Tandheelkundige behandeling bij patiënten met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Patiënten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking kunnen soms niet naar een
‘gewone’ tandartspraktijk. Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) van Vogellanden
kan dan een oplossing bieden.
Bekijk de onderstaande film om een impressie te krijgen van onze behandelwijze.

Wanneer naar het CBT van Vogellanden?
Soms zorgt een lichamelijke of verstandelijke beperking ervoor dat een patiënt niet terecht kan in de
‘gewone’ tandartspraktijk. Soms is communicatie tussen tandarts en patiënt bijvoorbeeld nauwelijks
mogelijk, kan de patiënt niet meewerken tijdens de behandeling of is hij of zij niet in staat om zelf het
gebit goed te verzorgen. Deze patiënten kunnen terecht bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde
van Vogellanden.

Multidisciplinair team
Het CBT heeft als doel om de kauwfunctie zoveel mogelijk te behouden en het gebit zo goed als
mogelijk pijn- en ontstekingsvrij te houden. Bij het stellen van de diagnose en bij de behandeling is
een multidisciplinair team betrokken met zorgverleners met verschillende specialisaties. Het team
bestaat uit een tandarts, een mondhygiëniste en indien nodig een psycholoog of een orthodontist. Het
CBT neemt in principe de behandeling slechts tijdelijk over. Wij verwijzen de patiënt, indien mogelijk,
weer terug naar de eigen tandarts.

Verschillende behandelingen
Het CBT biedt de mogelijkheid om de communicatie tijdens de behandeling te ondersteunen met
visuele hulpmiddelen, zoals pictogrammen of foto’s. Als de patiënt niet kan meewerken tijdens de
behandeling, kan eventueel gebruik worden gemaakt van sedatie (lachgas) of algehele anesthesie
(narcose). Welke manier voor een patiënt het beste is, hangt af van het behandelplan, de
behandelbaarheid en de algemene gezondheid. Als het noodzakelijk is, vindt een behandeling onder
algehele anesthesie (narcose) plaats. Ons eigen team voert deze behandeling, onder begeleiding van
een ervaren anesthesist, in Isala uit. Een behandeling onder narcose vindt alleen plaats als het team
overtuigd is van de noodzaak van deze manier van behandelen. In dat geval wordt de behandeling in
principe vergoed door uw zorgverzekeraar.

Contact
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met
Vogellanden, via (038) 498 15 55 of cbt@vogellanden.nl. Het centrum is bereikbaar op werkdagen
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

https://www.vogellanden.nl:443/verstandelijke_lichamelijke_bep
erking.html

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u de tijd en plaats waar u wordt verwacht in uw
afspraakbevestiging. Bent u verhinderd? Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op
om een nieuwe afspraak te maken.

https://www.vogellanden.nl:443/verstandelijke_lichamelijke_bep
erking.html

