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NOODNUMMERS
TANDARTSENPOSTEN
Venlo: 0900 - 88 18
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Prof. Gelissensingel 20, Venlo

Nijmegen: 0900 - 827 64 56

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 106, Nijmegen

STRALEND DE
ZOMER IN!
Een wit gebit oogt fris en gezond. Zou
u uw tanden best een paar tinten witter
willen? Centrum Mondzorg biedt een
goede en schadeloze behandeling.
Rode wijn, koffie, sigaretten,
ouderdom en zelfs stress kunnen
ervoor zorgen dat er aanslag op
uw tanden achterblijft die niet
weg te poetsen is. Wij hebben
een veilige en verantwoorde
methode om uw gebit bleker
te maken. We kunnen u in de
praktijk behandelen, maar u
kunt het ook zelf thuis doen.
Neem gerust contact met ons
op voor meer informatie.

Even opgelet!

FACTUREN CZ VIA FACTURATIEBUREAU
Sinds kort worden de rekeningen van Centrum Mondzorg
niet meer rechtstreeks ingediend bij CZ Verzekeringen, maar
bij het facturatiebureau Famed. U kunt ook bij hen terecht
voor een betalingsregeling of uitstel van betaling.
Neem contact op met Famed via
telefoonnummer 033 43 45 200
of kijk op www.famed.nl.

WEG MET WITTE VLEKJES!
Heeft u witte vlekjes op uw tanden? Er is nu een eenvoudige manier om
ze te behandelen. Deze zogenaamde kalkplekjes kunnen ontstaan na het
gebruik van medicijnen of het dragen van een beugel. ICON is een pijnloze
en snelle behandeling om witte vlekjes te laten verdwijnen. Het werkt op
basis van infiltratie, dus er wordt niet aan de tand geslepen. De behandeling
is ook geschikt voor kinderen. Wilt u meer informatie over een ICONbehandeling voor witte plekjes, neem dan contact op met de praktijk.

DE MODERNE HULPMIDDELEN
VAN CENTRUM MONDZORG
Bij Centrum Mondzorg volgen we de technische ontwikkelingen op het gebied van prothetiek op de voet.
We ervaren dagelijks dat de precisie van deze moderne
technieken veel voordeel en gemak opleveren voor de patiënt.
Dankzij onze digitale prothese is het niet meer nodig om meerdere
bezoeken aan onze praktijk te brengen om een goed passend gebit te kunnen
maken. Tijdens het eerste bezoek wordt er een analyse van uw mond gemaakt
met een scanner. U hoeft dus niet meer te ‘happen’. Dankzij de secure gegevens
van de scan kunt u al na een tweede bezoek
een nieuwe prothese naar huis.

Zorg ervoor dat het poetsen
van tanden een vast onderTIP
deel wordt van het bedvan de
ritueel van kinderen.
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Vervang iedere drie
maanden uw tandenborstel,
of het borsteltje van uw
elektrische tandenborstel.

Baltic Denture System
De digitale prothese!
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Klaar terwijl u slaapt…

BEHANDELING ONDER NARCOSE
VOOR ANGSTPATIËNTEN
Moet u echt hoognodig naar de tandarts, maar durft u niet?
Wij van Centrum Mondzorg begrijpen hoe groot deze drempel
kan zijn en hebben oplossingen voor dit vervelende probleem.
Eén daarvan is een behandeling onder narcose.
Een tandarts en anesthesioloog staan voor u klaar om op
professionele wijze uw gebit te behandelen, terwijl u
rustig slaapt. Hiervoor worden uiteraard de meest
moderne en veilige narcosetechnieken ingezet.
Daarna kunt u weer naar huis met gerenoveerde tanden. Wat een opluchting!

Onze nieuwe tandprotheticus:

“IK WIL MENSEN
LACHEND
DE DEUR UIT
STUREN!”
Sinds maart is het tandheelkundig team
van Centrum Mondzorg in Deurne een
tandprotheticus rijker. Orson Altenstad (34)
is, zoals hij het zelf zegt, een tandarts
voor mensen zonder tanden. En een
mooie aanwinst voor onze praktijk!

