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Tandenfee op bezoek
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TANDENFEE BEZOEKT PRAKTIJK
Kinderen die voor een controle kwamen bij een Amerikaanse tandartspraktijk
kregen een verrassingsbezoek van de tandenfee. Voor de tandarts aan zijn
werk begon, vroeg hij de vader of moeder even mee te lopen. De kinderen
bleven achter in de stoel van de behandelkamer en kregen al snel bezoek
van een echte tandenfee. Zij toverde hun tanden schoon en wit met haar
toverstaf en liet de kinderen beloven goed te blijven poetsen.
De tandarts zag de rest van de dag alleen maar stralende kinderen.
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Stationsstraat 51
T 0493-315 332

Venray

Patersstraat 16
T 0478-51 44 68

Mensen met een goed inkomen gaan vaker naar de tandarts.
Van de Nederlanders met de hoogste inkomens heeft negentig
procent vorig jaar een tandarts bezocht. Bij de laagste inkomens
is dat zeventig procent. Ook gaan mensen met meer geld vaker
naar een mondhygiënist. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek.
Een bezoek aan de tandarts wordt voor volwassenen niet vergoed
door de basisverzekering. Toch wijst de tandartsen- en orthodontistenorganisatie KNMT erop dat mensen vaak goedkoper uit zijn
als ze hun gebit regelmatig laten controleren. Als u wacht tot er
echt problemen ontstaan, zijn er vaak ingrijpende behandelingen
nodig die hoge kosten met zich meebrengen.

KINDEREN GRATIS

In onze praktijk krijgen de kinderen een leuke kleurplaat van Kimo.
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Kom twee keer per jaar op
controle. Grote problemen
met uw gebit kunnen dan
veelal voorkomen worden.

Voor kinderen tot achttien jaar worden tandartskosten en -controles
vergoed door de zorgverzekering. Er is dan ook geen verschil in
het percentage kinderen dat de tandarts regelmatig bezoekt in
hoge of lage inkomens. Vier op de vijf mensen boven de twintig
bezoekt de tandarts. Vrouwen iets vaker dan mannen.

NOODNUMMERS TANDARTSENPOSTEN
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

Prothesekosten in 2017 omhoog

KOM OP TIJD VOOR EEN GEBIT

De ervaren baliemedewerkers van Centrum Mondzorg

Zorgverzekering
duurder in
2017!

De eigen bijdrage voor een gebitsprothese gaat volgend
jaar omhoog. Vanaf 2017 betaalt u een percentuele bijdrage
voor implantaatgedragen gebitsprotheses in plaats van een vaste eigen bijdrage
van €125 per kaak. Centrum Mondzorg adviseert daarom om dit jaar nog een
afspraak te maken en onnodig hoge kosten in 2017 te voorkomen.
Bent u toe aan een nieuw gebit, maak dan een afspraak in onze praktijk. Centrum Mondzorg
heeft zijn eigen Klinisch Prothese Technici in huis. U wordt dus gewoon in de vertrouwde
omgeving geholpen door onze prothese-specialisten. Denk ook aan het jaarlijks professioneel
reinigen van uw implantaten zodat ze langer meegaan in een gezonde en verzorgde mond.

Gaatjes in tanden kunnen in de toekomst mogelijk eenvoudig worden
voorkomen. Wetenschappers van de universiteit van Florida werken
aan een pil die de zuurgraad in de mond beïnvloedt. Schadelijke
bacteriën krijgen dan geen kans om te groeien en kunnen
geen cariës meer veroorzaken.
Gaatjes ontstaan omdat bacteriën de zuurgraad in de mond verhogen.
Het zuur tast de beschermlaag van de tanden aan waardoor gaatjes
kunnen ontstaan. De Amerikaanse wetenschappers hebben een
bacteriestam ontdekt die de bacteriën bestrijdt die de zuurgraad
verhogen. Ook voorkomen deze ontdekte bacteriën de vorming van
tandplak. Deskundigen hopen een pilletje te ontwikkelen met
deze gunstige bacteriën erin. Zo kunnen mensen die vaak gaatjes
hebben dit in de toekomst welllicht gemakkelijk voorkomen.
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CENTRUM MONDZORG LANCEERT
DE DIGITALE PROTHESE
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Vertrouwd adres
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Nieuws uit de praktijk:

