
Een afspraak  wijzigen of afzeggen?
Een afspraak veranderen of afzeggen kan 

uitsluitend telefonisch via 0314 69 62 50. 

We bespreken dan meteen met u wanneer  

u wel kunt komen en helpen u graag verder.

Hebt u vragen?
Wilt u het CBT-team om advies vragen of wilt u 

meer informatie? Bel of mail gerust. We helpen 

u graag verder.

Hoe meldt u zich aan?
Voor een behandeling bij het CBT hebt u een 

verwijzing nodig van uw eigen tandarts. Hebt u 

geen eigen tandarts, vraag dan een verwijzing 

aan uw huisarts, een specialist of een psycho-

loog. Na deze verwijzing beoordelen we of u bij 

ons terecht kunt voor behandeling. Wilt u meer 

weten over de voorwaarden om voor deze 

specialistische zorg in aanmerking te komen? 

Onze medewerkers vertellen u er graag meer 

over.

Wat zijn de kosten?
Het CBT werkt met een uurtarief. Bij het begin 

van de behandeling legt de tandarts uit wat de 

behandeling inhoudt en hoort u wat de kosten 

zijn. Zo weet u precies waar u aan toe bent. 

Vervolgens vragen we voor u een  machtiging 

aan bij uw zorgverzekeraar. Keurt uw zorg-

verzekeraar de aanvraag goed, dan krijgt u  

de kosten of in ieder geval een deel daarvan 

vergoed.

Praktische informatie

Meer informatie?  
Bel: 0314 69 62 50  
E-mail: cbt@elver.nl

CONTACT

Telefoon: 0314 69 62 50 

E-mail: cbt@elver.nl 

Bezoek: Nieuw Wehlseweg 20a, 7031 HW Nieuw-Wehl

Post: Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT),  

postbus 3, 7030 AA Wehl
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Specialistische 
mondzorg

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde



Wanneer kunt u bij ons terecht?
Het CBT is er speciaal voor mensen die niet 

zomaar bij een gewone tandarts terecht kunnen. 

Bijvoorbeeld omdat ze erg bang zijn voor de 

behandeling of vanwege een lichamelijke en/of 

verstandelijke beperking. Het onderhoud van 

het gebit is dan een hele opgave en er is vaak 

zorg nodig die een gewone tandarts niet kan 

bieden. Ook zijn er soms speciale voorzienin-

gen nodig, zoals voor brede rol stoelen.

Hoe werkt het CBT?
We hechten als centrum grote waarde aan 

goede samenwerking met onze cliënten en 

ouders/verzorgers. Dat merkt u duidelijk aan 

onze onderscheidende werkwijze: 

• We bieden specialistische kennis en zorg op 

maat in een prettige omgeving.

• We werken in een sfeer van openheid en 

vertrouwen.

• Uw wensen voor het gebit staan centraal:  

wat u wilt bereiken en hoe u dat wilt doen.

• We luisteren naar uw verhaal. Wat maakt  

een bezoek aan de tandarts moeilijk of  

wat maakt u, uw kind of familielid zo bang?  

Angst wegstoppen helpt namelijk niet, erover 

praten wel.

• We bespreken met u welke behandelingen 

mogelijk zijn en hoe we die in de loop van de 

tijd kunnen uitvoeren. In een rustig tempo en 

op een manier die bij u, uw kind of familielid 

past.

• U bepaalt het tempo. Tijdens de behandeling 

leggen we goed uit wat we gaan doen. 

Degene die in de stoel zit, bepaalt hoe snel of 

langzaam de behandeling verloopt.

Samenwerken met specialisten
Een deskundig team van tandartsen, mond-

hygiënisten en tandartsassistentes staat in het 

CBT voor u klaar. Als het nodig is, betrekken  

we andere specialisten van het Elver Behandel-

centrum bij de behandeling. Denk daarbij aan 

gedragskundigen, fysiotherapeuten en logo-

pedisten. Ook hebben we regelmatig overleg 

met tandartsen in de regio en specialisten in  

het ziekenhuis. Zo biedt het CBT optimale 

mondzorg voor u of uw familielid.

