Meer muziekplezier dankzij nieuwe prothese

TONY SPEELT
WEER DE STERREN
VAN DE HEMEL

Tachtig procent van de
mensen is wel eens bang tijdens
een tandartsbehandeling.

Als een gebitsprothese niet meer goed past, kan dan
problemen opleveren bij het eten of praten. Patiënt van
Centrum Mondzorg Tony Van Dijk-Van Den Bogaard
kreeg ook last bij het spelen op haar klarinet. Gelukkig
kon dit goed worden opgelost.
Op haar 49e begon Tony met het bespelen van de klarinet. Dit doet ze inmiddels jarenlang met veel plezier
bij harmonie Excelsior in Zeilberg. Ze speelt ook mee in het opleidingsorkest en in de grote harmonie. Maar
toen kreeg Tony problemen met haar gebitsprothese en kon ze niet langer de juiste spanning brengen op
het rietje van de klarinet en dus niet de goede toon zetten.
Tony had een boven- en onderprothese. Na het horen van haar klachten is besloten om ook de tanden
in de onderkaak te verwijderen en over te stappen naar een volledige prothese op implantaten. Tony nam
bij elke afspraak haar klarinet mee. Zo kon onze klinisch prothese technicus de stand van de tanden en
de prothese perfect bepalen. Sinds haar nieuwe prothese is klarinet spelen nóg een grotere passie van
Tony geworden.
“Ik had geen idee dat ik mijn spel kon verbeteren, totdat mijn tanden
waren aangepast,” vertelt ze. “Door de prothetische voorzieningen optiGebruik een zachte
maal aan te passen zijn de hoge noten nu makkelijker te spelen en kost
tandenborstel
het minder moeite om lucht door het instrument te blazen.”
zodat uw
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Door haar verhaal te delen, hoopt Tony meer muzikanten en eventueel
tandvlees niet tandarts
muziekverenigingen te helpen. “Mensen hebben geen idee wat voor
beschadigt.
mogelijkheden er zijn om aanpassingen te doen aan hun gebit. Het zou
zonde zijn als daar niets aan gedaan wordt en mensen het plezier om te
spelen verliezen door deze beperking,” aldus Tony.

TIP

Hahaha! Laat die tanden maar zien!
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Vervang iedere
drie maanden uw
tandenborstel.

Nieuw jaar, nieuwe voornemens

NU EINDELIJK NAAR DE TANDARTS!
Veel mensen zijn bang om naar de tandarts te gaan.
Bij zo’n 500.000 tot 800.000 mensen in Nederland is die
angst zo groot dat zij zich nooit in een tandartspraktijk
laten zien. Maar goede zorg voor uw gebit is nu eenmaal
onvermijdelijk. Centrum Mondzorg doet er alles aan om
de stap naar de tandarts makkelijker te maken.
Angst kun je niet zomaar uit iemands hoofd praten. Als u bij het
maken van een afspraak bij Centrum Mondzorg aangeeft dat u het
eng vindt om naar de tandarts te gaan, zullen onze tandartsen en
medewerkers extra tijd voor u nemen om u op uw gemak te stellen.
Onze tandartsen zijn allemaal opgeleid om mensen met angst te
behandelen op een rustige en zo aangenaam mogelijke manier.
Wederzijds vertrouwen is immers de basis van onze relatie!
Wij zullen u uitgebreid uitleggen welke behandeling u te wachten
staat en hoe we daarbij te werk gaan. Als u bang bent voor pijn,
kunt u gerust vragen om een verdoving. U kunt afspreken dat u
uw hand opsteekt als u wenst dat de tandarts de behandeling even
onderbreekt. Zo heeft u de zaken meer in eigen hand. Ook kunnen
we zorgen voor muziek in de behandelkamer, zodat u uw aandacht
op iets anders kunt richten. Samen doen we er alles aan om van
een tandartsbehandeling een prettige ervaring te maken.

December is een maand vol lekkernijen en zoetigheid. Het is immers feest! Maar nu is
het tijd om wat meer te letten op uw gezondheid. Vergeet daarbij vooral uw tanden niet!
Vroeger leerden we dat goed poetsen vooral hard schuren was. Inmiddels is
die wetenschap achterhaald. U kunt beter de tijd nemen om uw tanden
goed te reinigen. Als u langer poetst, krijgen de stoffen in de tandpasta
de gelegenheid om hun werk te doen. Begin met uw mond te spoelen
met water. Etensresten worden dan al deels verwijderd en het zuur wordt
geneutraliseerd. Poets uw tanden minimaal twee minuten lang. Spuug
de tandpasta daarna niet uit, maar neem een slokje water en spoel een
minuut lang met het water en de tandpasta uw mond. Spuug het mengsel
uit en spoel uw mond verder niet na. De fluoride in de tandpasta krijgt bij
deze behandeling de tijd een beschermlaagje op de tanden te leggen.
Plaque – dat gaatjes veroorzaakt – krijgt nu minder de kans om zich aan
de tanden te hechten. Probeer het aantal momenten dat u eet of
drinkt te beperken. Elk tussendoortje is een zuuraanval op de
tanden. Vooral vruchtensappen tasten het glazuur van tanden aan.