De digitale prothese is mede
mogelijk gemaakt door:

Ze zorgen ervoor dat iedereen die de praktijk binnenloopt een warm welkom krijgt:
de baliemedewerkers van Centrum Mondzorg. Ze plannen afspraken en zorgen
ervoor dat patiënten desgewenst goed worden geïnformeerd over de behandeling
die ze te wachten staat. Jessica Nowack vertelt graag wat meer over haar werk.

“Het fijne van onze praktijk is dat we veel kennis
en specialisaties in huis hebben. Zo hebben we
preventie-assistenten die zich vooral richten op het
reinigen
van het
gebit.
Onze
mondhygiënisten
Jessica Nowack
baliemedewerker in Boxmeer
behandelen
problemen
Monique Boon
“Ik vind het belangrijk dat onze patiënten zich
met tand- baliemedewerker in Deurne
hier prettig voelen. Veel mensen zien er tegenop vlees. De
om naar de tandarts te gaan. Als ik aan de
protheticus kan protheses controleren en aantelefoon merk dat iemand angstig is, doe ik extra passen of een nieuw gebit aanmeten. Bijna alle
mijn best om hem op zijn gemak te stellen. Ik
tandheelkundige behandelingen kunnen hier
vraag naar de verwachtingen en de wensen en ik dus uitgevoerd worden.
kies een tandarts waarvan ik denk dat de patiënt
De patiënt hoeft niet
daar de beste klik mee heeft. Ook plan ik wat
naar een ander adres
Gebruik een nd
enborstel
extra tijd in. Zo kan de tandarts net wat meer
met zachte bta
en dat is natuurlijk
orstelharen .
aandacht besteden aan de patiënt.”
prettig en vertrouwd.”
Met

EEN PIL TEGEN GAATJES?

Sinds enkele maanden vervaardigen wij bij
Centrum Mondzorg de digitale prothese. Deze
nieuwe techniek heeft veel voordelen, met name
voor de patiënt. Zo hoeft u veel minder vaak te
komen passen als u een kunstgebit nodig heeft.
Bij het eerste bezoek worden alle metingen verricht.
Drie weken later is de prothese klaar. De pasvorm is
perfect omdat de prothese dankzij de modernste

DANKZIJ HEN LOOPT DE
PRAKTIJK OP ROLLETJES

Nieuws uit de praktijk:

technieken zeer secuur op maat wordt gemaakt.
Bovendien wordt de prothese gefreesd uit één
stuk, waardoor deze bijzonder sterk is. De kans dat
een tand of kies losraakt is hierdoor veel kleiner.

Informeer vrijblijvend of uw mond geschikt is voor
een digitale prothese.
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CENTRUM MONDZORG OMARMT
DIGITALE TANDHEELKUNDE
De komst van steeds meer digitale technieken in
de tandheelkunde biedt veel voordelen voor de
tandarts en de patiënt. Bij Centrum Mondzorg
juichen we deze ontwikkelingen dan ook zeer toe.
Vanaf oktober gaan wij een digitale mondscanner
gebruiken om afdrukken van uw gebit te maken.
Dus geen vervelende alginaatafdrukken meer. De
mondscanner maakt een bijzonder nauwkeurige
analyse waarmee de tandarts uitstekend uit de

voeten kan. De behandeling is bovendien veel
comfortabeler voor de patiënt. Deze scans worden
in uw dossier bewaard. Uw hele gebitssituatie is
op deze manier in detail vastgelegd. U kunt dit
ook zelf tot in alle hoeken zien!
Dat noemen wij een
win-winsituatie!
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