
Alles voor een 
blije mond! 

mondhygiëne en parodontologie

Tandvleesproblemen oplossen én voorkomen

We stellen MondCleanic® graag 
aan u voor
MondCleanic® is een innovatieve praktijk voor mond- 
hygiëne en parodontologie. Klant-tevredenheid en 
kwaliteit staan bij MondCleanic® centraal. In onze 
vestiging, sfeervol gelegen in hartje Noordwijk, staat 
ons enthousiaste team voor u klaar. Wij stellen zeer hoge 
kwaliteitseisen aan ons team, onze praktijk, onze 
apparatuur en onze ISO-gecertificeerde werkwijze.

Onze kwaliteitsgeregistreerde mondhygiënisten en 
erkende parodontologen zijn allemaal uitstekend 
gekwalificeerde en ervaren professionals die ervoor 
zorgen dat uw behandeling zo gemakkelijk mogelijk 
verloopt. Wij maken uw mond graag blij en uw glimlach 
is ons belangrijkste kwaliteitskeurmerk!

MondCleanic®: maak je mond blij   
Wij willen u graag helpen uw mond blij te maken 
en te houden!

Hoe maak ik een afspraak
U kunt 24 uur per dag een afspraak maken via www.
mondcleanic.nl, per e-mail via info@mondcleanic.nl of 
telefonisch tijdens werkdagen tussen 8.00 uur en 11.00 
uur via 071 364 67 30. 

Bereikbaarheid en parkeren 
MondCleanic ligt aan de Voorstraat 107 in Noordwijk-
Binnen en is uitstekend bereikbaar met het openbaar 
vervoer en per auto. In de directe omgeving is 
voldoende parkeergelegenheid.

Onze kwaliteitskeurmerken
MondCleanic® is ISO 9001 gecertificeerd. Onze mond-
hygiënisten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister 
Mondhygiënisten (KRM). De parodontologen zijn erkend 
door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie 
(NVvP).

Meer informatie
Op www.mondcleanic.nl vindt u uitgebreide informatie 
over bijvoorbeeld uw tandvleescijfer, ontstoken 
tandvlees, parodontitis en de werkwijze. 

Bezoekadres
MondCleanic®
Voorstraat 107
2201 HR  Noordwijk 
Tel. 071 364 67 30 (werkdagen 8:00 – 11:00 uur)
www.mondcleanic.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze brochure mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van MondCleanic®



Een blije mond laat je lachen
Wie wil er nou niet lekker voluit kunnen lachen? Of 
verleidelijk... En wie wil er nou niet zonder problemen 
álles kunnen eten? Iedereen toch? Helaas zijn er nog veel 
mensen die soms flink wat last hebben van hun mond. 
En dat is jammer, want een frisse adem en schone tanden 
maken mond én mens natuurlijkerwijs aantrekkelijk. 
Gelukkig is er eenvoudig wat aan te doen. Met als  
eindresultaat: een blije mond die je laat lachen!

Hoe kan MondCleanic® mij 
hierbij helpen
Onze mondhygiënisten en parodontologen behandelen 
mond- en tandvleesproblemen én helpen nieuwe 
problemen te voorkomen. Dit kunnen preventieve 
behandelingen zijn of behandelingen van tandvlees-
ontsteking (gingivitis) of vergevorderde 
tandvleesontsteking (parodontitis). Wij doen dus 
feitelijk de grote schoonmaak van uw gebit en zorgen 
voor een altijd frisse mond!

Wanneer ga ik naar een 
mondhygiënist of parodontoloog 
Mensen die hun halfjaarlijkse controle bij de tandarts 
trouw bijhouden en daar hun tandvleesproblemen 
bespreken, komen soms via de tandarts bij een 
mondhygiënist of parodontoloog terecht. Zij geven uw 
tandvlees een cijfer (DPSI-score) en duiden hiermee of 
een tandvleesbehandeling aan te raden is, of noodzakelijk.

Hoe wordt er behandeld 
Bij ‘normale’, preventieve behandelingen maken we 
uw gebit direct weer stralend schoon. Bij gingivitis of 
parodontitis echter, verrichten onze mondhygiënisten 
of parodontologen tijdens de eerste afspraak een 
mondonderzoek en stellen we een persoonlijk behandel-
plan voor u op. In dat behandelplan staat vermeld welke 
behandelingen nodig zijn voor u, en wat de behandeling 
gaat kosten. Daarnaast hechten wij er grote waarde 
aan, dat u niet alleen begrijpt hoe de parodontale 
problemen zijn ontstaan en wat de behandelings-
mogelijkheden en beperkingen zijn, maar ook wat u 
zelf dient te doen om uw mond zolang mogelijk 
gezond te houden.

Wat is ontstoken tandvlees precies 
en moet ik er wat aan doen  
Ontstoken tandvlees gaat soms samen met een slechte 
adem of met een vieze smaak in de mond. Het doet zelden 
pijn dus u merkt er zelf eigenlijk niet zo veel van. 

Het tandvlees kan wel 
bloeden of gevoelig zijn als 
u het aanraakt. 

Ontstoken tandvlees heet 
gingivitis. Bij gingivitis is de 
rand van het tandvlees 
ontstoken. Als er niet 
wordt ingegrepen kan 
deze ontsteking zich verder 
uitbreiden richting kaakbot. 
Als dat gebeurt dan spreken 
we over parodontitis. 
Als dit niet behandeld wordt, 
ontstaat er gevorderde 
parodontitis. Dan gaat het 
van kwaad tot erger: door 
de ontsteking kan het 
kaakbot worden afgebroken 
en kunnen tanden en kiezen 
verloren gaan.

niet zo snel ontwikkelen. Heeft de ontvangende persoon 
echter wel aanleg (bijvoorbeeld als bekend is dat andere 
familieleden ook parodontitis hebben), dan kan deze 
infectie zich snel uitbreiden.

Hoeveel behandelingen heb 
ik nodig   
Is er sprake van tandsteen zonder tandvleesproblemen? 
Dan volstaat meestal één behandeling. Bij een DPSI-score 
(tandvleescijfer) van 3- of hoger is er meer aan de hand 
dan ontstoken tandvlees. Er wordt dan meer tijd 
uitgetrokken voor een inventarisatie van de problemen 
en waarschijnlijk zijn er ook vervolgafspraken nodig. 

Wat kosten deze behandelingen  
In de mondzorg gelden door de overheid gereguleerde 
prijzen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor 
elke behandeling een prijs vastgesteld met een 
omschrijving wat die behandeling precies inhoudt. 
De tarieven per behandeling vindt u terug op 
www.mondcleanic.nl.

Wij declareren zoveel mogelijk rechtstreeks bij 
uw zorgverzekeraar. Of u geheel of gedeeltelijk in 
aanmerking komt voor vergoeding voor de kosten 
hangt af van uw polis en of u aanvullend verzekerd bent. 
Sla uw verzekeringspolis hierop na of neem contact op 
met uw zorgverzekeraar.

Is parodontitis besmettelijk en hoe 
voorkom ik dat mijn kinderen 
parodontitis krijgen 
De bacteriën die parodontitis veroorzaken kunnen worden 
overgedragen tussen partners, maar ook van ouders op 
kind. Heeft degene die de bacteriën krijgt geen aanleg 
voor parodontitis, dan zal deze bacteriële infectie zich


