
Preventieve zorg; 
voorkomen is beter 
dan genezen.

De Biezenkamp 92 3831 JA Leusden

Een afspraak maken:
 033-4945010
info@mondzorgleusden.nl
www.mondzorgleusden.nl

Volg ons ook op

Openingstijden

Maandag gesloten
Dinsdag 08.00 tot 17.00 uur
Woensdag 08.00 tot 20.15 uur
Donderdag 08.30 tot 17.00 uur
Vrijdag 08.30 tot 17.00 uur

Ervaren mondzorg team

Samen beschikken we over heel wat 
jaren aan ervaring; Desirée Sleijffers 
rechts op de foto is mondhygiëniste 
sinds 1992, Brigitte van der Linden 
links vanaf 1994. Desirée heeft ook 
de opleiding Kindertandverzorgende 
op haar naam staan. Zij is, evenals 
Brigitte, lid van de Nederlandse 
Vereniging voor Parodontologie.

Brigitte was lange tijd docent aan de Hogeschool Utrecht 
bij de opleiding Mondzorgkunde. Naast haar werk als 
mondhygiënist begeleidt ze een intercollegiaal overleg. 
Dit zijn mondhygiënisten die zich verder verdiepen in 
vakliteratuur en actuele onderwerpen in de tandheelkunde. 
Ook Desirée is hier lid van.

Persoonlijke kwaliteitszorg 

Kwaliteit staat in onze mondhygiënistenpraktijk altijd voorop. 
Het team van Mondzorg Leusden werkt met de nieuwste 
technieken. Uiteraard zijn wij altijd volledig op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen in onze branche. Uw mond 
is bij ons in goede handen! Daarnaast streven we naar een 
vlekkeloze service, zodat we u zoveel mogelijk ontzorgen. 

Bij Mondzorg Leusden hechten we veel belang aan een 
persoonlijke benadering en een prettige, informele sfeer. 
We nemen ruim de tijd voor u, luisteren zorgvuldig naar uw 
mondklachten en wensen en doen ons uiterste best om u zo 
goed mogelijk te helpen.

Kosten en verzekering

Onze behandelingen vallen onder de aanvullende 
tandartsverzekering. Van 0 tot 18 jaar wordt de behandeling 
100% vergoed uit de basisverzekering. Voor uitgebreide 
behandelingen geven wij altijd vooraf een begroting. Wij 
dragen de nota over aan Infomedics. Zij zullen het gedeelte 
dat vergoed wordt rechtstreeks innen bij uw zorgverzekeraar, 
voor het gedeelte dat eventueel niet vergoed wordt, 
ontvangt u thuis een nota. Deze dient u dan aan Infomedics 
te voldoen.

Mondzorg tot 18 jaar 
wordt altijd 100% 
vergoed.

Mondzorg Leusden 
werkt met de 
nieuwste technieken.

Mondhygiënistenpraktijk 
Mondzorg Leusden



Tandvleesbeoordeling en gebitsreiniging
Gezond tandvlees is de eerste stap naar een gezonde mond. Tandvlees 
is het steunweefsel dat de tanden en kiezen op hun plaats houdt. Het 
tandvlees beschermt ook de wortels van het gebit. 

Kinderen
Van een gezond en sterk gebit heb je je hele leven plezier. Daarom is 
het belangrijk dat een kind vroeg leert hoe het zijn of haar tanden en 
kiezen goed verzorgd. Hiermee kunt u niet vroeg genoeg beginnen. 
Vanaf de doorbraak van het eerste tandje staan wij met advies voor u 
klaar.

Ouderen
Het ouder wordende gebit vereist vaak extra aandacht. Veel mensen 
op leeftijd dragen een kunstgebit of hebben een deelprothese of 
implantaat. Juist dan is een bezoek aan Mondzorg Leusden geen 
overbodige luxe. We controleren het tandvlees op irritaties, reinigen 

het eigen gebit en/of eventuele implantaten en geven voorlichting over 
het verzorgen van het tandvlees en het schoonhouden van eventuele 
prothesen. 

Angst
Angst voor behandeling is heel vervelend. We helpen graag om minder 
angstig te worden. Dat doen we onder andere door extra tijd in te 
plannen voor de behandeling. Dat geeft ons de gelegenheid om rustig 
en stap voor stap te vertellen wat we gaan doen. Vaak scheelt dat al 
enorm. 

Gehandicapten
Niet iedereen is in staat om zelfstandig het gebit goed te verzorgen. Zo 
hebben mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking 
vaak wat hulp nodig. Mondzorg Leusden heeft veel ervaring met deze 
bijzondere vorm van mondzorg. We nemen de tijd voor de patiënten 
en stemmen de behandeling zo goed mogelijk af op de zorgbehoeften. 
Natuurlijk werken we altijd zo pijnloos mogelijk.

Mondzorg voor iedereen!

In onze mondhygiënistenpraktijk zorgen wij, samen met u, 
voor de gezondheid van uw mond en gebit. U kunt bij ons 
terecht voor alle behandelingen die een mondhygiënist 
uitvoert. Voor een bezoek aan onze praktijk heeft u geen 
verwijzing nodig. U kunt dus altijd een afspraak maken.

Wij zijn gekwalificeerd mondhygiënist en gespecialiseerd 
in het professioneel reinigen van het gebit. Wij helpen om 
mondproblemen te voorkomen en te genezen.

U kunt bij ons terecht voor: 

Mondhygiëne instructies
Verwijderen plak en tandsteen
Voorlichting en adviezen over mondverzorging
Behandeling van tandvleesontstekingen
Bacteriologisch onderzoek
Nazorg bij implantaten
Slechte adem
Verkleurde tanden
Bloedend en/of terugtrekkend tandvlees

Bij Mondzorg Leusden adviseren wij hoe u uw gebit zo 
goed mogelijk kunt verzorgen, ook bij kinderen en tieners. 
Een gezonde mond is belangrijk, niet alleen voor uw 
uiterlijk, maar voor uw algehele gezondheid! 

Speciale mondzorg

Soms heeft de verzorging van uw gebit extra ondersteuning 
nodig. Bijvoorbeeld als u zwanger bent of als u lijdt aan 
een bepaalde aandoening, zoals bijvoorbeeld diabetes. Als 
ervaren en gekwalificeerde mondhygiënisten weten wij 
precies welke aandachtspunten er belangrijk zijn. Tevens 
behandelen wij angstige patiënten, kinderen en ouderen.

Meer informatie of een afspraak maken:

033-4945010
info@mondzorgleusden.nl
www.mondzorgleusden.nl

Wij zijn gespecialiseerd in

Tot 18 jaar wordt 
behandeling 100% 

vergoed uit de basis 
zorgverzekering!


