
NoviaCura:
Complete mondzorg. Humaan, veilig en dichtbij.

NoviaCura is gespecialiseerd in het leveren van mondzorg aan 
zorgbehoevende cliënten. Op een humane, kundige en veilige 
wijze brengen wij mondzorg naar de cliënt toe. 

https://www.noviacura.nl


HUMAAN

Uit veiligheids- en hygiëneoverwegingen 
worden er nimmer behandelingen uitgevoerd 
op de kamer van de cliënt. Ook moet de 
eigen kamer van een cliënt een vertrouwde 
omgeving blijven en daar past het uitvoeren 
van tandheelkundige behandelingen niet 
bij. Door slechte verlichting, geen goede 
behandelstoel en het ontbreken van de juiste 
apparatuur op de kamer is bovendien de 
kwaliteit van de mondzorgverlening ons 
inziens niet voldoende. Een onjuiste houding 
van cliënt en behandelaar staat een gedegen 
mondonderzoek in de weg. Kwalitatieve 
mondzorgverlening, veilig in de kamer van 
een cliënt, in de eigen rolstoel bestaat niet. Een 
behandeling in de woonomgeving vergroot 
het risico op infectie(ziekten), waarvan niet 
alleen de cliënt, maar ook het zorgpersoneel 
de mogelijke gevolgen draagt. Er is geen 
mogelijkheid tot goed ventileren. Dit maakt dat 
micro-organismen uit aerosolen, die ontstaan bij 
tandheelkundige ingrepen, zich in de ruimte op 

o.a. gordijnen, meubilair en dekbed nestelen. 
De vertrouwde omgeving van de cliënt wordt 
een broedplaats voor gevaarlijke bacteriën en 
virussen. 

Daarom is het team van NoviaCura ervan 
overtuigd dat behandelingen enkel op de 
Dental Cars plaats kunnen vinden. De Dental 
Cars zijn gelijkwaardig aan een reguliere 
tandartspraktijk. Ze zijn klinisch, veilig en 
voldoen aan alle hygiëne- en veiligheidseisen. 
Zo kunnen er afgeschermd röntgenopnames 
gemaakt worden en de praktijk wordt na 
ieder cliëntbezoek grondig gereinigd en 
gedesinfecteerd.

Dental Cars
 

NoviaCura bezoekt de locatie onder andere met een Dental Car, een complete 
tandartspraktijk op wielen. In deze Dental Car werkt de tandarts of de curatieve 
mondhygiënist. De Dental Car is rolstoeltoegankelijk en daardoor uitermate geschikt 
om mindervaliden te kunnen ontvangen. De cliënt wordt in de door NoviaCura speciaal 
ontwikkelde rolbehandelstoel opgehaald. De cliënt hoeft de rolbehandelstoel dus niet te 
verlaten en kan het gehele proces ontspannen blijven zitten. Daarmee wordt zowel de 
lighouding van de cliënt, als ook de werkhouding van de mondzorgprofessional geborgd.

De cliënt wordt in de speciaal 
ontwikkelde rolbehandelstoel 
opgehaald en kan ontspannen 

blijven zitten.



VEILIG

Humaan, veilig en dichtbij.
Niet alleen jongeren, maar ook ouderen 
besteden over het algemeen steeds meer 
aandacht aan een gezonde mond. Een
gezonde mond en behoud van eigen dentitie 
(tanden en kiezen) is essentieel, aangezien 
dit in hoge mate bijdraagt aan de kwaliteit 
van leven. Goed kauwen, lekker eten en 
een aangename mondgeur is voor iedereen 
belangrijk. Het functioneren van de luchtwegen 
en de spijsvertering staat in relatie met een 
goede mondgezondheid. Naarmate de 
kwetsbaarheid van de cliënt toeneemt, lukt het 
vaak niet meer om zelf de tanden te poetsen 
en worden cliënten meer afhankelijk van hun 
omgeving. Zodra cliënten niet meer zelfstandig 
kunnen wonen, kan bij minder aandacht voor 

de mondverzorging en door medicatiegebruik 
de gebitssituatie snel achteruit gaan.  
 
Daarom is het zeer belangrijk om klachten of 
problemen in de mond tijdig te signaleren en te 
behandelen. NoviaCura heeft een jarenlange 
ervaring en is als ketenpartner van de (zorg) 
instelling gespecialiseerd in het leveren van 
mondzorg aan zorgbehoevende cliënten. Op 
een humane, kundige en veilige wijze brengen 
wij mondzorg naar de cliënt toe. 

