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Algemene informatie
Hartelijk welkom bij de Kliniek voor Mondgezondheid.
Fijn dat u ons kiest voor uw tandheelkundige verzorging.
Wij bieden u:
▪ een team van tandartsen, mondhygiënisten, preventieassistentes, tandtechnici en receptionisten met een professionele en
heldere op u gerichte aanpak.
▪ gespecialiseerde behandelingen die uw gebit mooier maken en gezond houden. Van algemene tandheelkunde tot
implantologie, behandeling onder narcose, mondhygiëne enzovoort. Kortom alle disciplines onder één dak.
▪ negen behandelkamers met zeer geavanceerde ultramoderne apparatuur
Mogen wij ons even voorstellen:
Het Team dat u behandelt:
René van Grinsven, tandarts
René, oprichter van de Kliniek en tandarts sinds 1983.
Heeft zich vooral toegelegd op esthetische tandheelkunde,
endodontische behandelingen met behulp van microscoop.
Met de nieuwste technieken verfraait hij zonder te slijpen of te boren uw gebit.
Hij is ook gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met overmatige angst.
Frank Kustner, tandarts
Frank is sinds 2009 verbonden aan de kliniek als tandarts algemene tandheelkunde.
Zijn passie ligt vooral ook bij de implantologie. Frank is altijd bezig door middel van
cursussen in binnen- en buitenland om de implantologie binnen de kliniek op een hoog
niveau te brengen. Of het nu gaat om het vervangen van een tand of het plaatsen van
een zogenaamd klikgebit? Frank helpt u graag verder.
Daisy Boerboom, Dwight Laclé, Sandra Derksen en Florence Haan
ons team Mondhygiënisten en Paro-preventieassistenten.
Adviseren u over de beste verzorging van uw tanden en kiezen
Alle behandelaars worden bijgestaan door een professioneel team van assistenten
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Binnen de Kliniek voor Mondgezondheid bieden wij u:
Algemene tandheelkunde:

▪ Uw tandarts besteed veel aandacht aan preventieve tandheelkunde, zodat de conditie van uw gebit in uitstekende staat
wordt gehouden. Uiteindelijk wil iedereen zijn mooie gebit behouden.
▪ Verder voorkomt hij gaatjes en tandvleesontstekingen.
Dat alles begint natuurlijk niet bij uw tandarts, maar bij uzelf. Door uw gebit goed te onderhouden legt u zelf de basis voor
een gezond gebit.

Preventie en mondhygiëne:

▪ De mondhygiënisten verzorgen en reinigen uw volledige gebit professioneel en adviseren u over de beste verzorging van
tanden en kiezen.
▪ Eventueel met röntgenfoto’s signaleren zij vroegtijdig beginnende problemen die dan snel behandeld kunnen worden.

Bleaching

▪ Uw tanden parelwit met de beste en meest veilige methode op dit moment binnen 2 weken.
▪ Wij hebben ruime ervaring met deze verantwoorde (thuis) bleekmethode.

Laserbehandelingen

▪ Voor het uitvoeren van precisiebehandelingen, eventueel zelfs met microscoop.
▪ Optimaal behandelcomfort voor de patiënt met de laatste technieken.

Gebitsprothesen

▪ Wij hebben een vaste tandtechnieker in dienst die regelmatig controleert of uw prothese nog steeds voldoet.
▪ Ook bieden wij de mogelijkheid tot plaatsing van een klikgebit als u een volledig kunstgebit heeft.
▪ Een klikgebit wordt vastgezet op implantaten en geeft uw kwaliteit van leven terug: lachen wanneer u wilt, eten wat u lekker
vindt.

Implantaten, de duurzame oplossing.

