
Een oude dame wordt door een

brandweerman uit haar brandende

huis gehaald. Als ze op de ladder 

stappen, zegt de brandweerman:

“Zo mevrouw, nu even op uw tanden 

bijten!” “Nee toch,” zegt de oude 

dame, “dan moeten we terug,

want mijn tanden liggen nog

op het nachtkastje!”

Wat staat er op het

graf van een tandarts?

Antwoord: Hier vult

hij zijn laatste gat.

Moeder
vraagt aan
Klaas: “Heb je

niet gehuild bij

de tandarts?” Klaas:

“Ik niet, maar de tandarts wel!”

Moeder: “De tandarts? Waarom huilde die dan?”

Klaas: “Omdat ik in zijn vinger heb gebeten!”

Hahaha! 
 Laat
 die tanden
 maar zien!
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Mocht u een tand verliezen 
bij een ongeluk, bewaar

de tand dan onder de tong
of in melk. Neem meteen 

contact op met de tandarts. 
TIP
van de
tandarts

HOND KALMEERT
ANGSTIGE PATIËNTEN 
De Amerikaanse tandartsen Paul
Egger en Thomas Resnick uit
Illinois hebben een bijzondere
medewerker in hun praktijk:
golden retriever Jojo. De hond
stelt kinderen en angstige
patiënten op hun gemak door
tijdens de behandeling op hun
schoot te liggen. Dit werkt
perfect. Patiënten van Egger en
Resnick hebben zoveel aandacht
voor Jojo dat ze bijna vergeten
dat ze bij de tandarts zijn. 

Streep de woorden in deze woord-
zoeker door. De letters die overblijven
vormen een zin.
Mail deze zin voor 30 juni 2016
naar puzzel@centrum-mondzorg.nl en
maak kans op één van drie elektrische
tandenborstels die we verloten. 

Assistent
Beker
Beugel
Boor
Glazuur
Haakje
Hoektand
Kies

Lip 
Mondhygiënist
Mondkapje
Prothese
Snijtand
Speeksel
Spiegeltje
Spoelbak

Stoel
Tandarts
Tandvlees
Tang
Tong
Wang
Water
Wortel

TIP
van de
tandarts

Poets uw tanden niet direct na de maaltijd
of na het drinken van zure dranken.

Wacht liever een uur zodat het speeksel
de zuren kan neutraliseren.

 S T L D A G L R K A H T T P
 E T A D N E L A E O E S H R
 E O Z N G A B A E T I O A O
 L N E U D L T K Z N A L A T
 V G E R E A T  J Ë U E W K H
 D B N O U A R I N O U M J E
 N A P R N L G T T S A R E S
 A S O D E Y R S S S E I K E
 T O K T H T N E T S I S S A
 B O R D E J T L E G E I P S
 M O N S P E E K S E L P I L
 W O E G N A W N R E K E B !
 M E J P A K D N O M G N A T
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Hulp bij acute klachten

IN GEVAL VAN NOOD STAAN 
WIJ ALTIJD VOOR U KLAAR
Gelukkig is het niet vaak nodig, maar toch is het goed om
te weten dat u bij Centrum Mondzorg altijd terecht kunt met 
acute pijnklachten of bij een ongeluk. Tijdens onze reguliere 
openingstijden zorgen we ervoor dat er snel een tandarts
voor u beschikbaar is. Maar ook ‘s avonds en het weekend
laten we u natuurlijk niet in de steek.

Heeft u ineens hevige kiespijn met zwelling en koorts, een flinke
bloeding na een tandartsbehandeling of verliest u tand of kies bij
een ongeluk? Dan kunt u buiten onze openingstijden terecht bij de 
tandartsenpost. De telefoon wordt opgenomen door een triagist.
Deze stelt u een aantal vragen zodat hij of zij vast kan stellen of u
inderdaad direct hulp nodig hebt.

Patiënten uit Deurne of Venray kunnen buiten onze openingstijden
terecht bij de tandartsenpost in Venlo bij het Vie Curi Medisch Centrum.
Bent u patiënt in onze praktijk in Boxmeer, dan kunt u buiten
onze openingstijden voor acute pijn terecht bij de tandartsenpost 
van Nijmegen bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.
Zo bent u altijd snel van uw pijn verlost.

NOODNUMMERS TANDARTSENPOSTEN
Venlo: 0900-8818 Nijmegen: 0900-827 64 56
Vie Curie Medisch Centrum Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Prof. Gelissensingel 20 Weg door Jonkerbos 106
5921 JX Venlo 6532 SZ Nijmegen

Bij Centrum Mondzorg

krijgt u altijd onmiddellijk

hulp in noodgevallen.

In onze praktijk krijgen de kinderen een leuke kleurplaat van Kimo.

PUZZELen
 win!

