaren 
thuis het gebit is verwaarloosd. Het is niet altijd 
even fris wat je ziet en ruikt.’’ Eén van de 
prioriteiten is dan ook om al in de thuissituatie 
een verbeterslag te maken. Voor 
zorgmedewerkers is volgens Samantha ook 
een belangrijke taak weggelegd. “Door goed 
op te letten en preventief te denken kun je 
eerder signalen oppakken dat er iets met de 
mondzorg mis is. Iemand kan bijvoorbeeld 
moeilijker eten of valt af, zonder dat er een 
aanwijsbare oorzaak is. Gebitsproblemen 
kunnen aan dat soort problemen ten grondslag 
liggen.’’

Week van de Mondzorg

Wist je dat je een kunstgebit NIET in water mag 
bewaren, maar droog in een afgesloten bakje? 
Of dat het poetsen van andermans tanden 
gemiddeld 3 à 4 minuten langer duurt dan je 
eigen tanden? Dit en meer leer je in de 
e-learning mondzorg op tante’s Leerplein. We 
besteden er ook aandacht aan tijdens de Week 
van de Mondzorg, van 26 september tot en met 
1 oktober. Meer weten? Kijk op Zus & Zo, 
zoekterm ‘mondzorg’. Heb je vragen? Stuur een 
mailtje naar tandarts@tantelouise.nl. De 
spoeddienst is tijdens kantooruren bereikbaar 
op 06 - 421 916 84. In het weekend is de 
spoeddienst bereikbaar op nummer 
0900-82637456 (0900-tandpijn)

Albert van Dijk, tandarts van tanteLouise

Samantha Ligtenberg, coördinator 
mondzorg bij tanteLouise.

Lees het afscheidsinterview met 

tandarts Gerard Franken op 

www.tantelouise.nl.
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