Tandartsbehandeling
onder narcose

Angst voor de tandarts

Narcosebehandeling
Een mooi en gezond gebit is voor iedereen mogelijk!

Bent u zó angstig voor de tandarts dat u
afziet van bepaalde behandelingen?
Of slaat u zelfs een tandartsbezoek over?
U bent niet de enige!
Angst voor de tandarts
Tandartsangst komt veel voor: 2,5 miljoen
Nederlanders zien op tegen een
tandartsbehandeling.
Wij bieden deze groep mensen een passende
oplossing, namelijk een tandartsbehandeling
onder algehele narcose. Narcose resteert
vaak nog als enige oplossing om angstige
patiënten, die alles al geprobeerd hebben,
een tandheelkundige behandeling te laten
ondergaan. NarcoDent wil deze patiënten
graag helpen en is daarom een
samenwerking aangegaan met uw praktijk.
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Stappenplan
•

Meldt u aan via www.narcodent.nl voor een geheel
vrijblijvend intakegesprek. U kunt
natuurlijk ook telefonisch contact met ons
opnemen.

•

Wij informeren u over de mogelijkheden van een
behandeling onder narcose en er wordt een
persoonlijk behandelplan opgesteld.

•

Als u kiest voor de behandelmethode en uw
gezondheid laat een behandeling onder narcose
toe, plannen wij een afspraak voor u in.

•

Bij het trekken van al uw tanden/kiezen zal uw
behandelaar of een tandarts/tandprotheticus van
onze praktijk de immediaatprothese (noodprothese
die gelijk na het trekken van de tanden en kiezen
geplaatst kan worden) maken. Deze dient u op de
dag van behandeling mee te nemen zodat deze
direct geplaatst kan worden.

•

Na de narcosebehandeling kunt u weer terecht bij
uw eigen tandarts. Wanneer u deze niet heeft,
adviseren wij u graag over een tandarts bij u in de
buurt.

Heeft u na het lezen van de informatie nog
vragen? Neem dan contact met ons op via
0800 - 42 42 002 (tijdens kantooruren).

