Hahaha!
Laat
die tanden

Even wachten op uw beurt? Vul de sudoku in. In elk rijtje
van links naar rechts mag elk cijfer maar één keer voorkomen. Ook in de rijtjes van boven naar beneden en
binnen de vakjes met de dikke lijnen geldt deze regel.
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CENTRUM MONDZORG
BOXMEER IN EEN
NIEUW JASJE
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Zorgen moet je doen… niet maken!
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Met deze mooie slogan gaat de tandartspraktijk van Centrum
Mondzorg in Boxmeer de toekomst in. En we hebben meteen
een frisse wind laten waaien door het interieur met nieuwe kleuren,
wanddecoratie en banners. We zijn trots op het resultaat!
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Tandenborstel van de toekomst
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Eerlijke prijs voor uw gebit	

2

Tandenborstel van de toekomst?
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ERUIT MET DIE LOSSE TAND!

De politiek in de praktijk

3

Hoe zit het met uw vergoeding?	
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Heeft u het gedaan? Een touwtje om die losse tand en
het andere eind aan de deurkruk? Heel wat melktandjes
zijn op die manier uit kindermonden los gekomen!
En sommige mensen zijn nog veel creatiever…

Heeft flossen zin?	
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Een nieuw jasje voor Boxmeer
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Zo gaat die losse tand er wel uit!
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Gezien op internet: de Amerikaanse Alexis van elf schiet
haar tand eruit met een Nerf-geweer. Een jongetje uit
Florida laat zijn losse tand eruit rijden met een Chevrolet
Camaro. Touwtje aan de tand, het andere eind in de auto
en gas geven maar. Andere kinderen binden dat touwtje
om de pijl die ze vervolgens afschieten met een boog. Of
om een Lego-autootje dat ze op afstand kunnen besturen.
De filmpjes op internet bieden eindeloos vermaak.

Moppen	
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Oplossing: zie onderaan op deze pagina

Creatieve manieren om een tand te verwijderen

Nieuwe apparatuur
Maar Centrum Mondzorg zou
Centrum Mondzorg niet zijn
als het alleen bleef bij een
frisse uitstraling. We hebben
ook geïnvesteerd in nieuwe
apparatuur om onze patiënten
nóg beter van dienst te kunnen
zijn. Zo beschikken we nu over
een labscanner, een designstudio
en een mondscanner. Ook is er
een nieuw implantaatsysteem
gekomen. Met al deze middelen
maken wij het mogelijk om uiterst
nauwkeurige analyses te maken
en behandelingen nog beter te
plannen en uit te voeren. Zo
worden alle behandelingen
prettiger voor u als patiënt en
voor onze behandelaars. En dat
sluit dan weer naadloos aan op
onze slogan…
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INHOUD

Erkende specialisten in implantologie
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CENTRUM MONDZORG
SLUIT CONTRACTEN MET
GROTE VERZEKERAARS
Dankzij onze uitgebreide ervaring met implantologie en
prothetiek heeft Centrum Mondzorg contracten af kunnen
sluiten met alle grote verzekeraars.

Sudoku6

TvanIP
de
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TIP
van de
tandarts

Wacht na het drinken van
vruchtensap een uur voor u
gaat poetsen. Zo wordt het
glazuur minder aangetast.

Oplossing
Sudoku

We zijn erg blij met deze overeenkomst omdat we op deze
manier de beste zorg voor onze patiënten kunnen borgen.
Zo’n contract met verzekeraars voor implantologie is niet
vanzelfsprekend. Door onze uitgebreide ervaring kunnen we
de meest voorkomende implantaatbehandelingen uitvoeren
zonder dat u eerst het machtigingstraject bij uw verzekeraar
hoeft te doorlopen.
Het voordeel voor u: we kunnen u direct helpen. U hoeft niet
meer wekenlang te wachten op een akkoord van de verzekeraar.