Ziet u op tegen een controle of tandartsbehandeling en 
stelt u een bezoek aan de tandarts steeds langer uit? Of is 
het voor u, uw kind of familielid moeilijk een gewone 
tandarts te bezoeken vanwege een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking.Dan kan het team van het Cen-
trum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT), onderdeel 
van Elver, u zeker helpen. In ons centrum draait alles om 
zorg op maat, rust, vertrouwen en transparantie. Samen 
met u bekijken we hoe we het gebit gezond kunnen ma-
ken én houden. Kom gerust eens kennismaken en bel 
voor een afspraak. We helpen u graag verder. 

Als de gewone tandarts 
niet (meer) gaat



De zesjarige Anna is een vrolijk 

meisje. Ze komt ieder half jaar met 

haar ouders mee naar de gewone 

tandarts, gaat rustig in de stoel zitten 

en laat haar gebit nakijken. Bij de 

laatste controle ontdekt de tandarts 

gaatjes in haar melkgebit. Ze maken 

een afspraak voor de behandeling 

daarvan. Maar wat de tandarts en 

Anna’s ouders ook proberen, het lukt 

niet om haar te behandelen. Anna 

huilt alleen maar en houdt haar  

mond stijf dicht. Na overleg met  

haar ouders verwijst de tandarts  

Anna door naar het CBT. De eerste 

keer maken de tandarts, Anna en  

haar ouders rustig kennis met elkaar. 

De tandarts wil graag weten wie  

Anna is, waarom de behandeling bij 

haar eigen tandarts niet wil lukken  

en hoe de gaatjes zijn ontstaan.  

In de afspraken erna laat de tandarts 

Anna aan de behandeling wennen.  

Zo krijgt ze vertrouwen in de tandarts 

en in zichzelf. Ze is iedere keer weer 

trots als er een gaatje is gevuld.  

Haar gebit is weer in goede staat en 

Anna krijgt tips om haar gebit gezond 

te houden. Anna gaat inmiddels  

met plezier naar de tandarts. Haar 

ouders zijn opgelucht en trots op 

Anna!

Zo’n 23 jaar geleden belde Gerard 

voor het laatst met een smoesje naar 

zijn tandarts om zijn afspraak af te 

zeggen. Daarna is hij nooit meer 

geweest en vermijdt hij alles wat met 

de tandarts te maken heeft. Het is 

vooral één nare herinnering aan een 

behandeling bij de schooltandarts 

waar hij het meest last van heeft. Hij 

zou het liefst nooit meer gaan, maar 

het is inmiddels echt nodig. Een paar 

kiezen zijn afgebroken en een van 

zijn voortanden is grauw. Gerard 

besluit dat hij van zijn angst af wil  

en voor zijn gebit wil laten zorgen.  

De tandarts van het CBT helpt hem, 

met veel geduld en begrip, om zijn 

angsten langzaam maar zeker te 

overwinnen. Gerard merkt dat hij zelf 

de controle heeft over zijn behande-

lingen en dat de vreselijke dingen 

waar hij zo bang voor was niet 

gebeuren. Hij vindt iedere afspraak 

nog steeds spannend, maar belt niet 

meer af. Zijn gebit ziet er al stukken 

beter uit.

Gerard overwon nare herinneringen

Anna is trots op haar gevulde kiezen

ELVER BEHANDELCENTRUM, 
VOOR GESPECIALISEERDE 
ZORG

Het CBT is onderdeel van het 

Elver Behandelcentrum. Onder 

één dak vindt u hier Artsen voor 

Verstandelijk Gehandicapten, 

gedragsdeskundigen en andere 

therapeuten. De experts van het 

Behandelcentrum bieden 

gespecialiseerde medische zorg, 

begeleiding en advies. Vanuit een 

integrale kijk op gezondheid en 

welbevinden van mensen met 

een lichte tot ernstige verstande-

lijke beperking.

Geduldig en creatief zoeken 

onze specialisten naar kansen en 

mogelijkheden binnen beperkin-

gen. Daarin lopen we voorop en 

gaan we graag een stap verder. 

Want ook het kleinste detail kan 

een wereld van verschil maken, 

zeker als je afhankelijk bent van 

anderen. Dat vinden wij heel 

gewoon, maar het resultaat is 

altijd bijzonder.

BIJZONDERE MONDZORG

Het CBT is er voor alle volwas-

senen en kinderen die niet naar 

een gewone tandarts kunnen 

gaan, om allerlei  verschillende 

redenen.


