
KINDERTANDHEELKUNDE

Uw kind met plezier naar De Tandarts

Kindertandheelkunde is een vak apart, hier gaan we uiterst goed mee om. Door 

samen met uw kind tijdig een bezoek te brengen aan de praktijk, raakt uw kind met 

ons en de omgeving vertrouwd. Speciaal voor controles en behandelingen van jonge 

patiënten is er extra begeleiding van een ervaren kindertandverzorgende. Zij zorgt 

ervoor dat uw kind met plezier naar De Tandarts gaat en is op de hoogte van alle 

ontwikkelingen op het gebied van kindertandheelkunde.

ORTHODONTIE 

Efficiënte behandeling met voorspelbaar resultaat

In de kliniek zijn geregistreerde tandartsen voor orthodontie werkzaam. Dit zorgt 

ervoor dat orthodontische behandelingen optimaal worden gecombineerd met 

algemene en esthetische tandheelkunde. Een digitale orthodontische planning van 

Insignia, het meest innovatieve beugelsysteem met meerdere voordelen, zorgt voor:

• Een kortere behandelduur 

• Minder gevoeligheid tijdens de behandeling

• Voorspelbaar eindresultaat

Daarnaast is een orthodontische behandeling met onzichtbare malletjes mogelijk; 

ontwikkeld door Spark. Ook deze ‘onzichtbare beugel’ bereiden we digitaal voor zodat 

efficiënt een voorspelbaar resultaat wordt bereikt. 

De Tandarts is dicht gelegen bij het Cals College, waardoor de reistijd minimaal is.

Dat maakt een afspraak voor uw schoolgaande kind prettig en makkelijk om 

tussendoor in het schoolrooster te plannen. 

Uw gebit is uniek, een persoonlijke benadering staat 

daarom bij ons hoog in het vaandel. Om een totaalpakket 

aan tandheelkundige zorg te bieden, verzorgen wij dit 

met een gedreven team van specialisten. De tandartsen 

en mondhygiënisten doen er samen met u alles aan om 

uw gebit gezond te maken en houden. Voor een zorgeloze 

mooie glimlach.

Stel uw tandartsbezoek niet langer uit!

Heeft u interesse in één van de onderstaande specialismen of bent u op zoek 

naar een (nieuwe) tandarts? Bezoek onze website: naar-de-tandarts.nl voor 

inschrijving en meer informatie. Liever even bellen? Neem gerust contact op 

en bereik ons op: 085 - 029 09 54.

Achter elke glimlach 
schuilt een mens.

IMPLANTOLOGIE 

Jarenlange ervaring voor een snelle en pijnloze ingreep

Implantologie is een kleine, snelle en pijnloze ingreep die we al jaren succesvol 

uitvoeren. Al zo’n 50 jaar worden tandheelkundige implantaten succesvol geplaatst 

en is dit niet meer weg te denken in hedendaagse behandelmethoden. Het gaat 

hierbij om een kleine titanium kunstwortel die dient als verankering voor een kroon, 

brug of klikgebit. Met precisie bieden wij altijd een passende oplossing voor uw 

situatie. 

ESTHETISCHE/COSMETISCHE TANDHEELKUNDE

Een zelfverzekerde glimlach voor iedereen

De Tandarts kan uw gebit met het gebruik van facings, kronen en tandkleurige 

vulmaterialen omtoveren tot het gebit die u altijd heeft gewenst. Esthetische, ofwel 

cosmetische tandheelkunde draagt bij aan het algehele mondcomfort en verbetering 

van het zelfvertrouwen. Een wereld van verschil. 

Ons team is daarnaast gespecialiseerd in het functionele aspect. Hierdoor roepen we 

slijtage een halt toe en gaan uw nieuwe facings/ kronen langer mee. Neem vandaag 

nog contact op voor een vrijblijvend advies. 

UW GEBIT IS UW VISITEKAARTJE. UW ZORG 

IS BIJ ONS IN VEILIGE HANDEN. VOOR EEN GOEDE 

BEHANDELING BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE 

ADRES. U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ 

DE TANDARTS.
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