
  

  

Tandarts   en   mondzorg     
Sensire   Wonen   met   Zorg   regio   Zutphen/Lochem   
Wij   vinden   het   erg   belangrijk   dat   de   mondgezondheid   op   peil   is   voor   onze   
bewoners.   In   het   algemeen   vervult   de   mond   een   essentiële   rol   bij   kauwen,   
slikken   en   praten.   Wanneer   de   mond   onvoldoende   gezond   is   dan   kan   dit   
invloed   hebben   op   deze   functies,   maar   ook   op   de   algehele   gezondheid   en   
daarmee   op   de   kwaliteit   van   leven.     
  

U   bent   bij   onze   tandarts,   mondhygiënistes   en   (paro)   preventieassistenten   in   
goede   en   kundige   handen.   Sensire   regio   Zutphen/Lochem   heeft   een   
samenwerking   met   Omnios   ( www.omnios.nl )   een   non-profit   organisatie   die   
mondzorg   in   verpleeghuizen   faciliteert.   Daarnaast   heeft   Sensire   regio   
Zutphen/Lochem   een   eigen   mondzorgcoördinator   in   dienst:   Janine   Janssen.   
  

Vergoeding   tandarts   
Voor   Wlz-cliënten   met   behandeling   vanaf   ZZP   5   
Tandarts/techniekkosten   worden   vergoed   vanuit   de   Wlz.   Bij   opname   wordt   u   
ingeschreven   als   patiënt.   De   tandarts   komt   binnen   6   weken   bij   u   voor   een   
opname   controle.   Wenst   u   geen   patiënt   te   worden,   geef   dit   dan   door   aan   de   
zorg.   De   zorg   stelt   het   mondzorgteam   hiervan   op   de   hoogte.     
  

Voor   Wlz-cliënten   zonder   behandeling     
Is   de   weg   om   naar   uw   eigen   tandarts   te   gaan   om   fysieke   of   mentale   reden   
te   belastend   en   wilt   u   zich   graag   aanmelden   als   patiënt,   dan   kan   dit   via   het   
aanmeldformulier   Omnios.   Alle   gemaakte   kosten   zijn   voor   eigen   rekening.   
Wel   is   het   goed   te   weten   dat   de   kosten   hoger   zullen   zijn   dan   in   een   
reguliere   praktijk.   Wenst   u   informatie   of   advies   op   maat,   dan   is   dit   mogelijk.   
Het   mondzorgteam   bespreekt   de   mogelijkheden   heel   graag   met   u.   U   kunt   
ons   bereiken   via   ons   e-mailadres    mondzorgthuis@omnios.nl    of   bellen   085   -   
782   1021.   
  

Thuistandarts   
De   tandarts   behandelt   en   verstrekt   adviezen   over   de   noodzakelijke   
mondverzorging   aan   bewoners/cliënten,   verzorgenden   en/of   familie.   
Daarnaast   bezoekt   de   mondzorgcoördinator   van   Sensire   wekelijks   een   
afdeling   om   te   inventariseren   of   er   op   het   gebied   van   mondverzorging   van   
cliënten   vragen   of   problemen   zijn.   Bovendien   heeft   zij   diverse   tips   over   het   
schoonhouden,   het   poetsen   en   het   gebruik   van   diverse   hulpmiddelen.   
Daarnaast   komt   de   mondhygiëniste   en   de   paro-preventieassistente   
wekelijks   de   afdelingen   voor   reinigen.  
  

Naast   een   eerste   controle   bij   opname,   kunnen   diverse   behandelingen   
worden   uitgevoerd   in   de   tandartspraktijk,   zoals:   
● het   grondig   reinigen   van   het   gebit;   
● het   vullen   van   gaatjes;   
● het   verwijderen   van   slechte   tanden   of   kiezen;   
● het   maken   of   aanpassen   van   protheses/plaatjes   of   frames.   
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Bij   Omnios   zijn   werkzaam:   
● N.   Jansen,   tandarts;   
● C.   Schreurs,   mondhygieniste:   
● E.   van   Gelder,   preventieassistente:   
● M.   van   Londen,   tandartsassistente;   
● N.   Grieving,   paro-preventieassistente;   
● M.   Pham,   tandtechniek:   
● J.   Janssen,   preventieassistente   en   mondzorgcoördinator   van   Sensire.   
  

Afspraak   maken   
Voor   het   maken   van   een   afspraak   kunt   u   mailen   naar    mondzorg@sensire.nl .   
Vermeld   in   deze   mail   de   volgende   gegevens   van   de   persoon   waarvoor   de   
afspraak   wordt   gemaakt:   
● voorletters   en   achternaam;   
● geboortedatum;   
● BSN-nummer;   
● reden   van   consultaanvraag;   
● indien   woonachtig   bij   Sensire   afdeling   en   kamernummer.   

  
De   Lunette :   Op   maandag   is   de   (thuis)tandartspraktijk   van   9.00   tot   16.30   
uur   geopend   voor   bewoners   van   De   Lunette.   De   praktijk   bevindt   zich   in   De   
Lunette,   achterin   De   Singel   nabij   het   zwembad.   Daarnaast   is   de   tandarts   
voor   periodieke   controles   iedere   donderdag   op   de   afdelingen   aanwezig.     

  
Het   Spijk,   De   Borkel   en   De   Beekdelle :   Op   deze   locaties   komt   Omnios   
maandelijks   langs   voor   controle,   gebitsreiniging   en   behandeling.   

  
Spoed   
● Voor   Wlz-cliënten   met   behandeling:    Er   wordt   altijd   eerst   overleg   

gepleegd   met   de   specialist   ouderengeneeskunde.   Indien   noodzakelijk   
schakelt   de   specialist   ouderengeneeskunde   Omnios   in.   

● Voor   Wlz-cliënten   zonder   behandeling   &   cliënten   revalidatie:    In   de   
avonden   en   weekenden   kunt   u   telefonisch   contact   opnemen   met   de   
dienstdoende   tandarts   van   tandartsenkring   Zutphen:    0575   -   51   22   88 .     

  
Indien   u   een   Wlz-indicatie   heeft,   meldt   u   dit   dan   tijdens   het   
telefoongesprek.   De   taxikosten   voor   cliënten   met   een   Wlz-indicatie   met   
behandeling   worden   vergoed   door   Sensire.   Dit   geldt   niet   voor   het   bezoek   
aan   de   kaakchirurg.   Voor   meer   informatie:    www.tandartsenkringzutphen.nl .   
  

Meer   informatie   
Heeft   u   nog   vragen,   dan   kunt   u   terecht   bij   uw   zorgteam   en/of   bij   het   
Advies-   en   Ontmoetingsplein   in   De   Lunette   in   Zutphen.   Ook   voor   andere   
vragen   over   de   zorg   van   Sensire   kunt   u   hier   terecht.   
  

Advies-   en   ontmoetingsplein   
De   Lunette,   Coehoornsingel   3,   Zutphen     
🕿   0575   –   59   44   46   en   🖂    opname@sensire.nl   
www.sensire.nl     

Versie   1   november   2021   2 /2     

mailto:mondzorg@sutfene.nl
http://www.tandartsenkringzutphen.nl/
mailto:opname@sensire.nl
http://www.sensire.nl/

