
 
       

       
       
       

       
        

De Pieter Raat Stichting houdt alle cliënten en eerste contactpersonen 
op de hoogte van nieuwtjes en activiteiten via deze nieuwsbrief. 

 
IS MIJN MOND GEZOND? INSPIRATIEDAG 

Wist u dat ziekten zoals suikerziekte, reuma en 
diabetes een relatie hebben met ziekten in de 
mond? En dat zacht poetsen met een zachte 
tandenborstel beter is dan een harde? Lees op de 
achterzijde van deze nieuwsbrief 10 
misverstanden over mondverzorging. 
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AGENDA DE CLIENTENRAAD TRAKTEERT! 

 5 maart, 14.00 uur Gouden Dagen concert 
Volendams Operakoor in theater Cool 

 7 maart, 15.00 uur Presentatie inrichting 
Hugo-Waard door ontwerpbureau Livin   

 18 maart, van 14.00-16.30 uur Zorgmarkt in 
De Raatstede, 14 organisaties op het gebied 
van wonen, welzijn en zorg onder één dak  

 20 maart, Vilans inspiratiedag in De Raatstede 

 21 maart, 15.30 uur Cliëntenraad 
jaarvergadering in De Raatstede en op 30 
maart om 15.30 uur in Hugo-Oord  

 Voor meer evenementen: zie de 
activiteitenkalender op www.dprs.nl 

  
 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
          
 
 
  
 

Op 20 maart gaan we graag op een inspirerende 
manier met u aan de slag over het thema 
vrijheid! U kunt zich inschrijven voor een 
groepsgesprek en/of het lagerhuis debat.  
Cliënten, familieleden, medewerkers en 
leidinggevenden gaan in gesprek over vrijheid, 
vrijheidsvergroting en de mogelijkheden om 
hieraan te werken. 
 
Inschrijven kan via de receptie. 
 

 

De cliëntenraad nodigt alle cliënten uit in het 
restaurant voor een lekker hapje en drankje 
tijdens de jaarvergadering.  
 
In De Raatstede wordt deze gehouden op 
dinsdag 21 maart om 15.30 uur en in Hugo-
Oord op donderdag 30 maart om 15.30 uur.    
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1. Een HARDE tandenborstel is beter dan een ZACHTE tandenborstel 
FABEL, een zachte tandenborstel maakt de tanden beter schoon dan een harde tandenborstel. Zacht 
poetsen met een zachte tandenborstel is het advies. 
 
2. Kunstgebit ’s nachts in een glas water bewaren 
NEE, een kunstgebit moet droog in een afgesloten bakje worden bewaard. In het water gaan vele 
bacteriën en schimmels zich aan de prothese hechten. 
 
3. Kunstgebit met tandpasta poetsen 
NEE, tandpasta kan kleine krasjes aan de prothese veroorzaken waardoor bacteriën en vuil makkelijk op 
de prothese kunnen hechten. Het kunstgebit kunt u het beste met groene zeep of afwasmiddel 
schoonmaken. 
 
4. Als ik een kunstgebit heb hoef ik niet meer naar de tandarts 
NEE, het is toch nog noodzakelijk om minimaal eens per jaar voor een controle te komen zodat tandarts 
of mondhygiënist eventueel aanwezige mondziekten kan ontdekken. Een slecht zittende kunstgebit kan 
ook voor vele problemen zorgen. 
 
5. Kwaaltjes in de mond horen bij het ouder worden 
Dit is niet noodzakelijk, soms kan dit het gevolg zijn van medicijnen of van chronische ontstekingen. Laat 
aan uw arts weten dat u last heeft van uw mond en zorg ervoor dat u door de tandarts of mondhygiënist 
geholpen wordt. 
 
6. Mondgezondheid is de verantwoordelijkheid van de tandarts 
NEE, de tandarts of mondhygiënist kan u helpen bij mogelijke ziekten in uw mond maar ook andere 
zorgprofessionals zouden bedacht moeten zijn op mogelijke problemen in de mond. Laat uw arts, 
diabetesverpleegkundige, wijkverpleegkundige, thuiszorgmedewerker of een andere verzorger weten als 
u ongemakken en pijn in de mond ervaart.  
 
7. Mijn mondgezondheid staat los van mijn andere ziekten 
NEE, uw mondgezondheid is verbonden met uw algemene gezondheid. De mond is tenslotte een 
onderdeel van het spijsverteringsstelsel. Bij een pijnlijke en ongezonde mond kunt u vaak niet goed eten 
met alle gevolgen van dien. Daarnaast zijn ziektes zoals suikerziekte, reuma, hart en vaatziekten 
verbonden met de mondziektes. 
 
8. Gaatjes kun je niet voorkomen 
FABEL, want tandbederf kan voorkomen worden. Door dagelijks poetsen met fluoridetandpasta en 
maximaal 7 eetmomenten per dag kan tandbederf voorkomen worden. Sommige mensen zijn iets meer 
gevoelig voor tandbederf door de samenstelling van bacteriën in speeksel, maar ook deze mensen 
kunnen tandbederf grotendeels voorkomen. 
 
9. Slechte adem komt uit de maag 
FABEL, heel zelden ligt de oorzaak bij de maag. Bijna altijd komt de slechte adem door de ontstekingen in 
de mond of onvoldoende mondhygiëne. 
 
10. Mensen met een kunstgebit hoeven de mond niet te poetsen 
FABEL, de slijmvliezen moeten ook schoongemaakt worden. Vooral onder het kunstgebit kunnen veel 
voedselresten blijven zitten die op den duur kunnen gaan irriteren.  


