
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, ook als uw kind of familielid in 

een andere instelling of thuis woont. 

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

verwijzing nodig van de tandarts van uw kind of 

familielid. Als dat niet mogelijk is, vraag dan een 

verwijzing aan de huisarts of een medisch 

specialist. Wilt u meer weten over de voorwaar-

den 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 u 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 machti-

ging aan bij uw zorgverzekeraar. Keurt uw 

zorgverzekeraar de aanvraag goed, dan krijgt u 

de kosten of in ieder geval een deel daarvan 

vergoed.

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

Praktische informatie

Meer informatie?  
Bel: 0314 69 62 50  
E-mail: cbt@elver.nl
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Voor mensen met een lichamelijke  
of verstandelijke beperking

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

Specialistische 
mondzorg



Voor wie?
Het CBT is er speciaal voor mensen die niet 

zomaar bij een gewone tandarts terecht 

kunnen. Een lichamelijke en/of verstandelijke 

beperking maakt goede gebitsverzorging en 

onderhoud vaak moeilijker. De beperking zorgt 

bijvoorbeeld voor angst voor de tandarts, 

problemen met tandenpoetsen door spasticiteit 

of afweer, extra gevoeligheid voor gaatjes of 

snel ontstoken tandvlees. Er is vaak zorg nodig 

die een gewone tandarts niet kan bieden. 

Hoe werkt het CBT?
In ons centrum staat nauwe samenwerking met 

de cliënt, familie of vertegenwoordigers 

voorop. Dit ervaart u in onze 

onderscheidende werkwijze:

• We bieden specialistische kennis en zorg op 

maat in een prettige omgeving.

• We maken tijd voor een uitgebreide kennis-

making en een rustige behandeling.

•	 We	spelen	in	op	de	specifieke	wensen	van	de	

cliënt. Soms is er een stappenplan nodig, 

soms een aanpassing van de  behandelkamer.

• We werken samen met de cliënt en andere 

betrokkenen in een sfeer van openheid en 

vertrouwen.

• U krijgt voorlichting en praktische tips om 

zelfstandig het gebit te kunnen onderhouden.

Samenwerken met specialisten
Een deskundig team van tandartsen, mond-

hygiënisten en tandartsassistentes staat in het 

CBT voor u klaar. Zo nodig betrekken we andere 

specialisten van het Elver Behandelcentrum bij 

de behandeling. Denk daarbij aan artsen, 

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 uw familielid.

Als de gewone tandarts 
niet (meer) gaat
Wilt u goed voor het gebit van uw kind of familielid laten 
zorgen? En lukt dat niet bij een gewone tandarts vanwe-
ge een lichamelijke en/of verstandelijke beperking? Dan 
kan het team van het Centrum voor Bijzondere Tand-
heelkunde (CBT), onderdeel van Elver, u zeker helpen. In 
ons  centrum draait alles om zorg op maat, rust, vertrou-
wen en transparantie. Samen met u bekijken we hoe we 
het gebit gezond kunnen maken én houden. Kom gerust 
eens kennismaken en bel voor een afspraak. We helpen 
u graag verder. 



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

Niet alleen mensen met een 

verstandelijke beperking kunnen 

bij ons terecht. Het CBT is er voor 

alle volwassenen en kinderen die 

niet naar een gewone tandarts 

kunnen gaan, om allerlei 

 verschillende redenen.

Maaike is achttien jaar en autistisch. 

Sinds kort woont ze niet meer thuis, 

maar in een woongroep van een 

instelling. Voor haar is dit een grote 

verandering waar ze erg aan moet 

wennen.	Maaike	vindt	het	fijn	als	alles	

in een vaste, voorspelbare volgorde 

plaatsvindt. Daar houden haar 

begeleiders rekening mee als ze 

Maaike willen laten wennen aan 

spannende nieuwe situaties, zoals 

een bezoek aan de tandarts. De 

tandarts van het CBT heeft hiervoor 

samen met de gedragskundige een 

stappenplan opgesteld. Met picto-

grammen bereidt de begeleider haar 

voor op het bezoek en er gaat altijd 

een vertrouwd iemand met haar mee. 

Het bezoek is zo gepland dat Maaike 

niet lang in de wachtkamer hoeft te 

zitten. Het behandelteam zorgt 

ervoor dat het rustig is in de behandel-

kamer. Er gebeurt per behandeling 

niet meer dan wat van tevoren is 

afgesproken, zodat Maaike altijd 

precies weet wat er gaat gebeuren. 

Inmiddels gaat Maaike rustig in de 

behandelstoel zitten en laat in goed 

vertrouwen toe dat de tandarts haar 

gebit nakijkt en schoonmaakt.

Bas van twintig zit in een rolstoel. Hij 

is spastisch, zelf tandenpoetsen lukt 

niet. Zijn ouders helpen hem hierbij, 

maar het is een hele klus omdat Bas 

zijn hoofd niet goed kan stilhouden. 

Bij een bezoek aan de tandarts is Bas 

altijd extra gespannen en nemen zijn 

spasmen toe. Gebitscontrole door de 

gewone tandarts was lastig en 

behandelen lukte al helemaal niet. De 

tandarts verwees Bas door naar het 

CBT. Bij het CBT wordt Bas met een 

tillift vanuit zijn rolstoel in de tand-

artsstoel getild. Speciale kussens in 

de tandartsstoel zorgen ervoor dat hij 

comfortabel ligt. De CBT-tandarts 

laat Bas stapsgewijs wennen aan een 

pijnloze behandeling van zijn gebit. 

Bas voelt zich steeds meer op zijn 

gemak. Zijn spasmen verminderen en 

de tandarts is beter in staat zijn gebit 

te behandelen.

De mondhygiëniste geeft Bas en zijn 

ouders tips over voeding en oefent 

het tandenpoetsen. Door zijn tanden 

te poetsen wanneer Bas op bed ligt, 

lukt het de ouders steeds beter om 

zijn mond goed schoon te houden. 

Zo voorkomen ze nieuwe mond-

problemen.

Bas: minder spanning 

Maaike: voorspelbaar en vertrouwd