NoviaCura: Complete mondzorg.

Taxiritten naar een 
tandartspraktijk in de 

buurt worden bespaard

Bijwonen bezoek mondzorgprofessional
Een goede mondverzorging doe je samen. Hierbij speelt niet alleen de mondzorgprofessional een 
grote rol, maar ook het zorgpersoneel en de familie en/of vertegenwoordiging. 

Met name bij een bezoek aan de tandarts is 
het prettig als familie/vertegenwoordiging bij 
de controleafspraken van de cliënt aanwezig 
kan zijn. De tandarts kan dan uitleg geven 
over de gebitssituatie en u bijpraten over het 
mondzorgadvies en behandelplan wat hij/
zij geeft. Zeker wanneer er sprake is van 

een complexe gebitssituatie, spelen bij het 
behandelen diverse dilemma’s een rol. Door 
met elkaar in gesprek te gaan worden wensen, 
mogelijkheden en verwachtingen duidelijk, wat 
uiteindelijk zal bijdragen aan een resultaat waar 
men tevreden over is.



DICHTBIJ

Tandarts
Goed poetsen en periodieke controles door 
de tandarts kan in veel gevallen het proces 
van tandbederf en -verlies vertragen of 
zelfs tot stilstand brengen. NoviaCura werkt 
samen met gespecialiseerde tandartsen. 
De tandarts en de Dental Car komen naar 
de instelling toe, waardoor taxiritten naar 
een tandartspraktijk in de buurt bespaard 
worden. Periodiek wordt de mondgezondheid 
van de cliënt door de NoviaCura tandarts 
gecontroleerd. De tandarts controleert de 
gezondheid van tanden, kiezen en slijmvliezen 
en behandelt indien nodig. Behandelingen 
vinden plaats na overleg met de (zorg) 
instelling en akkoordbevinding van cliënt of 
diens vertegenwoordiger. Indien nodig treedt 
de tandarts in multidisciplinair overleg met 
de arts of specialist ouderengeneeskunde 
van de instelling. Ook adviseert en 
informeert de tandarts zijn cliënten en/of 
diens vertegenwoordiger over een goede 
verzorging van het gebit. 

Mondhygiënist
De mondhygiënisten worden bij NoviaCura 
ingezet voor preventieve en curatieve 
werkzaamheden. 

De basis van een goede mondverzorging 
is dagelijks poetsen. Daarom besteedt de 
preventieve mondhygiënist extra aandacht aan 
het poetsen en verzorgen van de mond. Elke 
cliënt wordt, ongeacht zijn of haar dentitie, 

minimaal een keer per jaar bezocht op zijn 
of haar eigen kamer door de preventieve 
mondhygiënist. De mondhygiënist geeft 
uitleg over hoe de mondverzorging het beste 
aangepakt kan worden en geeft individuele 
poetsadviezen en -instructies aan cliënt en 
zorgmedewerker. Het is ook mogelijk dat de 
partner of een familielid van de cliënt bij deze 
instructie aanwezig is. 

De curatieve mondhygiënist is werkzaam op de 
Dental Car en voert intensieve gebitsreinigingen 
uit, waarbij plaque, tandsteen en aanslag 
worden verwijderd. Intensieve gebitsreinigingen 
vinden enkel plaats op de Dental Car en niet op 
de kamer van een cliënt. Cliënten waarbij een 
intensieve gebitsreiniging nodig is, worden op 
advies van tandarts, preventieve mondhygiënist 
of op eigen verzoek ingepland.  

Tandprothetiek
Voor cliënten met een volledige gebitsprothese 
komt de tandprotheticus langs. De protheticus 
bezoekt jaarlijks alle cliënten met een 
uitneembare voorziening. Tijdens dit bezoek 
wordt een mondonderzoek uitgevoerd en 
wordt de staat van de tandprothetische 
voorziening beoordeeld. Aanpassingen aan 
de prothese zoals reparaties, rebasingen 
(opvullen) of andere verrichtingen worden door 
de tandprotheticus uitgevoerd in een eigen 
laboratorium. 

