Jeugdtandverzorging
De Regionale Instelling voor Jeugdtandverzorging
is bedoeld voor de jeugd van 2 tot 22 jaar. Hoewel
de nadruk op preventieve maatregelen ligt (het
voorkomen van gaatjes) met voorlichting over
mondverzorging voeding, poetsles en het
fluorideren van het gebit, wordt ook het
fissuurverzegelen (sealen)
erbij gerekend. Deelnemende kinderen krijgen
bij ons een volledige
gebitsverzorging. Naast
controle, preventie en
eventuele behandeling,
zoals het repareren van
een afgebroken tand, een
kroon, een etsbrug etc.,
kunnen de kinderen bij ons
ook behandeld worden voor
orthodontie. Tevens letten de tandartsen op verkeerde gewoontes, zoals
duimzuigen, mondademhaling, afwijkende tongfuncties, e.d. De
behandeling vindt plaats in een van onze
tandartsbussen (dental-cars) bij de basisschool van
het kind of in het behandelcentrum aan de
Haaksbergerstraat 109 in Enschede of in het
behandelcentrum aan de Brugstraat 2 in Almelo

(naast Menzis) of in het behandelcentrum aan de
Bartelinksgang 2 in Eibergen. Ook bieden wij de
mogelijkheid van haal- en brengservice. Per taxibus
halen wij kinderen van de scholen voor controle en
behandeling op het centrum. U heeft vrijheid van
tandartskeuze en dat geldt ook bij de Stichting
Regionale Instelling voor
Jeugdtandverzorging.
Ouders kunnen bij de behandeling uiteraard aanwezig zijn. U bent dus van
harte welkom! Bij tussentijdse klachten kunt u ons
ook altijd telefonisch
bereiken. Op werkdagen
wordt direct met u een
afspraak gemaakt, zodat
er, indien gewenst, nog
dezelfde dag hulp kan
worden verleend. ‛s Avonds
en in de weekeinden krijgt
u via ons antwoordapparaat
het telefoonnummer van de tandartsendienst. Meer
weten? Bel dan gerust even met ons voor alle
informatie. Hieronder aan deze folder zit tevens
een aanmeldingsformulier. Gemeenten, scholen en
tandartsen staan achter de opzet van de Stichting
Regionale Instelling voor Jeugdtandverzorging.

Stichting Regionale Instelling voor Jeugdtandverzorging
Haaksbergerstraat 109
7513 ER Enschede
Tel.: 053-4309010
Fax: 053-4324046

Brugstraat 2
7607 XG Almelo
Tel. 0546-633288
Fax. 0546-633299

Bartelinksgang 2
7151 CW Eibergen
Tel.: 0545-475306

E-mail adres voor alle vestigingen: info@jtv-mondzorg.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wil je meedoen? Vul dan deze bon in en inleveren op school.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Familienaam: .......................................................................

School: .....................................................................

Roepnaam: .................................................................... m/v

Ouder(s) aanwezig bij behandeling: JA /NEE

Geboortedatum:..................................................................

Zorgverzekeraar: .................................................

Adres: ...................................................................................

Verzekerde nummer: ...........................................

Postcode: .............................................................................

BSN nummer: .........................................................

Woonplaats: ........................................................................

Handtekening: ........................................................

Telefoon: .............................................................................

Datum: .....................................................................

