Mensen die de volgende gezondheidsproblemen hebben
adviseren wij regelmatig de mondhygiënist te bezoeken;
diabetes, osteoporose, vrouwen die hormoonbehandelingen ondergaan, vrouwen in de overgang, hart-/
vaatziekten, reumatoïde artritis, als men chemo-/ bestralingstherapie krijgt, syndroom van Sjögren.
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Tevens is het aan te raden om tijdens en na de zwangerschap en als u regelmatig een droge mond heeft door
bijvoorbeeld bijwerkingen van de medicijnen een afspraak
bij ons te maken. Ook kan het verstandig zijn om ons te
bezoeken als u een vaste beugel draagt. Het is lastiger om
het gebit schoon te houden tijdens de beugelperiode. Er
komt meer tandplak op de tanden en kiezen.
Vergoeding

Behandelingen door een mondhygiënist worden veelal
vergoed uit de aanvullende verzekering. Door uiteen‑
lopende polissen en jaarlijkse wijzigingen is het voor ons
lastig om uitspraken te doen over de vergoeding. Daarom
adviseren wij u om bij uw zorgverzekeraar navraag te
doen of dat behandeling door een vrijgevestigd mondhygiënist voor vergoeding in aanmerking komt. Dit om
teleurstelling te voorkomen.

Van jong tot oud wij houden uw mond fris & gezond!

Praktijk voor
mondhygiëne
Schonauwen is
aangesloten bij:

De juiste zorg voor uw gebit:
>	Wij hebben ruime ervaring bij het
verlenen van mondhygiënische zorg.
>	Wij geven persoonlijk advies en
professionele begeleiding op maat.
>	Wij luisteren naar uw wensen en
klantgerichtheid staat voorop.
>	Wij staan voor kwaliteit. Onze
mondhygiënisten volgen regelmatig
bij- en nascholing.
>	Wij staan geregistreerd in het
kwaliteitsregister.
>	Wij werken met moderne apparatuur en volgens nieuwe richtlijnen
en behandelprotocollen.
>	Wij houden van transparantie.
U ontvangt van ons een begroting
voor behandelingen.
>	Wij werken nauw samen met
andere zorgverleners.
>	Wij hebben ruime openingstijden.
>	Wij reserveren ruim de tijd voor
onze behandelingen waarin rust en
persoonlijke aandacht centraal
staan.

Maak kennis met
de ‘mondhygiënist’

Maak kennis met
Praktijk voor Mondhygiëne
Schonauwen
Wij zijn een team van vakkundige mondhygiënisten, HBOopgeleid en uw preventiespecialist! Door onze praktijk
regelmatig te bezoeken voorkomt u problemen in uw mond.
Mochten er toch problemen aanwezig zijn, dan kijken wij
samen met u naar de oorzaak en behandelmogelijkheden.
Wij luisteren naar uw wensen en zetten ons in om uw gebit
in een goede conditie te houden. Nu en in de toekomst.

en kiezen, beoordelen van de situatie na
drie maanden en het uitvoeren van de nazorg. Deze
behandeling is erop gericht om de tandvleesontsteking te verhelpen en zoveel mogelijk botafbraak te
voorkomen/verminderen.

U kunt voor de volgende behandelingen terecht:
>	
Gebitsreiniging/periodiek onderhoud;

Het regelmatig laten verwijderen van tandsteen en/of
tandplak zorgt ervoor dat uw gebit niet vervuilt, zodat u
goed tussen uw tanden kunt blijven reinigen. Dit is niet
alleen prettig, het voorkomt ook een hoop problemen
zoals bijvoorbeeld tandvleesontsteking en gaatjes.

>

Behandeling met verdoving;
U kunt ervoor kiezen om behandeld te worden met verdoving. Dit kan een behandeling een stuk aangenamer
maken. U kunt dit bespreken met uw mondhygiënist.
Zij kan u advies geven hierover. Wij gebruiken verschillende verdovingstechnieken en materialen. Uw tandarts dient hiervoor schriftelijk toestemming te geven.

>

Gebitsbeschermer/knarsplaat;
Bij een aantal sporten is er risico op het beschadigen
van tanden en kiezen. Het is dan verstandig om een
gebitsbeschermer te dragen. Veelvuldig knarsen kan
overmatige slijtage tot het gevolg hebben, met als
gevolg extra gebitsproblemen. Een knarsplaat is
dan de oplossing voor u. U kunt beide bij ons laten
vervaardigen.

>	
Fluoride behandeling;

Wij adviseren u om een afspraak bij ons te
maken als u:
>	
last heeft van tandvleesproblemen, zoals bloedend

tandvlees bij het poetsen, tanden of kiezen die los gaan
staan, gezwollen en rood tandvlees;
>	
regelmatig gaatjes heeft;
>	
(vaak) tandsteen of aanslag heeft;
>	
last heeft van een slechte adem of een vieze smaak;
>	
zelf niet in staat bent om uw gebit te onderhouden.

Het kan zijn dat u ondanks tandpastagebruik snel gaatjes
krijgt. Wij kunnen u extra fluoridebehandelingen geven
om het gebit aan te sterken, zodat u beter beschermd
bent tegen gaatjes. Dit op indicatie.
>	
Advies en instructie;

Wij geven u professioneel advies omtrent uw mondverzorging, voeding en gewoonten (denk aan het verbeteren
van poetstechniek en uitleg over de reiniging van implantaten, kroon en brugwerk). Verkeerde voedingsgewoonten kunnen leiden tot gebitsproblemen (cariës, tanderosie
en slijtage). Kinderen die op jonge leeftijd poetsadvies
krijgen, hebben op oudere leeftijd vaak minder last van
gebitsproblemen.

Bijzondere zorggroepen
>	
Parodontale behandeling;

Dit is de behandeling die wordt gedaan bij parodontitis
(tandvleesontsteking en botafbraak). Verschillende
onderdelen komen hierbij aan bod, zoals het opnemen
van een gebitsstatus, beoordelen van röntgenfoto’s,
opstellen en bespreken van een behandelplan, het
grondig reinigen van de worteloppervlakken, tanden

Het kan zijn dat u tot een doelgroep behoort die specifieke
zorg nodig heeft. Ziekten kunnen de mondgezondheid
negatief beïnvloeden en medicijnen geven bijwerkingen
die ongunstig kunnen zijn voor uw mond. Andersom
kunnen problemen in de mond ook een negatieve invloed
hebben op de algehele gezondheid.

