Behandeling onder narcose

Kliniek Tandheelkunde Sneek

Als uw gebit in slechte staat is en daarom meerdere behandelingen
nodig zijn, dan kan behandeling onder narcose voor u een uitkomst
zijn. U ondergaat in één keer meerdere behandelingen en bent
daardoor niet onnodig veel tijd kwijt. 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 en ervaren anesthesiologen en anesthesieassistenten, die BIG-geregistreerd zijn. Zij houden jouw gezondheid
nauwgezet in de gaten tijdens de behandeling, u 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.

Een avondje tot
rust komen bij
de tandarts

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

Na afloop van de narcose behandeling word u naar de uitslaapkamer
gebracht om rustig wakker te worden alvorens u naar huis gaat.
De narcosemiddelen die we gebruiken, voorkomen misselijkheid na de
narcose.

ALGEMENE TAN
TANDHEELKUNDE • ESTHETISCHE MONDZORG
MONDHYGIËNISTE • IMPLANTOLOGIE • KLIKPROTHESE • ANGST
VOLLEDIGE NARCOSE • KINDERTANDHEELKUNDE

Kliniek Tandheelkunde Sneek
verzorgt graag uw gebit.

Simmerdyk 14B
8601 ZP Sneek
T 0515 430 840
E info@tandartssneek.nl

Maandag t/m donderdag
van 08.00 tot 17.00 uur
Vrijdag
van 08.00 tot 14.00 uur
Avondspreekuur
van 17.30 tot 19.30 uur

facebook.nl/kliniek.tandheelkunde.sneek
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Avondspreekuur

Help, mijn agenda zit vol!
Als drukbezette man of vrouw is het lastig om een gaatje te

“Een mooie lach is het
visitekaartje van uw gezicht”

"Het avondspreekuur is voor mij écht een uitkomst.

vinden in uw overvolle agenda. U bent onmisbaar op uw werk,
u sport graag een paar keer per week en probeert zoveel

Relaxed in de tandartsstoel

mogelijk tijd door te brengen met uw gezin. Een bezoekje aan

Dat u met een gerust gevoel naar de tandarts gaat, vinden wij heel
belangrijk. Daarom doen wij er alles aan om een ontspannen sfeer te
creëren. U wordt ontvangen in onze royale wachtruimte met een lekker
kopje koffie en de nieuwste tijdschriften. Als u eenmaal in onze stoel zit,
dan leggen wij u stap voor stap uit hoe de behandeling verloopt.
Zo weet u precies wat u kunt verwachten. Ziet u op tegen de pijn
dan kunnen wij u een verdoving geven. Als u echt angst ervaart of
meerdere behandelingen in één keer wilt laten uitvoeren, dan behoort
een behandeling onder volledige narcose ook tot de mogelijkheden.

de tandarts is dan lastig in te plannen. En toch is het zinvol om
elk half jaar uw gebit te laten controleren.
Kliniek Tandheelkunde Sneek wil graag dat iedereen de
mogelijkheid heeft om op het spreekuur te komen. Daarom

Patiënten ervaring
Als vertegenwoordiger ben ik overdag op pad door heel Nederland
en kan ik moeilijk even tussen mijn werk door naar de tandarts
gaan. Ik moest hier dus altijd een vrije dag voor plannen.
Een collega vertelde mij dat hij altijd met volle tevredenheid naar
het avondspreekuur van Kliniek Tandheelkunde Sneek gaat en zo
doende zit ik nu ook één keer in het halfjaar in de stoel bij
tandarts Frank Post."

organiseren wij elke dinsdag een avondspreekuur van 17.30 tot
19.30 uur. Speciaal voor mensen die overdag niet kunnen.

Patiënten ervaring
“Naar de tandarts gaan is nooit mijn hobby geweest. Ik kon er
vreselijk tegenop zien en stelde mijn bezoekjes dan ook
regelmatig uit. Helemaal omdat ik het zo ontzettend druk heb
met mijn bedrijf. Maar van uitstel komt afstel en zo gebeurde het
dat ik drie jaar lang niet bij de tandarts langsging. Toen ik hoorde
dat ik bij Kliniek Tandheelkunde Sneek in de avonduren terecht
kon, heb ik mezelf er uiteindelijk toch toe gezet om een afspraak
te maken. Mijn gebit bleek er slecht aan toe te zijn en ik moest
daarom verschillende behandelingen ondergaan. Met mijn
overvolle agenda zag ik dit niet zitten, maar gelukkig bood
tandarts Frank Post mij een geweldige oplossing. Ik mocht onder
narcose zodat hij alle behandelingen in één keer kon verrichten.
Het koste me amper tijd en ik voelde geen centje pijn.
Voor mij nooit meer anders.”
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Exclusieve ‘mooimakers’
Als u het druk heeft dan vraagt uw lichaam en gezondheid om extra
zorg. Het gebit wordt hierbij nog wel eens vergeten. Een goed
onderhouden gebit is echter essentieel voor de lichamelijke gezondheid. Maar dat niet alleen, een mooi gebit straalt ook kracht en
jeugdigheid uit en geeft u zelfvertrouwen en energie.
Naast de reguliere tandheelkundige zorg kunt u bij ons terecht voor
behandelingen op het gebied van esthetiek en implantologie, oftewel
‘mooimakers’ zoals wij het zelf vaak noemen. Met facings kunnen wij
bijvoorbeeld heel eenvoudig uw scheve of verkleurde tanden
maskeren of kleine onvolkomenheden onzichtbaar maken. Het
resultaat oogt
heel natuurlijk en sluit perfect aan bij de vorm en kleur van uw
andere gebitselementen. Wilt u uw hele gebit opfrissen dan is ‘in
house bleaching’ een uitstekende optie. Wij werken met een
whitening systeem dat bewezen veilig is en een mooi resultaat in
de gewenste kleur geeft.

