Behandeling onder volledige Narcose

Kliniek Tandheelkunde Sneek

Mocht jij nog steeds enorme angst hebben voor de behandeling of is
er sprake van een gebitsbehandeling waar je erg tegenop ziet, dan
kunnen wij dit onder volledige narcose uitvoeren. Tandartsbehandelingen onder narcose komen in Nederland steeds vaker voor en in
Noord Nederland is Kliniek Tandheelkunde Sneek de eerste tandarts
die behandelt onder volledige narcose. Alle voorkomende
behandelingen kunnen onder narcose worden uitgevoerd in onze
eigen kliniek, in samenwerking met het anesthesieteam van
Anesthesie Service Nederland (ASN). Dit zijn zeer goed opgeleide,
ervaren anesthesiologen en anesthesieassistenten, die BIG-geregistreerd zijn. Zij houden jouw gezondheid nauwgezet in de gaten
tijdens de behandeling, je bent bij ons in goede handen.

In onze moderne gezinspraktijk biedt Kliniek Tandheelkunde Sneek
complete mondzorg voor iedereen met en zonder eigen tanden op
een kwalitatief hoogstaand niveau. Tijdens het wekelijkse
kinderspreekuur worden jonge kinderen spelenderwijs vertrouwd
gemaakt met de tandarts. Voor tandeloze patiënten bieden wij
specifieke mondzorg tijdens het tandprothetisch spreekuur.

Ik ga lekker slapen
bij de tandarts!

Kliniek Tandheelkunde Sneek is gevestigd in het gezondheidscentrum aan de Simmerdyk, achter het Antonius Ziekenhuis.

Patiënten ervaring
“Ik wil graag mijn ervaring delen over de behandeling met narcose
die ik had bij Kliniek Tandheelkunde Sneek. Ik heb al heel lang
enorme angst, maar gelukkig nooit problemen gehad met mijn
gebit. Toch had ik onlangs een gaatje en moesten een aantal oude
vullingen gerepareerd worden. Wat een ellende en wat een
paniek. Ik wist dat Kliniek Tandheelkunde Sneek ook onder
volledige narcose behandelingen uitvoert. Tandarts Frank Post
heeft alles heel goed uitgelegd en alle tijd voor me genomen.
Nadat ik mezelf had overwonnen heb ik de afspraak gemaakt en
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op de dag van de behandeling werd ik heel plezierig opgevangen.
Na uitgebreide uitleg is de narcose toegediend en viel ik in slaap.
Bij het wakker worden bij de anesthesioloog heeft Frank Post
uitgelegd hoe het was gegaan. En toen heeft mijn partner mij
naar huis gebracht. Een dag later belde de tandarts nog hoe het
was gegaan. Ik vind het belangrijk dat mijn gebit gezond blijft en
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als je dus net als ik angst hebt voor de tandarts, ga dan naar
Kliniek Tandheelkunde Sneek. Dan weet je zeker dat je er niets
van merkt en je gebit gezond blijft!”

Angst
g / narcose
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Hoe ontstaat angst
voor de tandarts?

“Een mooie lach is het
visitekaartje van uw gezicht”
Angst en de tandarts

Uit onderzoek is gebleken dat bijna de helft van de
Nederlandse volwassenen het niet prettig vindt om naar de
tandarts te gaan en zenuwachtig te zijn. Er zijn verschillende
oorzaken die kunnen voortkomen uit de jeugd, zoals minder
prettige ervaringen bij de (school)tandarts of door de
“verhalen”.

Tandarts Frank Post: “Als je een bezoek aan de tandarts niet prettig vindt,
of zelfs bang bent, vertel het ons. Dan kunnen we bij een behandeling die
misschien wat pijnlijk kan zijn, een verdoving geven, waarna u geen pijn
meer voelt. Ook is het mogelijk dat we een tandheelkundige behandeling
onder volledige narcose uitvoeren. Want als je jouw gebit niet laat
verzorgen, kunnen problemen ontstaan aan tanden, kiezen en tandvlees.
En dan is behandeling onder narcose een uitkomst”.

