
Persoonlijke aandacht voor een 

gezonde mond en een goed gebit!

Centrum

B i jzondere

Tandheelkunde

in Heerhugowaard



Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde 

biedt persoonlijke aandacht aan  

mensen die geen passende behandeling 

kunnen krijgen bij de huistandarts/

mondhygiëniste. De oorzaak kan een 

lichamelijke of verstandelijke beperking 

zijn. Maar ook onbekendheid, 

onbegrip en angst kunnen een goede 

behandeling in de weg staan. De 

medewerkers van het CBT hebben ruime 

ervaring in de omgang met mensen met 

een beperking en met mensen die tegen 

de behandeling opzien. Zowel kinderen 

als volwassenen. Wij nemen de tijd om 

hen op hun gemak te stellen, zodat een 

goede behandeling mogelijk wordt. Naar 

gelang de situatie werken we samen met 

ouders, begeleiders en andere disciplines.  



De toegankelijke tandarts

Bij het CBT werken we in een rolstoelvriendelijke ruimte. Door middel van een tillift 

kan er een transfer gemaakt worden van de rolstoel naar de behandelstoel. Ook kan 

de behandelstoel door middel van kussens per individu worden aangepast. 

Voorkomen is beter dan genezen

Goede mondverzorging kan veel tandheelkundige problemen voorkomen. De 

mondhygiëniste van het CBT biedt daarbij ondersteuning. Rekening houdend met 

persoonlijke wensen en mogelijkheden. Zo kunnen tandheelkundige behandelingen 

in de toekomst grotendeels voorkomen worden. Het is mogelijk om alleen door de 

mondhygiënist behandeld te worden en voor tandartsbezoek naar de huistandarts te 

gaan.

Werkwijze

Bij aanmelding krijg je formulieren toegestuurd. Hierin wordt gevraagd naar 

tandheelkundige, medische en persoonlijke gegevens. Vul dit zo volledig mogelijk in. 

Zo kunnen wij de zorg beter op de persoonlijke situatie afstemmen. 

Voor het eerste bezoek neem je mee:

• Ingevulde formulieren

• Verwijzing van een huisarts, tandarts, psycholoog of medisch specialist

• Geldig legitimatiebewijs

• Zorgpas (ziektekostenverzekering)

Tijdens het eerste bezoek bespreken we de formulieren. Daarna volgt er een 

mondonderzoek en maken we eventueel röntgenfoto’s. In overleg met jou bepalen we 

wat we willen bereiken en stellen we een behandelplan op. 

Spoedgevallen

Bij pijnklachten helpen wij zo mogelijk dezelfde dag. Bel alsjeblieft zo vroeg 

mogelijk. Buiten de openingstijden kun je contact opnemen met het tandartsen 

bemiddelingsbureau. Telefoonnummer (020) 303 45 00. Zij verwijzen je naar de 

dienstdoende tandarts in je regio.  



Openingstijden:

Maandag t/m donderdag tussen 8.45 en 16.30 uur. 

Vrijdag van 8:45 tot 12.30 uur. 

Afwijkende tijden vermelden wij op het antwoordapparaat. 

Verhinderd

Als je een afspraak bij het CBT niet kunt nakomen, laat ons dat dan tenminste een 

werkdag van te voren weten. Dan berekenen wij geen kosten.

Bij te laat afbellen zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. 

Verwijzing en vergoeding

Om in aanmerking te komen voor bijzondere tandheelkunde heb je een verwijzing 

nodig van huisarts, tandarts of psycholoog. De behandeling wordt vergoed vanuit 

de basisverzekering en moet soms aangevraagd worden bij de zorgverzekeraar. De 

kosten vallen wel onder het eigen risico. Wij adviseren vooraf navraag te doen bij de 

zorgverzekering over de vergoeding. 

Routebeschrijving

Zie plattegrond.

Openbaar vervoer

Vanaf NS-station 

Heerhugowaard is het een

kwartier lopen.

Neemt u buslijn 6, dan is het 

vanaf de halte Granaat 

zes minuten lopen. 

Meer weten?

Heb je nog vragen over het CBT of over ons, dan kun je bellen of mailen:

CBT Esdégé-Reigersdaal

J. Duikerweg 3

1703 DH Heerhugowaard

Telefoon: (072) 576 39 74 

E-mail: tandartsenunit@esdege-reigersdaal.nl

Richting Schagen/Leeuwarden

Richting Alkmaar


