HALLO, KOMEN JULLIE OOK BIJ DE JEUGDTANDVERZORGING ZOETERMEER?
Zoeken jullie een leuke kindvriendelijke tandartsenpraktijk voor jullie kind(eren) die 2x
per schooljaar op school komt met de Dental Car? Kies dan voor de
Jeugdtandverzorging Zoetermeer!
Hier wat voordelen op een rijtje:
- 2 x per jaar een uitgebreide poetsles met kleurtest, zodat de kids kunnen zien
waar ze plekjes over slaan met poetsen. Na de poetsles krijgen de kids een
mooie tandenborstel mee naar huis.
- Is het poetsen nog wat moeilijk dan zijn er extra poetslessen op ons centrum.
- Ook voeding is belangrijk voor een gezonde mond. Hierover praten wij
natuurlijk met ouders en kinderen.
- Beschermlaagjes op blijvende kiezen (sealen) aanbrengen en behandelen van
caviteiten worden gedaan op ons moderne centrum aan de Denemarkenlaan.
Dit kan op afspraak maar wij hebben ook een eigen haal- en brengservice die
in overleg met school de kinderen van en naar school rijdt. Hierdoor hoeven
ouders geen vrij te nemen om met hun kind naar de tandarts te gaan.
- Voor peuters (2,5 tot 4 jaar) hebben we speciale wengroepjes. De peuters
komen voor hun 4e jaar 3x in groepjes bijeen om op een speelse manier te
wennen aan de tandarts. Al toverend, zingend en spelend leren zij tanden
poetsen en geven we advies over eet- en drinkmomenten en hoe de mond
gezond blijft.
- Middelbare school: als de kinderen op de middelbare school zitten komen ze
op afspraak naar ons moderne centrum aan de Denemarkenlaan. Tot de 18
jarige leeftijd blijven wij hen begeleiden met poetsaanwijzingen en gezonde
voedingsadviezen.
- ALLE BEHANDELINGEN VALLEN ONDER DE BASISVERZEKERING EN
WORDEN GEHEEL VERGOED DOOR UW ZORGVERZEKERING.
Zijn jullie nieuwsgierig geworden bezoek dan onze website:
www.jtv-zoetermeer.nl (hier kun je ook inschrijven).
Of vraag naar onze folder op de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of op de
basisschool van uw kind.
U kunt ons ook bellen op 079 – 342 2877 (op werkdagen tussen 8.45 en 12.00 uur
en tussen 13.00 en 15.45 uur).
Jeugdtandverzorging Zoetermeer
Denemarkenlaan 2 ( 3e etage)
2711EL ZOETERMEER

