Onze locatie
Nieuwe Steen 3, 1625 HV Hoorn
www.kindertandarts.com
U kunt eventueel gratis parkeren op eigen terrein.
Vanaf station Hoorn is de praktijk per bus bereikbaar met
de lijnen: 11, 131, 415 en 636 (bushalte stadhuis).

Contact met ons
e-mail: info@kindertandarts.com
telefoon: 0229 26 57 58, van maandag t/m vrijdag
van 9.00 - 12.15 uur en van 13.15 - 16.15 uur.
Wanneer u minder dan 48 uur van tevoren afbelt
of wanneer u de afspraak vergeten bent, zijn
wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd in
rekening te brengen.
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Wie wij zijn
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De Hofstee is gespecialiseerd in de tandheelkundige behandeling
van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. De behandeling wordt
uitgevoerd door onze tandartsen ondersteunt door de mondhygiënisten
en preventie assistentes. Met behulp van onze anesthesioloog kunnen
we uw kind, wanneer deze een reguliere behandeling niet aankan,
behandelen terwijl hij of zij slaapt. Hierbij kan ook een kinderpsycholoog
worden geconsulteerd voor begeleiding van ernstige angststoornissen
of behandel problemen.
Wij werken op verwijzing van uw eigen tandarts. Bijvoorbeeld omdat uw
kind heel bang is voor de tandarts of erg veel gaatjes blijkt te hebben en
uw tandarts een lange uitgebreide behandeling moeilijk vindt. In overleg
met u en de verwijzend tandarts nemen wij dan de behandeling over.
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Hoe wij werken

Bij het eerste gesprek willen we graag van u weten wat uw kind heeft
meegemaakt bij de tandarts en bij eventueel andere artsen om ons
een goed beeld te vormen. Op basis van wat u vertelt, wat wij zien
aan het gedrag van uw kind en de conditie van zijn of haar gebit, doen wij u
een voorstel voor de verdere behandeling en vragen dit zo nodig aan bij uw
zorgverzekeraar.
Tijdens alle volgende afspraken vragen wij u in de wachtkamer plaats te
nemen. Onze aandacht kan dan volledig bij uw kind zijn. Natuurlijk begrijpen
we dat het spannend is om uw kind alleen de behandelkamer in te laten
gaan, maar de ervaring is dat wij op deze manier makkelijker contact met
kinderen krijgen en zij meer zelfvertrouwen krijgen.
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Het eerste behandel moment van uw kind zal besteed worden om uw kind
te laten wennen aan de nieuwe situatie. Wij maken uw kind helder wat er
van hem / haar verwacht wordt en wat hij / zij kan verwachten van ons
tandheelkundig team.
De behandeling van kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basis
ziektekostenverzekering.