NOODNUMMERS TANDARTSENPOSTEN

Deurne
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Stationsstraat 51
T 0493-315 332

Venray

Patersstraat 16
T 0478-51 44 68

Boxmeer

Bakelgeertstraat 68
T 0485-520 918

CENTRUM MON
DZORG
WENST U EEN
HEERLIJKE
FEESTMAAND
TOE!

Venlo: 0900-8818

Vie Curie Medisch Centrum
Prof. Gelissensingel 20
5921 JX Venlo

Nijmegen: 0900-827 64 56

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 106
6532 SZ Nijmegen

CENTRUM MONDZORG
OP DE HERFSTFAIR
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Als u in oktober toevallig op de HerfstFair in Venray
was, dan heeft u ons vast gezien. Centrum Mondzorg
deelde appels uit en schminkte kindergezichtjes.
Ook onze mascotte Kimo bracht een bezoekje aan
de HerfstFair.
Zo gezellig! In onze mooie stand kon iedereen
terecht met vragen op het gebied van mond
gezondheid en behandelingen. Wie zijn of
haar gezin inschreef in één van onze praktijken
ontving een gezelschapsspel naar keuze.

e verschillende
Vindt u het lastig omtaalnddienborstel te maken ?
bewegingen met uw tandenborstel een uitkomst.
Dan is de elektrische
Ook voor kinderen!

Heeft u dit jaar de vergoeding van uw verzekering opgebruikt, of is er nog ruimte in het budget?
Laat dit dan niet zomaar verloren gaan! In onze praktijken informeren wij u graag over uw situatie
en kunnen onze behandelaars ook vooruit kijken. Zij hebben namelijk een goed inzicht in uw gebits
situatie en kunnen aangeven welke kosten u op de korte en langere termijn kunt verwachten. Ook
handig om de tandartsverzekering voor 2017 op af te stemmen!

GOEDE MONDZORG IN HET GEDING
Centrum Mondzorg maakt zich zorgen over de plannen die minister Schippers heeft wat
betreft het verruimen van de regels voor mondhygiënisten. Wij komen hiertegen dan
ook in het geweer omdat we optimale zorg voor onze patiënten in de toekomst willen
waarborgen.

Onlangs was in het nieuws dat mensen regelmatig te veel geld betalen voor een kroon of
brug. De waarschuwing kwam van de toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit. Veel tand
artsen zouden inkoopvoordeeltjes op protheses niet doorberekenen aan hun patiënten.
Bij Centrum Mondzorg hoeft u zich hierover geen zorgen te maken. Wij communiceren altijd open
en eerlijk over de inkoopkosten van protheses en vanzelfsprekend kunt u hier inzage in krijgen.
Centrum Mondzorg beschikt bovendien over een eigen tandtechnisch laboratorium en klinisch
prothesetechnici die u uiterst vakbekwaam kunnen helpen. Zo staan wij garant voor techniekwerk
van topkwaliteit!

Waarschijnlijk bent u gewend aan een tandenborstel
met haren van nylon. De makers van de Boie vinden
dit maar ouderwets. Zij ontwikkelden een nieuw
soort tandenborstel gemaakt van rubber.
Voordelen: de borstel gaat twee keer langer mee,
het rubber is zachter voor het tandvlees en poetsen
met de Boie is beter tegen tandplak.
De kop van de Boie-tandenborstel is vervangbaar
en kan eenvoudig los worden gemaakt van het
handvat. Daardoor is de bostel minder belastend
voor het milieu. De borstel is voor twaalf dollar
verkrijgbaar in Amerika. Of de Boie de Nederlandse
markt gaat veroveren? De tijd zal het leren!
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tandarts

