
Hoe werkt de app?
Iedereen kan de app gratis 

downloaden via de App Store 

en Google Play door te 

zoeken naar GezondeMond. 

U heeft een blocnote 

ontvangen. Daarop kruist u 

de preventieadviezen aan 

die voor uw patiënt aan de 

orde zijn. Hierdoor ontstaat 

een persoonlijke adviescode 

voor uw patiënt. In het 

getoonde voorbeeld is de 

adviescode E2SRB3,5V1M4. 

Om het de patiënt nog 

makkelijker te maken, kunt 

u de code op het kaartje 

schrijven. U kunt daarbij 

ook de volgende afspraak 

noteren.

Achterop dit kaartje staat 

uitleg voor het gebruik. 

De patiënt voert de 

adviescode bij ‘Gegevens’ 

in de app in.  

Met zelf in te stellen 

herinneringsmomenten, een 

zorgvuldige visuele instructie 

en links naar uitgebreide 

informatie is dit een 

waardevolle aanvulling op 

uw advies. Als de adviescode 

niet correct wordt ingevoerd, 

krijgt de patiënt een 

helpscherm te zien met 

nadere instructie. 

De app GezondeMond helpt uw patiënten om een betere therapietrouw 
te ontwikkelen bij de bevordering van hun mondgezondheid. 
Het Ivoren Kruis stelt u voor het gebruik van de app aan te bevelen bij 
elk consult waarbij preventie aan de orde is.

App GezondeMond 
Informatie voor dentale praktijken



Waarom app GezondeMond gebruiken bij preventievoorlichting

• Uw preventie-advies wordt praktisch ondersteund met plaatjes en teksten.

• De app is goedkoper dan folders, want is gratis te downloaden.

• Anders dan bij folders is de app nooit op en raakt niet zoek.

• Het invullen van een adviescode duurt maar 15 seconden.

• Het advies dat u meegeeft is altijd persoonlijk op maat van de patiënt.

• De app helpt patiënten om een betere therapietrouw te ontwikkelen.

• De volgende afspraak kan met een herinneringsmelding in de app worden opgeslagen.

Zelf doen
Om de app goed te kunnen toepassen 

is het handig dat u zelf alle opties 

uitprobeert. Zo leert u spelenderwijs 

wat er mogelijk is. U kunt de app ook 

op een iPad of tablet installeren en de 

instructie voor diverse interdentale- 

en poetstechnieken bij uw voorlichting 

direct aan uw patiënten tonen.

Suggesties 
voor verbetering
De app is uitgebreid getest bij 

patiënten en in praktijken. 

Grootschalig gebruik levert altijd 

verbeterpunten op. Het Ivoren Kruis 

hoort deze graag. Met uw suggesties 

(via info@ivorenkruis.nl) passen wij 

de app aan. U kunt de app ook 

beoordelen en een recensie geven 

in de App Store en in Google Play.

In de wachtkamer
Via www.ivorenkruis.nl kunt u een 

display downloaden voor gebruik in 

uw wachtkamer. Patiënten worden 

daarmee uitgenodigd om de app te 

downloaden en u om een persoonlijke 

adviescode te vragen. De blocnote met 

advieskaartjes kunt u bestellen via de 

webwinkel van www.ivorenkruis.nl. 

U kunt daar ook een gratis pdf van 

de kaartjes downloaden.
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