Kliniek Tandheelkunde Sneek
Kliniek Tandheelkunde Sneek is gevestigd in het gezondheidscentrum
Simmerdyk, net achter het Antonius Ziekenhuis. We behandelen op
afspraak (maandag t/m donderdag van 08.00 tot 17.00 uur, vrijdag van
08.00 tot 14.00 uur). Voor mensen die ons liever ’s avonds bezoeken, is er
op dinsdag avondspreekuur van 17.30 tot 19.30 uur. Gratis parkeren kan
zowel op eigen terrein als in de directe omgeving van onze praktijk.

ALGEMENE TANDHEELKUNDE • ESTHETISCHE MONDZORG
MONDHYGIËNISTE • IMPLANTOLOGIE • KLIKPROTHESE • ANGST
VOLLEDIGE NARCOSE • KINDERTANDHEELKUNDE
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Een mooie lach is
het visitekaartje
van uw gezicht

Algemene informatie

Wij gaan verder waar
anderen stoppen
Kliniek Tandheelkunde Sneek is meer dan een moderne
gezinspraktijk. We onderscheiden ons met een brede waaier
aan specialismen en innovatieve maatwerkoplossingen voor
jong en oud. Omdat we zo’n beetje elk gebitsprobleem
binnenshuis behandelen, hoeven we vrijwel nooit iemand door
te sturen. Bij alles wat we doen staan kwaliteit en persoonlijke

Van kindergebit tot kunstgebit

Exclusieve mooimakers en implantologie

Als gezinspraktijk biedt Kliniek Tandheelkunde Sneek complete mondzorg
voor iedereen met en zonder eigen tanden. Om het tandartsbezoek van
kinderen zo ontspannen mogelijk te laten verlopen, trekken we extra tijd uit
voor jonge patiëntjes. Tijdens het wekelijkse kinderspreekuur worden jonge
kinderen spelenderwijs vertrouwd gemaakt met de tandarts.
Voor tandeloze patiënten bieden wij specifieke mondzorg tijdens het
tandprothetisch spreekuur. Onze klinisch prothese technici zijn technisch en
medisch gekwalificeerd een kunstgebit of klikgebit zelfstandig aan te meten,
te vervaardigen en bij te stellen.

Kliniek Tandheelkunde Sneek werkt alleen met eersteklas technieken en is
toonaangevend in esthetische mondzorg en implantologie. Met duurzame
facings, betrouwbare whitening methodes en geavanceerde implantaatoplossingen creëren we een aantrekkelijke lach die mooi aansluit bij uw
persoonlijke uitstraling. Onze implantoloog is gespecialiseerd in
Teeth-in-an-Hour, een digitale implantaattechniek die de normale genezingsfase overbodig maakt. Via computergestuurde planning wordt uw behandeling nauwkeurig voorbereid, waarna de implantaten mét daarop alle nieuwe
tanden en kiezen in één keer worden geplaatst. Teeth-in-an-Hour geeft
nauwelijks ongemak en is ideaal voor mensen die opzien tegen het
gebruikelijke procedé van meerdere tandartsbezoeken.

aandacht voorop. U wordt gastvrij ontvangen in een prettige
omgeving en in alle rust geholpen door professionals die
werken met de nieuwste behandeltechnieken.
Ons team bestaat uit betrokken tandartsen, mondhygiënisten,
preventieassistenten, klinisch prothese technici,
een tandarts-implantoloog en een praktijkmanager.

Tanden en kiezen in topvorm
Ons uitgangspunt is dat een mooie lach begint met sterke tanden en gezond
tandvlees. We besteden veel aandacht aan preventie en het schoonhouden
van uw gebit. Een periodieke reinigingsbeurt door een van onze mondhygiënisten is een professionele aanvulling op uw mondzorg thuis.
Een goed onderhouden gebit straalt zelfvertrouwen uit en is essentieel voor
de algemene gezondheid. Kliniek Tandheelkunde Sneek behandelt veel

Behandeling onder volledige narcose
Wij vinden dat niemand bang hoeft te zijn voor de tandarts. Onze ervaring
is dat we met extra behandeltijd, een heldere uitleg en eventueel een
ontspanningsmiddel veel onrust kunnen wegnemen. Met behulp van
plaatselijke anesthesie is het in principe mogelijk elk gebitsprobleem pijnloos

topsporters, als geen ander kennen zij het belang van een goede mondgezondheid voor de lichamelijke vitaliteit. Door in overleg een individueel
behandelplan uit te stippelen, werken we samen naar een blijvend gezond
gebit.

te behandelen. Voor mensen met hevige tandartsangst bieden we algehele

Gecertificeerde kwaliteit

Een narcosebehandeling kan ook een comfortabele oplossing zijn bij grotere
ingrepen als een gebitsrenovatie of implantaatbehandeling. Omdat mensen
in diepe slaap niets merken van de ingreep, kunnen we lang doorbehandelen
en zijn vervolgafspraken dikwijls overbodig. Om die reden kiezen ook
patiënten met een drukbezette agenda soms bewust voor volledige
anesthesie. Daarnaast biedt algehele narcose uitkomst bij de behandeling van
verstandelijk beperkte patiënten of multiple cariës bij kinderen. Om blijvende
tandartsangst bij kinderen te voorkomen, werkt Kliniek Tandheelkunde Sneek
samen met een gespecialiseerde
gesp
kinder- en jeugdtherapeut.

Of het nu gaat om een melktandje of een wortelkanaalbehandeling, u wilt
altijd verzekerd zijn van de beste zorg. Kwaliteit in en rond de tandartsstoel
is geen toeval maar het resultaat van kennis, kunde & ervaring en
gespecificeerde werkprocedures & behandelprotocollen.
Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd met ISO 9001.
Dit internationale keurmerk geeft u de zekerheid dat het prima in orde is met
de hygiëne, infectiepreventie en veiligheid binnen onze praktijk en natuurlijk
de deskundigheid en bevoegdheden van onze medewerkers.

narcose aan. Deze behandelingen vinden in onze eigen kliniek plaats in
samenwerking met een BIG-geregistreerd anesthesieteam van Anesthesie
Service Nederland (ASN).

