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Samen op weg naar
een goede
mondverzorging…
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Een goede mondverzorging is
belangrijk voor je gezondheid.
Dit geldt voor iedereen!
Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde
(CBT) Zuid-Holland biedt tandheelkundige
zorg aan cliënten die meer aandacht en
ruimte nodig hebben bij de tandarts.
Doelgroep
De cliënten die wij ontvangen zijn mensen
met een geestelijke en/of lichamelijke
beperking, dementerenden en zorgafhankelijke ouderen, cliënten met angst
en kinderen met autisme, AD(H)D en
aanverwante stoornissen.
Onze praktijk
Onze tandartspraktijk beschikt over meerdere vrijstaande tandartsstoelen, tilliften
en vacuümmatrassen. De praktijk is op alle
locaties drempelvrij en dus toegankelijk
voor cliënten in een rolstoel en/of met een
lichamelijke beperking. Ook is er voldoende ruimte voor een ziekenhuisbed.
Extra aandacht
We begeleiden volwassenen en kinderen
met extreme angst voor de tandarts naar
een meer ontspannen cliëntrelatie zodat
een prettige behandeling mogelijk wordt.

Ouderen
Ook kwetsbare, zorgafhankelijke ouderen
kunnen in onze praktijk professioneel en
goed behandeld worden.
Onze medewerkers
Deskundig personeel, tijd en begrip voor
de beleving van iedere cliënt, leidt tot
betere communicatie waardoor een
behandeling mogelijk wordt.
Narcose en sedatie
Wij bieden de mogelijkheid cliënten onder
sedatie of algehele narcose (anesthesie)
tandheelkundig te behandelen.
Voor cliënten die niet behandeld kunnen
worden tijdens een reguliere behandeling,
is dit een passende oplossing. Hiervoor
werken wij nauw samen met Anesthesie
Service Nederland.

Kortom, we streven naar een persoonlijke tandheelkundige behandeling die
gericht is op de wensen en omstandigheden van onze cliënten.
“Samen op weg naar een goede
mondverzorging….”
Je eigen tandarts, huisarts en/of overige
zorgverleners kunnen je verwijzen naar
CBT Zuid-Holland.
Tarieven
Op www.cbtzuidholland.nl lees je alle
informatie over onze tarieven.

Meer informatie?
Bel gerust naar één van onze locaties of
kijk eens op onze website:

www.cbtzuidholland.nl
Een e-mail sturen kan ook:
info@cbtzuidholland.nl

Waar te vinden?
Leiderdorp:
Onze praktijk in Leiderdorp is gevestigd
nabij het Alrijne Ziekenhuis.
Simon Smitweg 14
2353 GA Leiderdorp
T. 071 – 30 30 089
(voor afspraken van 8.30 tot 12.30 uur)
E. info@cbtleiderdorp.nl

Noordwijk:
Onze praktijk in Noordwijk is gevestigd in
het medisch gebouw op het terrein van de
Willem van den Bergh Stichting, een
onderdeel van zorgcentrum `s Heeren Loo.
Wintertuinlaan 4
2201 ZS Noordwijk ZH
T. 071 – 30 30 946
(voor afspraken van 08:00 tot 12:00 uur)
E. info@cbtnoordwijk.nl

Monster:
Onze praktijk in Monster is gevestigd in
het medisch gebouw op het terrein van
Het Westerhonk, een onderdeel van zorgcentrum `s Heeren Loo.
Binnenhof 5
2681 JH Monster
T. 0174 – 24 82 07
(voor afspraken van 08:30 tot 12:30 uur)
E. info@cbtmonster.nl