“Mensen komen bij mij voor het aanmeten van
een prothese,” legt Orson uit. “Vroeger hadden
veel mensen een gebit. Dat is tegenwoordig
anders. Ik merk dat mensen met een slecht gebit
zich vaak daarvoor schamen. Ik hoop dat ik ze
over dat gevoel heen kan helpen en dat ze de
deur uitgaan met een goed passend gebit en een
lach op hun gezicht. Want daar word ik blij van!”

Werken met moderne middelen
“Ik heb zestien jaar ervaring als tandtechnicus en
protheticus,” vertelt Orson. “Ik ben naar Centrum
Mondzorg gekomen omdat ik hier de kans krijg
om te werken met de modernste apparatuur. De
digitale prothese die we hier kunnen vervaardigen,
biedt veel voordelen voor de patiënt. De kunststof
van de prothese is van goede kwaliteit, de pasvorm
is dankzij het precieze freeswerk erg goed en de
patiënt hoeft maar twee keer een bezoekje aan
de praktijk te brengen. Wat ik ook fijn vind, is dat

er hier een multidisciplinair team is. Er werken
bij Centrum Mondzorg onder andere tandartsen,
mondhygiënisten en implantologen. Het is fijn
om met vakgenoten te kunnen sparren.”

Aandacht voor esthetiek
“Ik besteed graag aandacht aan de patiënt.
Ik probeer mensen op hun gemak te stellen en écht
goed te luisteren naar de problemen en wensen.
Ik vind het belangrijk dat een gebit goed bij iemand
past en dat het lijkt op de tanden die iemand oorspronkelijk had. Ik neem dus de tijd om de tanden
een beetje speels te plaatsen en te kiezen voor de
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Erkende specialisten in implantologie

CONTRACTEN MET GROTE VERZEKERAARS
Dankzij onze uitgebreide
ervaring met implantologie
en prothetiek heeft
Centrum Mondzorg
contracten afgesloten met
alle grote verzekeraars.

Op deze wijze kunnen we de beste zorg
voor onze patiënten borgen. Zo’n contract met verzekeraars voor implantologie
is niet vanzelfsprekend. Door onze uitgebreide ervaring kunnen we de meest
voorkomende behandelingen uitvoeren

zonder dat u eerst het machtigingstraject bij uw verzekeraar hoeft te
doorlopen. Uw voordeel is dat we
u direct kunnen helpen. U hoeft niet
meer wekenlang te wachten op een
akkoord van de verzekeraar.

Hahaha!
Laat
die tanden
maar zien!

VEEL KINDEREN
NIET OP
CONTROLE
Het is heerlijk om onbezorgd te kunnen
lachen om een flauwe mop. Maar de beroepsvereniging van tandartsen maakt zich zorgen
over de gebitten van kinderen. Er zijn te veel
kinderen die niet of te laat op controle komen.
Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf kinderen
niet naar de tandarts gaat. Als kinderen zich dan uiteindelijk toch met klachten bij de tandarts melden,
is het vaak te laat om een gaatje te behandelen
en moet de tand of kies worden getrokken.

Zorgwekkende ontwikkelingen
Veel volwassenen gaan niet naar de tandarts
omdat ze geen aanvullende tandartsverzekering
hebben. Hun kinderen komen daardoor ook niet
op controle, terwijl zij gewoon gratis worden
behandeld (tot 18 jaar). Ook worden er veel
zoete drankjes gedronken en veel tussendoortjes
gegeten. En dat zorgt iedere keer voor een
aantasting van het glazuur.

Centrum Mondzorg Deurne

Stationsstraat 51, Deurne
T 0493-315 332
deurne@centrum-mondzorg.nl
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Gebruik een tandpasta met fluoride
om gaatjes te voorkomen.

Centrum Mondzorg Boxmeer

Bakelgeertstraat 68, Boxmeer
T 0485-520 918
boxmeer@centrum-mondzorg.nl
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Centrum Mondzorg Venray

Patersstraat 16, Venray
T 0478-514 468
venray@centrum-mondzorg.nl