Wanneer een aanpassing of vernieuwing van 
een prothese nodig blijkt, of indien de cliënt dit 
wenst, wordt eventueel in overleg met familie 
en/of vertegenwoordiger van de cliënt een 
behandelplan opgesteld. De tandprotheticus 
zal vervolgens zelf afspraken met de cliënt 
of diens vertegenwoordiger inplannen. In het 
geval van bijzonderheden in de mond volgt er 
een doorverwijzing naar de tandarts.



COMPLETE MONDZORG

Mondzorgcoördinator
De mondzorgcoördinator is een medewerker 
van de (zorg)instelling, die het aanspreekpunt
is voor cliënten, zorgpersoneel, vertegenwoor-
diging van cliënten en NoviaCura aangaande 
mondzorgaangelegenheden. Bij vragen ten 
aanzien van mondzorg kunt u direct bij deze 
persoon terecht. Is de mondzorgcoördinator 
u niet bekend, dan kan NoviaCura dit voor u 
nakijken. Neem contact op met  
0412 – 61 47 20 of met info@noviacura.nl. 
 

Kosten
De kosten van de tandarts, mondhygiënist en 
tandprotheticus worden bij een juiste indicatie 
met verblijf met behandeling vergoed vanuit de 
Wet langdurige zorg (Wlz). Voor de verleende 
mondzorg wordt dus geen rekening gestuurd. 
Een aanvullende tandverzekering kan worden 
stopgezet. Wij kijken graag voor u na of er een 
recht is op vergoeding vanuit de Wlz. Houd 
de geboortedatum en het BSN bij de hand 
en neem contact op met 0412 – 61 47 20 of  
info@noviacura.nl. 

Wanneer u of uw naaste geen recht heeft op 
vergoeding voor mondzorg vanuit de Wlz, 
maar toch gebruik wil maken van de diensten 
van NoviaCura, dan is dat mogelijk. U of 
uw naaste dient dan wel woonachtig te zijn 
binnen de muren van een instelling waarmee 
NoviaCura reeds een samenwerking heeft. In 
dat geval gelden er andere voorwaarden. U 
kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen 
met NoviaCura.

Aanmelding 
Wanneer u of uw naaste zich wenst aan te 
melden bij NoviaCura, dan kunt u dit kenbaar 
maken bij de mondzorgcoördinator van de 
zorglocatie. Er wordt dan een aanmeldformu-
lier ingevuld door de mondzorgcoördinator. 

Enkel aanmelden voor mondzorg van de 
tandarts is niet mogelijk. Indien het uw 
voorkeur heeft om bij de eigen tandarts te 
blijven, kunt u wel gebruik maken van diensten 
van de mondhygiënist of de tandprotheticus. 

Na ontvangst van de aanmelding door 
NoviaCura zal er binnen 6 weken 
een bezoek volgen door een van de 
mondzorgprofessionals voor een intake, 
waarbij kennisgemaakt kan worden en de 
algehele mondgezondheid in kaart wordt 
gebracht. U hoeft zelf geen afspraken in te 
plannen bij onze mondzorgprofessionals. 
NoviaCura plant in overleg met de 
instelling de cliënten in voor afspraken. Het 
zorgpersoneel of de mondzorgcoördinator 
van de instelling weet wanneer de afspraken 
bij onze mondzorgprofessionals ingepland 
staan en kan deze op verzoek met u delen.

Afspraakinformatie
Twee dagen voorafgaand aan het bezoek van 
de mondzorgprofessional is de afspraak in 
principe definitief en verandert er niets meer 
in het tijdstip of de datum, tenzij hiervoor 
een gegronde reden is. Wilt u twee dagen 
voorafgaand aan het bezoek automatisch via 
e-mail herinnerd worden aan de afspraak, 
dan kunnen wij dit voor u verzorgen. U kunt dit 
doorgeven aan de mondzorgcoördinator.

Wilt u als familie/vertegenwoordiging 
meehelpen op een zorgdag van een van
de mondzorgprofessionals, bijvoorbeeld
bij het begeleiden van cliënten? 

Vraag bij de instelling naar de mogelijkheden.
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Vragen?
Wanneer u naar aanleiding van de informatie in 

deze folder vragen heeft over de mondzorgverlening 
van NoviaCura, neem dan gerust contact op met 
de mondzorgcoördinator of direct met NoviaCura 

middels onderstaande contactgegevens.
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