




Voor een schitterende toekomst  

Een gezond gebit is een kostbaar bezit. Belangrijk voor een goede gezondheid. 

Een stralende lach geeft zelfvertrouwen. Om een mooi gezond gebit te krijgen of 

te houden, is het belangrijk dat uw kind al op jonge leeftijd naar de tandarts 

gaat. Hoe eerder uw kind leert om tanden en kiezen goed te verzorgen, hoe 

gezonder ze blijven en hoe minder de tandarts hoeft te doen. Bovendien ervaren 

jonge kinderen dat het heel gewoon is om naar de tandarts te gaan. Ze vinden 

het zelfs een leuk uitje. Kinderen en jongeren van twee tot achttien jaar oud 

zijn van harte welkom bij JTV Mondzorg voor kids. 



Keuze voor kinderen 

Bij JTV Mondzorg voor kids draait alles om kinderen. Hoe prettig is  

het wanneer uw kind zich bij ons op z’n gemak voelt? Onze tandartsen, 

kindertandverzorgenden, mondhygiënisten en (preventie)assistenten  

kiezen er bewust voor om met kinderen te werken. Wij doen dat met veel 

plezier en geduld. Bovendien hebben wij veel ervaring met het melkgebit  

én het blijvende gebit. Vanaf twee jaar maken wij uw kind spelenderwijs 

bekend met de tandarts. We vinden het belangrijk een vertrouwensband met 

uw kind op te bouwen. Fijn voor eventuele behandelingen in de toekomst. 

Sommige kinderen hebben meer bezoeken nodig om vertrouwen te krijgen. 

Uw kind mag na het bezoek een presentje uitzoeken. Ouders krijgen adviezen 

mee. Poetsadvies voor moeilijke poetsers, maar ook eet- en drinkadviezen  

om zo de kans op gaatjes te verkleinen.

JTV Mondzorg voor kids is een stichting zonder winstoogmerk.







Welke mondzorg?  

We controleren elk half jaar de mond en de mondhygiëne van uw kind.  

Als dat nodig is geven we poetsinstructie, een fluoride-applicatie of brengen 

een laklaagje aan (sealant). Ook zorgen we voor vullingen, het trekken van 

een kies (extractie), of een wortelkanaalbehandeling en maken daarvoor een 

röntgenfoto of geven verdoving. Als een beugel nodig is, verwijzen we uw 

kind naar de orthodontist.



Hoe meldt u uw kind aan?

Dat kan online via het aanmeldingsformulier op onze website 

mondzorgvoorkids.nl. Of u vraagt een formulier aan bij een van  

onze praktijken. Na aanmelding van uw kind, plannen we een afspraak  

bij één van onze praktijken. U kunt ons ook altijd bellen om direct een 

afspraak te maken. Kijk achterin deze folder voor onze telefoonnummers.

Geen kosten

Voor kinderen tot 18 jaar worden tandartskosten geheel vergoed uit de 

basisverzekering. Ook het verplicht eigen risico geldt hier niet. Het gaat om 

alle reguliere tandartskosten, uitgezonderd bruggen, kronen, implantaten, 

bleken en beslijpen. Beugels is orthodontische zorg en wordt niet vergoed  

uit de basisverzekering.



Mondzorg dichtbij

JTV Mondzorg voor kids heeft verschillende praktijken in Nederland. Ook zetten 

we dental cars in die kinderen bij de school behandelen. Zo zorgen wij voor 

goede mondzorg dichtbij het kind.

Halen en brengen

In Rotterdam halen wij, indien gewenst, kinderen voor het controlebezoek 

twee keer per jaar van de basisschool. Dat gebeurt met een personenbusje 

onder deskundige begeleiding. Natuurlijk brengen we de kinderen weer 

veilig en wel terug naar school. Zowel tijdens het vervoer als het verblijf in 

onze praktijk zijn wij verantwoordelijk voor uw kind.



Praktisch & handig

•	Voor elke halfjaarlijkse controle ontvangt u automatisch een afspraak. 

Afspraken kunt u tot 48 uur tevoren afmelden; daarna brengen wij de 

kosten in rekening.

•	Voor de veiligheid van uw kind vragen wij u om ons te informeren over 

medische bijzonderheden, medicijngebruik, ziektes of infecties. 

Patiënteninformatie sturen wij alleen naar een specialist of huisarts  

met uw instemming en wanneer dat medisch noodzakelijk is.

•	Adreswijziging en verandering van zorgverzekering graag doorgeven 

aan ons hoofdkantoor. Ook voor vragen over nota’s kunt u hier terecht.

•	Er kunnen zich altijd situaties voordoen waar u niet tevreden over bent. 

Daarover kunt u contact opnemen met het team van de betreffende praktijk 

en zonodig, het hoofdkantoor in Oss. U kunt ook een beroep doen op de 

KNMT-klachtenregeling van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij 

tot bevordering der Tandheelkunde).



Hoofdkantoor & praktijk Oss

Obrechtstraat 25 

5344 AT Oss 

telefoon 0412 – 62 59 67 

info@mondzorgvoorkids.nl 

www.mondzorgvoorkids.nl 

(werkdagen van 8.00-17.00 uur)

Telefoonnummers overige praktijken 

Nijmegen 024 – 388 94 03

Arnhem 026 – 202 50 05

Rotterdam Maasstraat 010 – 411 69 60

Rotterdam Rusthoflaan 010 – 214 07 33

Berghem 0412 – 62 59 67

Boxmeer 0485 – 57 73 47

Cuijk 0485 – 32 16 78

St. Oedenrode 0413 – 47 90 69

Uden 0413 – 25 27 39

Veghel 0413 – 35 30 85

Spoed (buiten openingstijden) 

Regio Rotterdam: via eigen praktijk 

Regio’s Brabant en Nijmegen/Arnhem:  

via Tandartsenpost Nijmegen 0900 – 827 64 56



Wilt u meer informatie? 

Kijk dan op www.mondzorgvoorkids.nl
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