De tandarts die u als cliënt
serieus neemt
Als tandartsenpraktijk besteden we graag veel tijd en
persoonlijke aandacht aan u. Stellen we uw wensen
voorop. En nemen we natuurlijk - ook ons vak serieus.
Dat voelt anders, kunnen we u verzekeren. Niet alleen
door de prettige sfeer en entourage in de
ontvangstruimten of de vele mogelijkheden die er bij ons
bestaan om uw gebit cosmetisch te verfraaien.
Maar ook in het geval u of uw kind (door wellicht nare
ervaringen) enorm opziet tegen een bezoek aan de
tandarts, bijzondere wensen hebt of last hebt van
schadelijke en hinderlijke gewoontes als
tandenknarsen en snurken.
In al deze gevallen bespreken we uw situatie, uw wensen
en de mogelijkheden. Dit doen we graag vooraf en in alle
rust en openheid met u. Daarna stellen we een
behandelplan met u op en houden we rekening met uw
eventuele angsten en onzekerheden, maar ook met uw
situatie.
verzekeringsdekking en

Vrijblijvend kennismaken.
Leuk toch?

Weet u wat? Stel het niet uit. En maak nu alvast een
afspraak voor een eerste, vrijblijvende kennismaking
met ons.

Bel 0182 - 200022

Tandartspraktijk Westergouwe
• geen wachtlijst
• u bent direct aan de beurt
• alle specialisaties in één praktijk
• maakt deel uit van het
Gezondheidscentrum Westergouwe
• gratis vrijblijvende kennismaking of second opinion
We weten hoe druk het moderne leven kan zijn
daarom hebben ze weer ruime openijgstijden

Openingstijden

Maandag van
Dinsdag van
Woensdag van
Donderdag van
Vrijdag van

8.00 tot 17.00 uur
8.00 tot 17.00 uur
8.00 tot 17.00 uur
8.00 tot 22.00 uur
8.00 tot 17.00 uur

Makkelijk én vertrouwd

Tandartspraktijk Westergouwe is gevestigd in
Gezondheidscentrum Westergouwe. Hier vindt u
naast tandheelkundige zorg een vrijwel compleet aanbod
aan eerstelijns hulpverlening op het gebied van gezondheid.

Contactgegevens

Gevestigd in Gezondheidscentrum Westergouwe
Burgemeester van Dijkesingel 49
2809 RB Gouda
0182 - 200 022
info@tandartspraktijkwestergouwe.nl

www.tandartspraktijkwestergouwe.nl

Angst voor de tandarts is bij ons
geen kwestie van even doorbijten.
Maar liefst veertig procent van de Nederlandse volwassenen zegt bang te zijn voor een bezoek aan de tandarts.
Misschien wel een nog groter percentage van de
kinderen. Bovendien is zo’n twaalf procent echt extreem
angstig. Er durven 900.000 mensen helemaal niet een
behandeling te ondergaan.

De mondhygiënist. Daarmee
voorkom je heel wat problemen.
tandvleesontstekingen en houdt uw gebit gezond. Zodat u
met een beetje geluk met het bekende ‘Geen gaatjes!’ van
uw jaarlijkse tandartscontrole terugkeert.

Leuk is misschien wat anders.
Maar pijn hoeft u niet te lijden.

Neem daarom liefst vandaag nog contact met ons op.
Maak een afspraak. En vertel ons precies wat uw
vervelende ervaringen zijn, wat u onprettig vindt en
waarvoor u nu eigenlijk bang bent. Dan kunnen wij
- na uw gebit bekeken te hebben - een plan opstellen,
u steeds goed voorbereiden op wat u te wachten staat
en afspraken maken over wel of niet een gedeeltelijke
of zelfs gehele verdoving.
• een behandelplan op maat
• op angstcliënten en kinderen getrainde tandartsen
• een speciaal team van erkende anesthesiologen
(verdovingsspecialisten) en anesthesiemedewerkers.
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Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. En dus vinden
ze het vaak heel leuk om te leren goed voor hun tandjes
te zorgen.

Let op deze signalen

Is dat niet het geval of hebt u last van bijvoorbeeld:
• een slechte adem
• vaak een droge mond
• tandsteen of aanslag
• bloedend of jeukend tandvlees
• loszittende tanden of kiezen
• gevoelige tandhalzen of teruggetrokken tandvlees
Dat is dus een heel serieus probleem voor u en uw
gezondheid, als u tot deze groep behoort. Want u snapt
ook wel dat gebitsproblemen niet vanzelf weggaan, maar
de vervelende neiging hebben om erger te worden.

De glimlach van een kind. Daar
doet onze kindertandarts het voor.

dan is het slim om een afspraak met onze mondhygiënist te
maken. Deze adviseert u over goed gebitsonderhoud en
goede mondverzorging, leert u wat over voeding en reinigt
uw gebit grondig.
Zo’n bezoek aan de mondhygiënist is ook voor uw kind
erg belangrijk. Want wie jong leert zijn gebit goed te onderhouden, krijgt al gauw vanzelf de smaak te pakken.
En ziet vaak niet meer op tegen een volgend bezoekje aan
de tandarts.

Leuk om te weten, want gratis!

Trouwens, leuk om te weten: voor onder de 18 zit zowel de
tandarts als de mondhygiënist in de basisverzekering, en
geldt zelfs geen eigen risico.
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Vanaf twee jaar

Onze speciale kindertandarts neemt - wanneer uw kind
twee jaar is - uw peuter bij de eerste controle stap voor
stap en op een aansprekende manier mee in de wereld
van tandjes, tandpasta en poetsen. Zodat ze straks met
veel plezier poetsen en trots op hun stralend witte tanden
kunnen zijn.
Ook krijgen de kinderen - wanneer dat noodzakelijk wordt
voorkomen. En voor de onvermijdelijke eerste gaatjes
gebruikt onze kindertandarts natuurlijk mooie, witte
kunstharsvullingen die een heel melktandleven meegaan.

Leuke service:
de controle op woensdagmiddag

De gratis halfjaarlijkse controles verlopen vrijwel altijd
lekker vlot, stipt op het tijdstip waarop u afgesproken
hebt, en worden doorgaans - heel handig - op de
‘vrije’ woensdagmiddag gehouden.
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