Met zijn allen naar de tandarts

WELKOM IN ONZE
GEZINSKAMER
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Wij adviseren om uw kinderen al
op jonge leeftijd mee te nemen naar
de tandarts. Zo wennen ze alvast aan
deze halfjaarlijkse routine en merken
ze dat een tandartsbezoekje best een
gezellige aangelegenheid kan zijn...

Kimo voor kids!

Bij Centrum Mondzorg besteden we veel aandacht aan kindertandheelkunde. We leren kinderen
spelenderwijs hoe ze hun tanden gezond kunnen
houden. Want een gezond melkgebit is de beste
basis voor gezonde tanden op volwassen leeftijd.
Met hulp van onze
ervaren assistentes,
mondhygiënisten en
preventieassistenten
zorgen we voor een
prettige ervaring
voor onze jongste
bezoekers.

In al onze praktijken kunnen jonge patiënten
kennis maken met onze mascotte Kimo, de vrolijke
eekhoorn die bij de tandarts woont. Kimo vertelt
kinderen welke tandenborstel en tandpasta ze
het beste kunnen kiezen en hoe ze goed
kunnen poetsen.
Natuurlijk is er voor
Blijf bij
alle kinderen die de
kinderen tot
praktijk bezoeken
hun tiende van de
een leuke attentie!
de tanden tandarts

Centrum Mondzorg

In onze praktijken zien
we graag (jonge) kinderen
en gezinnen komen.
In de praktijk in Deurne is zelfs een
behandelruimte ingericht voor gezinnen, met
vrolijke kleuren en een wandschildering.

TIP

napoetsen.

MAAK KENNIS MET
CENTRUM MONDZORG
Bij Centrum Mondzorg kan jong en oud terecht voor complete
tandheelkundige zorg. Deze gaat van het vullen van een gaatje tot het
aanmeten van een prothese. Onze praktijken zijn te vinden in Boxmeer,
Deurne en Venray en voldoen uiteraard aan alle eisen en regelgeving
op het gebied van hygiëne en praktijkvoering. Onze teams doen er
alles aan u een warm welkom en persoonlijke aandacht te geven.

Ook op zaterdag

Welkom in Boxmeer

Heeft u door de week een druk schema
of vindt u het belangrijk de tandarts te
bezoeken met het hele gezin? Dan kunt
u in Deurne en Boxmeer ook terecht op
zaterdag. Bij acute pijnklachten of een
ongeval zijn we bovendien dag en
nacht bereikbaar.

Onze ruime groepspraktijk in Boxmeer is rolstoeltoegankelijk en volledig gemoderniseerd. We
hebben zes behandelkamers waar u terecht kunt
voor alles op het gebied van tandheelkunde,
mondhygiëne, implantologie, orthodontie en
tandprothetiek. Ons deskundige team staat voor
u klaar met alle moderne hulpmiddelen en een
flinke dosis persoonlijke
aandacht.

Welkomstgeschenk

Bakelgeertstraat 68
T 0485-520918
boxmeer@centrum-mondzorg.nl

Bij Centrum Mondzorg begroeten we
graag nieuwe patiënten. We hebben
geen wachtlijst, dus u kunt meteen
een afspraak maken. Komt u voor
het eerst in onze praktijk, dan verwelkomen we u graag met een
gratis elektrische tandenborstel*.
Kijk voor meer informatie
over onze openingstijden
en mogelijkheden op
www.centrum-mondzorg.nl.

Welkom in Deurne

voorwaar
den.

EXTRA AANDACHT VOOR UW GEBIT
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Tips voor schone tanden

We hebben het grote geluk dat we in Deurne
mogen werken in een prachtig monumentale villa
uit 1880. Het karakteristieke pand (Villa Rozenberg)
is in ere hersteld en geschikt gemaakt als compleet
uitgerust mondzorgcentrum. De sfeer is warm en
gezellig en u kunt parkeren
voor de deur.
Stationsstraat 51
T 0493-315332
deurne@centrum-mondzorg.nl

Welkom in Venray

Heeft u regelmatig gaatjes of
last van tandsteen, vraag
om ondersteuning van
TIP
een preventieassistente
van de
tandarts
of mondhygiënist.

Onze praktijk bevindt zich in een klassiek herenhuis
in het centrum van Venray. Ook hier zitten alle tandheelkundige disciplines onder één dak en hoeft u
voor een behandeling niet te worden verwezen naar
een ander adres. Ook voor esthetische wensen, zoals
bleken of facings, staat ons
team altijd voor u klaar.
Patersstraat 16
T 0478-514468
venray@centrum-mondzorg.nl
Centrum Mondzorg
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