
Ook in 2017 staan wij weer graag voor u klaar.

Elk jaar verandert de Nederlandse Zorg Autori-

teit (NZA) de regeling voor mondzorg.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

nieuwsbrief januari 2017 

Esmé Koole, 
mondhygiëniste

Esmé Koole werkt 4 dagen per 

week, ook op de maandag- en 

donderdagavond van 18.00 – 

21.00 uur. Zij kan indien nodig het 

patiëntendossier van uw tandarts.

direct raadplegen en röntgenfoto’s 

bekijken of snel overleg plegen 

met uw tandarts.

Wat doet de mondhygiëniste?

 

De taken die de mondhygiëniste uitvoert zijn in eerste instantie gericht 

op preventie – het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) 

en tandvleesaandoeningen. Daarnaast is gebitsreiniging de voornaam-

ste bezigheid van een mondhygiëniste. Voorbeelden van werkzaamhe-

den van de mondhygiëniste zijn: 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

De behandeling: De mondhygiëniste

A.M. Koster | Kliniek voor tandheelkunde | Beatrixlaan 24 

4461 PN Goes | (t) 0113 214 314 

info@tandimplantaten.nl | www.tandimplantaten.nl

In onze praktijk beschikken wij over de meest moderne apparatuur, 

waarmee ons team van bekwame en enthousiaste medewerkers 

hoogwaardige tandheelkundige zorg biedt. 

Wij nemen de patiënten aan en verwelkomen u graag in onze 

kliniek voor tandheelkunde aan de Beatrixlaan 24 te Goes.

maandag : 8.30 - 17:00 

dinsdag t/m donderdag : 8.00 - 17:00 

vrijdag : 8.00 - 14.00

Eigen bijdrage voor klikgebit in de onder-

kaak wordt 10% van totale kosten.

Eigen bijdrage voor klikgebit in de boven-

kaak wordt 8% van totale kosten.

Opvullen en reparatie van een klikgebit 

krijgt eigen bijdrage van 10%.

Leeftijdsgrens voor fronttandvervanging 

met implantaat is verhoogd tot 22 jaar.

- 

 

- 

 

- 

 

-

het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect 

van voedingsgewoonten op het gebit. 

het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging. 

het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd. 

het aanbrengen van een ‘laklaag’ op (pas doorgebroken) tanden en/of kiezen (het sealen en polijsten van 

vullingen).

het tandvlees bloedt bij het poetsen.

tanden of kiezen los gaan staan.

het tandvlees terugtrekt.

er regelmatig gaatjes ontstaan.

er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat.

er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is.

mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is.

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiëniste aan te raden? 

 

- 

 

-

- 

- 

- 

- 

 

Doorgaans zal uw tandarts u doorverwijzen naar de mondhygiëniste in onze praktijk.


