making you smile
patiënteninfo

Bij Lohr Tandartsen doen wij er alles aan
u de behandeling te geven waarbij u zich
prettig voelt. Wij werken met de modernste
apparatuur en volgens de hoogste maatstaven in de hedendaagse tandheelkunde.
Ons behandelteam heeft ruime vakkennis
en ervaring en bovenal weten wij ons in
te leven in degene waar alles om draait.
En dat bent u.

Mondgezondheid

Mondgezondheid is ons vak en samen met
u zorgen wij voor een gezonde mond. Want
een gezonde mond met mooie gezonde
tanden draagt bij aan een gezond leven.
Het voorkomt dat u last krijgt van kiespijn,
tandvleesontstekingen en andere narigheid.
Daar komt bij dat een slechte mondgezondheid invloed kan hebben op de algemene
gezondheid. Zo staat vast dat tandvleesontstekingen een oorzaak kunnen zijn van
zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte.
Maar ook zijn er steeds meer aanwijzingen
dat mondinfecties oorzaak kunnen zijn van
hartproblemen. Alle reden dus om mondgezondheid serieus te nemen. Daarom geven
wij u gericht advies over de verzorging van uw
gebit. En doen wij er alles aan zodat u onze
praktijk verlaat met een prettig en gerust
gevoel. Met een glimlach. Making you smile…

Ons team

Ons team van veertien mondzorgspecialisten
staat elke werkdag voor u klaar van 8.30 tot
17.00 uur. Wij laten u zo veel mogelijk door
dezelfde medewerker behandelen. Zeg het ons
als u een voorkeur heeft. Dan houden wij daar
rekening mee. Uw persoonlijke gegevens gebruiken wij om u zo goed mogelijk te behandelen.
Daar gaan wij zorgvuldig mee om en alleen met uw
toestemming krijgen anderen deze onder ogen.

Afspraken

Voor een afspraak kunt u ons van 8.30 tot
17.00 uur bellen op (0596) 63 45 24.
Ook kunt u 24 uur per dag een afspraak
maken op www.lohrtandartsen.nl.
Daarvoor moeten wij u eerst registreren.

E-mail ons via info@lohrtandartsen.nl en
wij regelen het voor u. Als u een afspraak wilt
afzeggen of verzetten, laat het ons dan gauw
weten. Het liefst niet later dan 24 uur van
tevoren. Dan hoeven wij u geen kosten
(15 tot 100 euro) in rekening te brengen.

Controle en behandeling

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zien
wij u graag twee keer per jaar voor controle van
uw gebit. U ontvangt van ons een oproepkaartje
om u daaraan te herinneren. Bij een controle
kan blijken dat de tandarts of mondhygiënist
uw gebit moet behandelen. Meestal zal zij
of hij dan een nieuwe afspraak met u maken.
Zo creëren wij voldoende tijd voor een goede
behandeling. Als het nodig is, behandelen wij

u dezelfde dag nog of zelfs meteen. Voor meer
informatie over onze behandelingen bezoekt
u onze website www.lohrtandartsen.nl.
Een gesprek met iemand van ons team kan
natuurlijk ook.

Röntgenfoto’s

Elke 2 - 3 jaar maken wij röntgenfoto’s.
Zonder deze foto’s zouden wij niet in
staat zijn uw gebit goed te verzorgen.
Het is dan ook noodzakelijk dat röntgenfoto’s regelmatig worden gemaakt.
Het gebruik van röntgenstraling kan schadelijk zijn voor zwangere vrouwen. Het is in
voorkomende gevallen dan ook belangrijk dat
u het ons laat weten als (er een kans bestaat
dat) u zwanger bent. Overigens kunnen wij
door onze moderne apparatuur volstaan met
een minimale hoeveelheid straling. Zodat de
risico’s over het algemeen zeer klein zijn,
zelfs als meerdere foto’s worden gemaakt.

Medicijnen

Staat u onder behandeling van een arts
of gebruikt u medicijnen, dan horen wij
dat graag van u. Veelal heeft uw ziekte
of uw gebruik van bepaalde medicijnen
consequenties voor tandheelkundige
behandelingen. Dus wij blijven graag op
de hoogte van alle ontwikkelingen in uw
gezondheid. Indien u meerdere medicijnen
gebruikt neem dan een medicijnenlijstje mee.
U kunt deze opvragen bij uw apotheek.
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’s Avonds, ’s nachts en
in het weekend

Wij doen er alles aan om uw gebit gezond
te houden. Maar plotselinge problemen
kunnen wij niet voorzien. Heeft u buiten
onze praktijkuren dringend een tandarts
nodig? Bel ons op (0596) 63 45 24.
U krijgt dan het telefoonnummer te horen
van de dienstdoende tandarts van de kring
Delfzijl/Appingedam.

Betaling

U kunt ons betalen op de manier die u prettig
vindt. Contant, met uw pin- of creditkaart
of door zelf over te maken. In het laatste
geval krijgt u een rekening toegestuurd van
NMT FenCS. Dit bedrijf verstuurt en int onze
rekeningen. Zo mogelijk zullen wij uw rekening
rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar sturen.
Want met verschillende zorgverzekeraars
hebben wij een betalingsovereenkomst
gesloten. Op www.lohrtandartsen.nl vindt u
een overzicht van deze zorgverzekeraars en
krijgt u informatie over onze tarieven. Mocht
er een uitgebreide behandeling nodig zijn
dan maken wij graag een begroting voor u.
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