
CENTRUM MONDZORG IS
KLAAR VOOR DE TOEKOMST!
De komende jaren ontstaat er een groot tekort aan tandartsen. 
Er gaan namelijk veel meer tandartsen met pensioen dan er 
op de drie universiteiten in Nederland worden opgeleid.
Wij zorgen er in onze prakijken voor dat er altijd een tandarts 
voor u is. Ook in het weekend hebben wij de best mogelijke 
zorg gegarandeerd door een goede samenwerking met de 
tandartsenposten in Venlo en Nijmegen. 

Voor al onze patiënten wordt bovendien een persoonlijk zorgplan 
gemaakt. Daarin worden de gezondheidsstatus van uw gebit 
en mond en uw algemene gezondheid opgenomen. Er wordt 
door de behandelaars een inschatting gemaakt van de korte- 
en lange termijnverwachtingen. Zo zijn alle collega’s bij Centrum 
Mondzorg goed op de hoogte van uw situatie en kunnen wij 
u altijd optimale zorg bieden. In al onze praktijken voldoen de 
behandelaars, de apparatuur en de behandelkamers aan de 
laatste wettelijke richtlijnen. De tandartsen worden zo optimaal 
ontzorgd en hebben alle tijd voor persoonlijke aandacht voor u!

RECHTSTREEKS DECLAREREN
Met de grootste verzekeraars in het zuiden van Nederland – CZ en VGZ – heeft 
Centrum Mondzorg contracten afgesloten waardoor de kosten voor tandarts-
behandelingen rechtstreeks worden verhaald. Dit bespaart veel verwerkings- 
tijd en u hoeft de kosten voor de behandeling niet eerst aan ons te voldoen en 
daarna bij de verzekering te declareren. Ook werken we samen met Famed Factoring. 
Nota’s worden door Famed rechtstreeks met uw verzekeraar afgehandeld en 
alleen uw eventuele eigen bijdrage
wordt bij u in rekening gebracht.

Zowel met Famed als
met uw verzekeraar is het
mogelijk een betalings-
regeling te treffen.

PLAN REPARATIES
AAN UW PROTHESE
OP TIJD
Als u problemen heeft met de
pasvorm van uw prothese moet
deze mogelijk worden opgevuld of aangepast.
Een breuk kan vaak op deze manier worden voorkomen. 

Deurne
Stationsstraat 51
T 0493-315 332

Venray
Patersstraat 16
T 0478-51 44 68

Boxmeer
Bakelgeertstraat 68
T 0485-520 918
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Heeft u een prothese op implantaten, 
dan zal het opvullen daarvan eerst door 
ons worden aangevraagd bij de ver- 
zekering. Voor een gewone prothese 
geldt dat deze behandelingen vallen 
onder de basisverzekering. Het kan dus 
zijn dat de verzekeraar dan aanspraak 
maakt op uw wettelijk eigen risico. 

Heeft u uw eigen risico al opgebruikt 
voor dit jaar en moet er nog iets aan 
uw prothese gebeuren, dan kunt u dat 
het beste in november of december 
plannen. De verzekeraar zal de 
behandeling in dat geval volledig 
vergoeden.
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Eefiq Eijkemans kun je tegenkomen in 
de praktijk in Deurne. Ramil Veliev werkt 
voor de praktijen in Boxmeer en Venray. 
Als Klinisch Prothese Technici staan zij  

onder leiding van Alex Willems, een zeer 
ervaren tandtechnicus en de eigenaar van 
de praktijken van Centrum Mondzorg. 
Eefiq en Ramil  kunnen voor onze patiënten 
een volledig nieuwe prothese aanmeten. 
Zij doen dat in nauw overleg met onze 
tandartsen om de zorg voor de patiënt 
optimaal te garanderen. Het plaatsen 
van implantaten is een uitgebreide en 
intensieve behandeling. Enkele milli- 
meters maken in de mond immers een 
groot verschil. Bij Eefiq en Ramil bent u 
in vertrouwde en professionele handen.

Sindskort kun je bij ons Kimo ontmoeten. En als
Kimo er niet is, dan kun je een mooie kleurplaat mee 
naar huis nemen om in te kleuren. Wanneer je deze 
inlevert bij de receptie ontvang je een leuke attentie.

Overweegt u een tandartsverzekering af 
te sluiten of uw verzekering aan te passen? 
Op www.independer.nl worden vanaf 
november/december alle tandartsverze-
keringen voor het nieuwe jaar vergeleken. 
Als u twijfelt over welke verzekering voor 
u het meest geschikt is, neem dan gerust 
contact op met onze praktijk. Onze mede-
werkers kunnen u aan de hand van uw 
dossier en in overleg met de behandelaar 
een passend advies geven.

 
Pas uw verzekering op tijd aan
Alle behandelaars in onze praktijken kunnen 
een goede inschatting maken van uw
gebitssituatie voor de aankomende jaren. 

Als er (kostbare) behandelingen nodig zijn, 
zoals het vullen van gaatjes in kiezen, kronen 
of een uitgebreide tandvleesbehandeling, 
kunt u daarop anticiperen door een tand- 
artsverzekering te kiezen die daarop aansluit. 
Met het oog op het aankomende verze-
keringsjaar kunt u uw tandarts of mond-
hygiënist altijd vragen welke behandelingen 
u in de komende twee jaar kunt verwachten. 
Zo komt u in 2016 niet voor onverwachte 
tandartskosten te staan.

Bent u dit kalenderjaar nog niet op con- 
trole geweest, dan adviseren wij u alsnog 
een afspraak in te plannen om een goed 
beeld te krijgen van uw mondgezondheid 
en de te verwachten behandelingen. 

De mensen van Centrum Mondzorg
ONZE EIGEN KLINISCH PROTHESE TECHINI
Een Klinisch Prothese Technicus is gespecialiseerd in het maken van 
gebitsprothesen en prothesen op implantaten. Centrum Mondzorg 
heeft twee van deze specialisten in huis.

voor de allerkleinsten
Maak kennis met onze held Kimo!

Centrum Mondzorg biedt persoonlijke prognose van behandelingen

WELKE TANDARTS-
VERZEKERING KIEST U?
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Als je onder de achttien jaar bent, worden je tandartskosten ver- 
goed. Ook het verplicht eigen risico geldt dan niet. Maar vanaf 

je achttiende moet je een eigen zorgverzekering afsluiten en 
wordt een tandartsbehandeling alleen (deels) vergoed als je 
een aanvullende verzekering hebt. Wij adviseren daarom om 
nog vóór je achttiende verjaardag een afspraak te maken 
bij Centrum Mondzorg en eventuele behandelingen 
uit te laten voeren. Dat scheelt straks aanzienlijk!

Laat je tanden voor je achttiende checken

Onze
 tip!

Heeft u nog budget in u tandartsverzekering?
U kunt Centrum Mondzorg altijd bellen om dat na te vragen, of 
onze baliemedewerkers verzoeken het na te kijken via een online 
verzekeraarstool. Voor vrijblijvend persoonlijk advies over uw 
tandartsverzekering 2016 organiseren wij in onze praktijken een 
inloopmiddag:
• BOXMEER 13 november van 13.30 - 16.30 uur
• VENRAY 20 november van 13.30 - 16.30 uur
• DEURNE 27 november van 13.30 - 16.30 uur

Eefiq Eijkemans en Ramil Veliev