▪ als u één of meer van uw eigen tanden mist, dan is implantologie wellicht een optie voor u.
▪ door ontbrekende tanden en kiezen te vervangen met implantaten wordt een blijvende natuurlijke uitstraling bereikt.
▪ belangrijke voordelen van implantaten zijn:
- uw spaart uw gezonde tanden
- het is een comfortabele en duurzame oplossing
- de implantaten zien er uit als ‘eigen’ tanden
- u kunt weer vol zelfvertrouwen eten, praten en lachen

Lumineers

▪ Lumineers zijn zuiver porseleinen facings, zo dun als een contactlens, die niet verkleuren en de tanden beschermen.
▪ Lumineers gaan klinisch bewezen 20 jaar mee en matchen perfect met uw natuurlijke tandstructuur. U krijgt weer een
prachtige witte lach en een prachtig recht wit gebit.
▪ Slijpen en injecties zijn overbodig. Uw tandarts neemt alleen een afdruk van uw gebit waarna de lumineers in de 2e afspraak
in maximaal een uur worden geplaatst.

Angstbehandelingen

▪ Hiervoor moet uw tandarts speciaal getraind zijn. Dat mag u natuurlijk verwachten bij ons.
▪ Uw comfort staat altijd voorop.
▪ U mag er op rekenen dat uw tandarts samen met zijn team voor u klaar staat. En:
- de tijd neemt om naar u te luisteren
- u uitgebreid informeert over wat hij/zij gaat doen
- u volledig geruststelt
- zorgt voor afleiding. (er hangt bijvoorbeeld een televisie boven uw behandelstoel)
- dat er snel en efficiënt gewerkt wordt zonder onnodig wachten
- en dat er niet meer behandelingen worden uitgevoerd dan nodig is.

Behandeling onder narcose

▪ De narcose wordt verzorgd door twee zeer ervaren anesthesiologen, geassisteerd door anesthesiemedewerkers.
▪ Zij hebben de beschikking over de meest moderne apparatuur en zullen er zorg voor dragen dat de narcose goed en veilig
wordt uitgevoerd.
▪ De gehele narcoseprocedure wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.
▪ Uw veiligheid staat bij ons voorop: Tijdens de narcose wordt u continu bewaakt door de anesthesioloog én een van zijn
hooggekwalificeerde medewerkers.
▪ Zo kunnen onze zeer ervaren tandartsen u onder volledige narcose behandelen.
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Algemene gegevens
Openingstijden:
▪ De praktijk is geopend van 08.00 uur tot 17.30 uur. Op vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur.
Bereikbaarheid / toegankelijkheid:
▪ Telefoon: 024 373 18 07.
▪ Adres: Kerkenbos 1250, Nijmegen
Uw afspraak:
▪ U wordt uitsluitend na afspraak behandeld.
▪ Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze ruim 24 uur van tevoren af te zeggen, anders moeten wij de voor u
gereserveerde tijd in rekening brengen.
SMS-service
▪ Bij al uw behandelingen u een dag voor uw afspraak een sms-bericht ter herinnering aan uw afspraak.
Pijnklachten
▪ Heeft u een pijnklacht, bel ons zo snel mogelijk. Dan kunnen wij u dezelfde dag nog helpen. Indien de praktijk gesloten is,
hoort u op het antwoordapparaat wie de dienstdoende tandarts is.
Medische gegevens
▪ Wij verzoeken u ons te informeren over medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijn- gebruik, ziektes,
infecties, afwijkingen, etc.
Privacyregeling en geheimhouding
▪ Al uw patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd zonder uw medeweten en na overleg met de tandarts.
Uw rekening
▪ Krijgt u van de firma Fa-med die namens ons de factuur aan u verzendt.
▪ Veel rekeningen gaan direct naar uw zorgverzekeraar. Kosten die niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd
kunnen worden, declareert Fa-med direct bij u.
▪ Er zijn enkele verzekeraars waar niet rechtstreeks kan worden gedeclareerd. In dat geval zult u de nota zelf moeten
indienen.
▪ Voor vragen over een rekening kunt u terecht op de website www.notavanfamed.nl of per e-mail: callcenter@famed.nl
▪ Mocht u na het contact met Famed toch nog problemen ondervinden, dan helpen wij u zoveel mogelijk. Voor deze gevallen
kunt u dan mailen naar: balie@kvmg.nl
▪ U kunt voor behandelingen uiteraard eerst een begroting krijgen.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor nog meer informatie kunt u ook terecht onze website www.kvmg.nl. U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen.
Kliniek voor Mondgezondheid
Kerkenbos 1250
6546 BE Nijmegen
Tel: 024 373 18 07
Email: balie@kvmg.nl
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