AEMSTELGROEP
TANDARTSEN
WELKOM IN ONZE PRAKTIJKEN

In deze brochure vindt u belangrijke informatie over onze
praktijken en de mensen die er werken. Hoe meer u weet van
onze praktijken en onze werkwijze des te beter kunnen wij u
van dienst zijn.

VESTIGINGEN

Sinds 1985 zijn wij gevestigd in Amstelveen-noord, in 2005
werd een 2e vestiging in het Medisch Centrum Bankras
geopend.

EERSTE BEZOEK

Bij uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te
vullen. Hierop dient u personalia, bijzondere omstandigheden
en medische gegevens te vermelden. Het is belangrijk dat u
over de juiste namen beschikt van medicijnen die u gebruikt.
De door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk
behandeld conform de Wet Persoonsregistraties.

(bleken) en tandvleesbehandelingen kunt bij ons terecht.
Binnen de praktijken zijn ook specialisten werkzaam op het
gebied van angstbehandeling, kinderen, ouderen en
gehandicapten. Voor enkele behandelingen zullen wij u
echter verwijzen naar een externe specialist.
Verder is op Laan Rozenburg een zelfstandig tandtechnisch
laboratorium gevestigd.

PIJN

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden?
Soms is pijn onvermijdelijk. Wij proberen dit ongemak echter
tot een minimum te beperken. In onze praktijken worden
desgewenst alle behandelingen onder lokale verdoving
uitgevoerd.

PREVENTIE

Preventie is het sleutelwoord in onze praktijk. Het is daarom
belangrijk dat uw gebit regelmatig wordt gecontroleerd opdat
problemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd.
Wij vinden in de meeste gevallen een halfjaarlijks onderzoek
voldoende, in overleg kan deze periode worden verlengd of
bekort. Langer dan een jaar wordt in het algemeen niet meer
verantwoord gevonden.
Wij herinneren u middels een schrijven aan de afgesproken
termijn.

Tijdens het eerste consult wordt de vragenlijst met u
doorgenomen en vindt een grondig onderzoek van uw gebit
plaats. Ook worden hiervoor röntgenfoto’s gemaakt. In een
enkel geval zullen ook gebitsafdrukken en/of een
parodontiumstatus (tandvleesonderzoek) noodzakelijk blijken.
Aan de hand van dit onderzoek wordt in overleg met u een
behandelplan opgesteld. In het geval van een uitgebreide
behandeling zal met u een globale kostenbegroting en
tijdsplanning worden besproken.

OPENINGSTIJDEN

TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING

Behandeling uitsluitend volgens afspraak.

Door de aanwezigheid van enkele specialisten en
gedifferentieerde tandartsen wordt binnen de praktijken een
breed scala tandheelkundige behandelingen aangeboden.
Van eenvoudige vullingen tot uitgebreid functieherstel door
middel van kronen en bruggen, zo nodig gecombineerd met
implantaten. Ook voor de meeste chirurgische ingrepen,
mondhygiëne, orthodontie, cosmetische behandelingen

De praktijk is geopend op:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08.00 – 20.00 uur
08.00 – 20.00 uur
08.00 – 20.00 uur
08.00 – 20.00 uur
08.00 – 18.00 uur
10.00 – 16.00 uur

Voor een afspraak belt u met 020 4455005
Een internet afspraak maakt u via www.aemstelgroep.nl.
Op de internet site staat behalve specifieke praktijkinformatie
ook algemene tandheelkundige informatie die het bekijken
waard is.

AVOND - WEEKENDDIENST

Ook buiten de reguliere openingstijden is voor patiënten uit
onze praktijken de waarneming goed geregeld. Voor ernstige
pijnklachten is de dienstdoend tandarts bereikbaar via de
mobiele telefoon met het nummer 06 54236288.

VERHINDERING

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan zo
spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur van tevoren, aan ons
melden. Indien u te laat afzegt, dan wel zonder bericht niet
verschijnt worden de kosten voor de gereserveerde tijd bij u
in rekening gebracht.

TARIEVEN

In onze praktijk wordt gewerkt volgens landelijk vastgestelde
tarieven. Alle behandelingen vinden plaats volgens
leveringsvoorwaarden zoals opgesteld door de NMT. Tot 18
jaar vallen de meest voorkomende behandelingen binnen de
basisverzekering.
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Route

ROUTEBESCHRIJVING LAAN ROZENBURG

ROUTEBESCHRIJVING BANKRAS

Vanuit Amsterdam-VU (A10-S108), via Amstelveenseweg,
in Amstelveen (Amsterdamseweg) bij 1e stoplichten links,
Graaf Florislaan, gaat na 300 m over in Laan Rozenburg.
(Buslijn 66,147, 170, 171, 172 en 199 halte Graaf Florislaan)
Vanuit Amsterdam-RAI (A10-S109), via Europaboulevard,
richting Amstelveen, bij rotonde rechtaf Van Boshuizenstraat,
einde links, Buitenveldertselaan/Beneluxbaan bij (sneltram,
lijn 5 en 51) halte Kronenburg rechtsaf, Rembrandtweg, bij
rotonde weer rechts is Laan Rozenburg.
Vanuit Den Haag, Utrecht (A 9), afslag Amstelveen noord,
borden Amsterdam volgen, bij 5 e stoplichten rechts is Graaf
Florislaan, gaat na 300 m over in Laan Rozenburg.

Vanuit Amsterdam-RAI (A10-S109), via Europaboulevard,
richting Amstelveen/Buitenveldert, bij rotonde rechtsaf Van
Boshuizenstraat,
einde
links,
Buitenveldertselaan,
Beneluxbaan bij (sneltram, lijn 5 en 51) halte Kronenburg
linksaf, bij de rotonde rechtsaf, volgende rotonde rechtdoor
en weg volgen richting sportcentrum Bankras, .
Vanuit Den Haag, Utrecht (A9-S109), afslag Amstelveen
oost/ouderkerk, voor de brandweerkazerne linksaf
Oranjebaan, bij 1e stoplichten rechtsaf Camera Obscura, de
weg volgen richting sportcentrum Bankras.
De praktijk maakt deel uit van het Medisch Centrum Bankras,
(gratis) parkeergelegenheid is voor de deur ruim voldoende
aanwezig .

De praktijk is gesitueerd tegenover de basisschool “Roelof
Venema”. Voldoende (gratis) parkeergelegenheid is er op
ons terrein en bij de naast gelegen hoge flat.

Tandartsenpraktijk Bankras
Den Bloeyenden Wyngaerdt 3-b
1183 JM Amstelveen
tel: 020 3479070
e-mail: info@aemstelgroep.nl

Tandartsenpraktijk Laan Rozenburg
Laan Rozenburg 28-30
1181 ER Amstelveen
tel: 020 4455005
fax: 020 6431720
e-mail: info@aemstelgroep.nl

www.aemstelgroep.nl

