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Onze visie in de praktijk

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.
Het is voor ons een prioriteit het vertrouwen dat u
in ons stelt niet te beschamen, en u de beste
tandheelkundige behandeling te bieden die binnen
onze, en uw mogelijkheden ligt.
Als u hieromtrent verder vragen hebt, gaan wij hier
graag op in.

Isabelle DAEMS
Bart VANDEWEYER

In onze praktijk bieden wij U restauratieve en
preventieve tandheelkunde aan van een zo
hoog mogelijk niveau.
Dit gebeurt bovendien onder optimaal
hygienische omstandigheden.

Het behoud van de eigen tanden gedurende het
ganse leven.
Voor onze gezondheid, ons voorkomen en ons
zelfvertrouwen moeten we trachten onze eigen
tanden zo lang mogelijk te houden.
Merkwaardig genoeg denken nog veel mensen dat we
die verliezen met ouder te worden.
Dit is niet waar. Wij, zoals ook onze collega's, hebben
nog nooit een patiënt zijn tanden zien verliezen
omwille van zijn leeftijd.
Tanden kun je wel verliezen ten gevolge van:
 Tandvleesontsteking, wat leidt tot botverlies en
het loskomen van tanden;
 Het barsten of breken van tanden;
 Het niet vervangen van ontbrekende tanden;
 Minder goede tandheelkunde.
Laat ons wat dieper ingaan op deze punten:
1° Niet alleen uw tanden zijn belangrijk, ook uw
tandvlees moet gezond zijn. Hoe gezonder uw
tandvlees, hoe minder uw tandvlees terugtrekt, hoe
minder gevoelig uw tanden worden, en hoe minder
gemakkelijk ze los komen te staan (of eventueel
uitvallen).
Uw tandvleesproblemen kunnen enkel efficiënt
behandeld en voorkomen worden door enerzijds een
professionele reiniging en controle, anderzijds door
uw medewerking, in de vorm van een juiste hygiëne,
waar wij u de nodige informatie en begeleiding voor
geven.
2° Uitgebreide en gecompliceerde vullingen herstellen
de tand wel, maar beschermen hem niet tegen een
mogelijke breuk in de toekomst. Breekt een tand, dan
kan dit leiden tot een zeer uitgebreide en
ingewikkelde behandeling, of zelfs tot verlies van dit
element. Werd zo'n tand beschermd ‐met een kroon,
een inlay of met moderne kleeftechnieken‐ dan is het
risico op breuk minimaal.

3° Tanden die ontbreken, leiden tot verschuivingen
van buurtanden en van tanden die ertegenover staan.
Een tand die ontbreekt dient vervangen te worden,
om complicaties in de toekomst te vermijden.
4° Goede tandheelkunde kan alleen gebracht worden
door een tandarts die zich bijschoolt via
internationale tijdschriften , cursussen en congressen,
en daardoor ook gebruik maakt van de beste
materialen en technieken.
Deze technieken komen echter vaak niet voor in de
bestaande, soms achterhaalde nomenclatuur voor
terugbetaling!
Verder moet er voldoende tijd voorzien worden voor
elke behandeling. Een stipte opvolging van de
afspraken vergemakkelijkt de gang van zaken.
Verzorging in optimale omstandigheden
Wij verzekeren u dat al het mogelijke gedaan wordt
om de hygiëne van onze praktijk te optimaliseren, en
de overdracht van virale en bacteriële zieken
(hepatitis en AIDS) te voorkomen. De volgende
maatregelen worden door ons genomen;
1° Wij gebruiken wegwerphandschoenen, die we na
elke behandeling verwisselen.
2° We gebruiken een mondmasker bij chirurgische
ingrepen
3° Tijdens de behandeling wordt de mond continu
gereinigd. Het slijpstof en de afvalprodukten worden
via een efficiënte afzuiging verwijderd.
4° Wegwerpmateriaal wordt waar mogelijk gebruikt.
5° Tussen elke behandeling worden de behandelunit,
de werkbladen en de stoel grondig gereinigd.
6° Alle materiaal wordt na elke ingreep op trays
verzameld, ultrasonisch gereinigd, gesteriliseerd en
gestockeerd.
Uit respect voor het milieu hebben wij contact met
een vernietigingsbedrijf, dat alle milieubelastende
materialen ophaalt en behandelt.

Preventie voor alles
Wij gaan er prat op "up‐to‐date" te blijven, en zo
onze patiënten de best mogelijke tandheelkunde te
verstrekken. Onze voornaamste bekommernis is het
voorkomen van problemen, wat wil zeggen dat wij u
begeleiden in een preventie‐programma, ook nà de
eigenlijke verzorging, en dit om deze verzorging zo
lang mogelijk te behouden.
Kwaliteit heeft zijn prijs
Bij voorkeur zouden wij u onze
kwaliteitsbehandelingen en ‐materialen willen
aanbieden aan een attractief lage prijs, maar dit is
helaas onmogelijk. Kwaliteitsmaterialen zijn duur,
kroon‐ en brugwerk gemaakt door een bekwaam
tandtechnieker heeft ook zijn prijs. De bestaande
ziekenfondstarieven laten dit in België helaas niet
toe.
Daartegenover staat dat onze tarieven eerlijk zijn en
vooral redelijk voor de zorg, kwaliteit en kennis die
geleverd wordt. Op langere termijn komt deze
manier van handelen niet duurder uit.
Stipheid van de afspraken
Wij trachten onze afspraken stipt op te volgen en
verwachten dit ook van onze patienten. Indien U
niet op Uw afspraak aanwezig kan zijn, gelieve dit 48
uur op voorhand te laten weten. Zo kunnen wij de
voor U gereserveerde tijd invullen met een andere
patient. Zodoende zijn wij niet genoodzaakt een
vergoeding aan te rekenen. Indien U hier geen
gevolg aan geeft wordt er 50 € per half uur
aangerekend, hiervoor is geen terugbetaling.