Controle over jouw behandeling
De ervaring van Kliniek Tandheelkunde Sneek leert dat
onzekerheid over wat er precies gaat gebeuren en de mogelijke
pijn tijdens de behandeling een rol kunnen spelen. Als je weet
waarom je bang bent, doordat je niet weet wat er gaat

Angst kan komen doordat je het gevoel hebt geen controle te hebben.
En dat is logisch, want iedereen heeft behoefte aan controle.
Kliniek Tandheelkunde Sneek zal je goed informeren over de
behandelingen, over wat er gaat gebeuren en waarom. En misschien
vind je het prettig om in de spiegel mee te kijken tijdens de behandeling.

gebeuren of door het geluid van het boren, dan kunnen wij
daarop inspelen. Door regelmatige controle en professioneel
onderhoud worden gebitsproblemen aan tanden, kiezen en
tandvlees voorkomen. Halfjaarlijkse controle is dus erg
belangrijk.

De volgende tips kunnen jou helpen om controle te houden:
•
•
•
•

meld jouw angst bij het maken van de afspraak
en bespreek het met ons
probeer ontspannings- of ademhalingsoefeningen
neem je favoriete muziek mee op je telefoon of iPod
vraag ons welke instrumenten waarvoor worden gebruikt

Voor kinderen is bang zijn voor de tandarts een natuurlijke reactie.
De tandarts is een vreemde plek vol vreemde voorwerpen, geluiden
en mensen. Kinderen zijn altijd meer op hun gemak in een vertrouwde
omgeving.
En als de tandarts een vreemde is, is het niet verrassend dat ze een
beetje bang zijn. In onze praktijk laten we kinderen altijd alles uitvoerig
zien, zodat hij of zij gerustgesteld wordt. Ook hanteren wij uitgebreide
preventieprojecten zodat je kind heel goed leert hoe de tandarts werkt.
Zo zorgen we er voor dat de angst voor de tandarts minder wordt vanuit
de belevenis van het kind zelf.
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Voor kinderen helpt het verder om:
•
•
•
•
•
•

er over te praten, zodat je weet waar angst vandaan komt
je kind regelmatig mee te nemen naar de tandarts
te vragen om vooraf alles aan jouw kind uit te leggen
het favoriete knuffeldier mee te nemen
eventueel om een verdoving te vragen
de afspraak ‘s morgens te plannen als je kind nog niet moe is

En tijdens ons speciale kinderspreekuur leren we kinderen
spelenderwijs kennis maken met de tandarts.

Samen jouw angst voor de tandarts verminderen
Kliniek Tandheelkunde Sneek hanteert een speciale werkwijze om
te helpen angst te verminderen of zelfs volledig weg te nemen.
Dat zit vaak in kleine dingen: uitleggen wat er gaat gebeuren, geen
onverwachte handelingen uitvoeren en tijd nemen om te luisteren.
Elke stap van de behandeling leggen we uit, zodat je precies weet
wat er op welk moment gebeurt.
Wij zullen in het eerste gesprek zo uitgebreid mogelijk toelichten wat de
werkwijze is van Kliniek Tandheelkunde Sneek. Zo werken wij er aan om
samen met jou de behandeling uitvoerbaar te maken en de angst tot op
een aanvaardbaar niveau te reduceren. Kliniek Tandheelkunde Sneek
werkt samen met een psycholoog en een psychotherapeut, gericht op
het verminderen van angst. Zit de angst te diep bij jou? Dan kan Kliniek
Tandheelkunde Sneek je eventueel in eigen huis onder volledige narcose
behandelen.

Uw kind en narcose
Een tandartsbehandeling onder narcose voeren wij uit bij kinderen
met angst voor de tandarts. Om blijvende tandartsangst bij kinderen
te voorkomen, biedt Kliniek Tandheelkunde Sneek begeleiding aan met
een gespecialiseerde kinder- en jeugdtherapeut.
Het voordeel van een tandartsbehandeling onder narcose is voor een
kind dat hij of zij er niets van merkt en dat alles wat nodig is in één keer
door kan worden uitgevoerd. Het kind hoeft dus niet vaker langs te
komen en dat scheelt vaak
v een hoop stress.

