
Orthodontistenprakijk Holten
Gaardenstraat 32 
7451 CW Holten

T.  0548 364412
E.  ortho@tandheelkundigcentrumholten.nl
F.   0548 367 180
W.  www.tandheelkundigcentrumholten.nl

Holten

Praktische informatie over uw afsPraak

informatie over de orthodontische behandeling

Hartelijk welkom in onze praktijk! Wij willen u graag informeren over het verloop van de 
behandeling. Wat staat u de komende tijd te wachten?

eerste afsPraak

tweede afsPraak

derde afsPraak

∙ Er worden algemene gegevens opgenomen en u heeft een intakegesprek met de orthodontist 
waarin u uw wensen aangeeft en vragen kunt stellen.

∙ Uw gebit wordt onderzocht.
∙ U krijgt een advies of een beugel nodig is, en zo ja wanneer. 
∙	 De	kosten	van	deze	eerste	afspraak	zijn	€e 22,16 voor het consult.

∙ Er worden gebitsmodellen gemaakt (gipshappen), dia’s en röntgenfoto’s van de schedel.
∙ Die gegevens zijn noodzakelijk om een goed behandelplan te maken.
∙ U krijgt informatie over dieet en mondhygiëne.

∙ Het definitieve behandelplan wordt met u besproken. Welk type beugel wordt geplaatst?
∙ U krijgt een kostenopgave van de behandeling.
∙ De eigenlijke behandeling kan beginnen. Dat betekent dat wij u de komende tijd ongeveer  

1 keer per 6 weken voor controle terugzien in onze praktijk.
∙	 De	kosten	van	de	tweede	en	derde	afspraak	samen	zijn	€e 205,94.

OrthoSmileHolten: Orthodontistenpraktijk

De lange afspraken vinden altijd in de ochtend plaats en de korte controlebezoeken proberen wij zoveel 
mogelijk in de middag te plannen.

Afzeggen of wijzigen van uw afspraak
U wordt verzocht minimaal 24 uur van tevoren telefonisch contact met ons op te nemen of te mailen  
indien u uw afspraak wilt afzeggen of verplaatsen: ortho@tandheelkundigcentrumholten.nl. 

De praktijk is op de volgende dagen telefonisch bereikbaar (T. 0548 364412):
Maandag 08.30-10.30 uur en van 13.00-16.30 uur
Dinsdag  08.30-10.30 uur en van 13.00-16.30 uur
Woensdag            08.30-10.30 uur en van 13.00-16.30 uur
Donderdag 08.30-10.30 uur en van 13.00-16.30 uur

Op vrijdagochtend zijn wij uitsluitend bereikbaar voor pijnklachten en het verzetten van afspraken:
09.00 - 13.00 uur

Tot ziens in onze praktijk,

Bregje de Bondt
Marieke Joosten

Goedemiddag Hans,

 

Zou je nog wat bedragen willen aanpas-
sen voor 2020 in het informatie formulier 
volwassenen en Kind, zie bijlage van 2019.

Dit	moet	nu	worden	consult	bedrag	€	
22,16	rontgenfoto	€	47,33	en	2e	afspraak	
documentatie	voor	volwassenen;	€	205,94	
documentatie	kind:	€	197,82.

Hartelijk dank.

Fijne dagen.