Nieuwe kleurplaat

is in de maak, deze

wordt hier geplaatst.



   Probeer minstens 
twee keer per dag uw 
tanden te poetsen.  

TIP
van de
tandarts

Weet wat u van ons kunt verwachten

OPEN EN EERLIJK
OVER TARIEVEN
De tarieven die we rekenen voor de diensten bij
Centrum Mondzorg zijn vastgesteld door de overheid en de Nederlandse Zorg-
autoriteit. Op onze website kunt u vinden wat de kosten zijn van de verschillende 
behandelingen. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Op www.centrum-mondzorg.nl staan onder het kopje ‘patiëntinformatie’ de tarieven die zijn 
vastgesteld voor alle tandartspraktijken die in Nederland actief zijn overzichtelijk bij elkaar. 
Voor behandelingen die meer kosten dan 150 euro krijgt u van ons een offerte met een onder-
bouwing van de werkzaamheden. Heeft u hierover vragen, dan kunt u altijd terecht bij één van
onze medewerkers.

VOORDEEL OP PROTHETIEK
Centrum Mondzorg biedt extra scherpe prijzen  
op tandtechnische hulpmiddelen als bruggen, kronen 
en protheses. Dit is mogelijk door lokale en globale
productie en samenwerkingen. Hierdoor kunnen we onze
producten aanzienlijk goedkoper aanbieden. Een voordeel
dat we graag doorberekenen aan onze patiënten!

GEGARANDEERD EEN DESKUNDIGE TANDARTS 
Omdat er al een tijd een tekort is aan Nederlandse tandartsen, zijn er steeds meer buitenlandse 
tandartsen werkzaam in Nederlandse praktijken. Ook bij Centrum Mondzorg werken tandartsen  
die zijn opgeleid in een ander land. Door het overheidsbeleid worden er in Nederland veel te weinig 
tandartsen opgeleid. Het inschakelen van vakmensen uit het buitenland is dus een noodzakelijke 
oplossing voor tandartsentekort. Het is echter wel van belang dat deze tandartsen voldoen aan de
vakkennis- en kwaliteitseisen die in ons land gelden.
Al onze mensen zijn daarom bijgeschoold in  
Nederland en aangesloten bij een Nederlandse  
beroepsvereniging. Zo komt u gegarandeerd 
terecht bij een vakman of vakvrouw wiens
kennis helemaal up to date is. 

Verloren gebit weer terecht

VROUW VERLIEST HAAR
TANDEN IN DE SUPERMARKT 
Het lijkt geen voorwerp om zomaar kwijt te raken: een kunstgebit. Toch ligt er bij 
de afdeling Gevonden Voorwerpen van de NS een hele collectie gebitten die in 
de trein zijn blijven liggen. En ook een dame in Den Haag verloor haar prothese 
onlangs in een supermarkt.

De vrouw had last van haar tandvlees en stopte haar gebit in haar jaszak. Daar 
moet het uit zijn gevallen, want toen de supermarktklant thuiskwam, was haar 
gebit weg. Een tijdje later belde de supermarkt met goed nieuws: er was een 
gebit gevonden in de winkel! Opgelucht ging de vrouw met een bosje bloemen 
haar tanden ophalen. Toen ze die later in haar mond wilde doen, bleek het 
gebit niet te passen. Het moest het gebit van iemand anders zijn. Wat een 

toeval! Het kunstgebit heeft ze terug gebracht naar de super.

De ruimte tussen uw tanden kunt u het beste 
reinigen door één keer per dag te flossen met 
tandzijde, een rager of houten tandenstoker.

  Voor instructies over het gebruik  
  kunt u altijd onze preventieassistentes  

en mondhygiënisten raadplegen. 
TIP
van de
tandarts

Ga goed voorbereid op vakantie

LAAT KIESPIJN UW ZOMER NIET VERKNALLEN! 
Bent u druk met de voorbereidingen voor uw vakantie? Vergeet dan niet een 
afspraak in te plannen voor een controle bij de tandarts of mondhygiënist. Zo 
voorkomt u dat u in het buitenland voor vervelende verrassingen komt te staan…

Op vakantie zoekt u zon en zee, rust en ontspanning. Het laatste waar u 
dan op zit te wachten is de zeurende pijn van kiespijn of problemen 

met uw prothese. Gelukkig is dat ook niet nodig. Kom op tijd 
langs bij Centrum Mondzorg en wij zorgen ervoor dat uw gebit 
helemaal vakantie-klaar is. Veel problemen zoals gaatjes en 
ontstekingen van het tandvlees zijn prima op te sporen voor
ze daadwerkelijk pijnklachten veroorzaken. Door een extra 
controle voor de vakantie kunt u dus eenvoudig vermijden
dat u in het buitenland in een tandartsstoel belandt. 
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