MAAK OPTIMAAL GEBRUIK VAN UW VERGOEDING

De politiek in de praktijk…

EEN KROON OF BRUG
VOOR EEN EERLIJKE PRIJS

TANDENBORSTEL
VAN DE TOEKOMST
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De minister wil het met een verruiming van de wet
mogelijk maken dat mondhygiënisten typische
tandartstaken op zich mogen nemen zoals het
vullen van gaatjes. In onze ogen gaat dit leiden
tot coördinatieproblemen, problemen bij de
dossieroverdracht en een algeheel ‘vals gevoel van
veiligheid’. Wij zijn van mening dat het verrichtingen van handelingen met onomkeerbare gevolgen
bij een arts horen te liggen en te blijven liggen.
We verwachten minder focus op preventie bij
mondhygiënisten, terwijl juist op dit gebied qua
mondgezondheid en zorgkosten nog veel winst
te behalen is. Per saldo zullen de zorgkosten op
de lange termijn daardoor juist gaan stijgen. Exact
het tegenovergestelde van wat de overheid al
jaren voor ogen heeft en wat wij als samenleving
zouden moeten willen.

TO FLOSS OR NOT TO FLOSS?
De vraag levert misschien een schuldig gevoel
op: flost u elke dag uw tanden? Veel mensen
moeten bekennen dat dat er nog weleens
bij inschiet, toch? Geen probleem, want uit
onderzoek blijkt dat flossen waarschijnlijk
maar weinig effect heeft.

Voorkom gebitsschade na de feestmaand

Te weinig tandartsen

Misstanden voorkomen

Vooruitlopend op deze taakherschikking worden
er de laatste tien jaar ruim honderd tandartsen per
jaar te weinig opgeleid. De capaciteitstekorten in
deze beroepsgroep in Nederland wordt daardoor
steeds meer opgevangen door in het buitenland
opgeleide tandartsen. Dat is ook de reden waarom
er bij Centrum Mondzorg veel mensen werken die
in het buitenland zijn opgeleid. De opleidingen in
andere landen zijn zeer professioneel en de kennis
van buitenlandse tandartsen is prima up to date.
Maar wij vinden dat een verruiming van het takenpakket van de mondhygiënist niet de juiste manier
is om de tekorten aan tandartsen op te lossen.

Centrum Mondzorg vindt dat het teamconcept
binnen een tandartspraktijk alleen functioneert
als we samenwerken onder één dak en met de
tandarts als eindverantwoordelijke. Daarom gaan
wij in gesprek met verzekeraars en zijn wij actief
lid van de ANT (Assosiatie Nederlandse Tandartsen). Zo zetten wij ons in om deze misstanden in
de mondzorg een halt toe te roepen. Want wij
willen een optimale zorg voor onze patiënten in
de toekomst blijven garanderen!

SNOEP VERSTANDIG…
EN GENIET!

Een groep onderzoekers van de Cochrane Colla
boration analyseerde twaalf studies naar flossen met
in totaal duizend deelnemers. Zij kwamen tot de
conclusie dat er weinig bewijs te vinden is voor het
feit dat flossen tandplak zou verminderen.
Zij denken dat flossen een minimale impact
heeft op de gezondheid van het gebit.
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December is een maand waarin veel mensen graag wat
extra snoepen. Marsepein, warme chocomel, kerstkransjes
en gevuld speculaas: het is ook allemaal even lekker!
Om te voorkomen dat u na de feestdagen de prijs moet betalen voor
deze gezelligheid, geven wij hier een paar eenvoudige tips om gaatjes
in uw tanden te voorkomen:
- Probeer het aantal eetmomenten te doseren. Eet liever een paar keer
een uitbundige maaltijd dan dat u de hele dag door iets lekkers in uw
mond stopt.
- Let daarbij ook op wat u drinkt. Met name zoete drankjes, wijn en
fruitsappen veroorzaken cariës. Drink liever water of thee zonder suiker
tussendoor en een lekker drankje bij het eten.
- Poets een keertje extra. Na een uitgebreid ontbijt of een overdadige lunch
geeft tanden poetsen een heerlijk fris gevoel.

tandarts
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