Met plezier naar de tandarts
Tandartsenpraktijk Culemborg staat voor moderne tandheelkundige zorg
voor jong en oud, voor iedereen in Culemborg en omstreken. “Persoonlijke
aandacht voor de patiënten staat bij ons voorop”, aldus tandarts Daisy-Joyce
Webhofer-Hendrix. “Een mond is niet alleen maar een rij tanden waar iets aan
gedaan moet worden. Achter die mond hoort een persoon en ieder mens is
uniek. Door voldoende de tijd te nemen en goed te luisteren naar de patiënt,

kom je samen met de patiënt tot de beste oplossing.” Niemand gaat voor zijn
of haar plezier naar de tandarts.
Dat weten ze maar al te goed bij Tandartsenpraktijk Culemborg.
“We proberen de drempel zo laag mogelijk te houden, kiezen voor een
vriendelijke benadering en proberen zo onze patiënten op hun gemak stellen.
Ook mensen die angstig zijn of al enkele jaren niet bij de tandarts zijn geweest
weten onze praktijk inmiddels te vinden”.

Bijna een jaar geleden openden Dennis Webhofer en Daisy-Joyce
Webhofer-Hendrix de deuren van hun nieuwe praktijk aan de Costerweg
3 te Culemborg: Tandartsenpraktijk Culemborg. Het tandartsenstel is erg
enthousiast: “Het is heel leuk om te zien hoe onze praktijk groeit en zich
ontwikkeld. We krijgen hele positieve reacties van patiënten!”
Het team van Tandartsenpraktijk Culemborg bestaat naast het
tandartsenstel uit mondhygiënist Pegani en de tweeling Linda en Danielle,
beiden preventie-assistente. Het is een jong en enthousiast team en de
samenwerking is erg goed: “We hebben veel plezier in ons werk en dat
stralen we ook uit. Dat is ook iets wat patiënten merken.”

Open dag
Ter ere van haar één-jarig bestaan organiseert
Tandartsenpraktijk Culemborg een Open Dag
op woensdag 10 december.
Tussen 10.00 – 17.00 uur is iedereen die graag een kijkje
wil komen nemen in de praktijk van harte welkom.
Ook bestaande patiënten zijn uiteraard van harte uitgenodigd!

Virtuele tour
Om de eerste angst bij patiënten
weg te nemen, hebben we
virtuele tour laten maken, die
tevens op onze website te
vinden is. Uit ervaring merken
we dat dit kan helpen om
angstige patiënten alvast te
laten wennen aan de praktijk.
Bent u ook al nieuwsgierig?
Neem dan vast een kijkje in
onze moderne praktijk en scan
de QR-code hiernaast.

De tandheelkunde is een veelzijdig vak
De Tandheelkunde is een veelzijdig vak en staat
continue in beweging. Het tandartsenstel bezoekt
daarom ook zeer regelmatig bij- en nascholing
om up-to-date te blijven. Dat is ook te
zien aan de praktijk, deze is uitgerust
met meest moderne apparatuur en
technieken.
Daarnaast is het tandartsenstel erg
vooruitstrevend; zij zijn de eerste in
heel Nederland met een App. Voordat
Dennis Webhofer begon aan zijn studie
Tandheelkunde heeft hij Medische
Informatiekunde gestudeerd. Door de
opgedane kennis van beide studies te
combineren en door de opkomst van
de smartphone kwam hij op het idee
om een App te ontwikkelen voor de
tandartspraktijk.
Het tandartsenstel staat op vele
congressen en beurzen om collega’s te
inspireren om ook een App te gebruiken.
App TP Culemborg
De App “TP Culemborg” wordt
veel gedownload en is gratis voor
patiënten. De App die begon met alleen
praktijkinformatie, is door het grote
succes inmiddels uitgegroeid tot een
veelzijdige App met vele functies. Zo
staan er handige instructiefilmpjes in

waarmee men leert hoe men het beste kan poetsen
of een tandenstoker kan gebruiken. Ook is er een
virtuele tour van de praktijk ingebouwd in de App.
Om kinderen te stimuleren en te helpen om op een

juiste manier hun tanden te poetsen bevat de App
een poetstimer met tandenpoetsliedje. Ideaal om
voor ouders op een leuke manier te beginnen met
tandenpoetsen bij hun kinderen.

Het team van Tandartsenpraktijk Culemborg met de tandtechnicus

Samenwerking is belangrijk
Bij Tandartsenpraktijk Culemborg kunt u terecht voor vele behandelingen; voor de gebruikelijke controle, tandsteen verwijderen, vullingen/ sealen tot aan uitgebreide
opbouw van gebitsslijtage, implantologie en uitgebreide kroon- en brugwerk constructies aan toe.
Tandartsenpraktijk Culemborg streeft naar de hoogst haalbare kwaliteit. “Voor het hoogst haalbare resultaat met hoge kwaliteit is een goede samenwerking met een
tandtechnicus een must”, aldus tandarts Dennis Webhofer.
Wij hebben gekozen voor de samenwerking met Excent Tandtechniek in Tiel. “De kronen en bruggen zijn van uitmuntende kwaliteit en zien er prachtig uit. Bovendien is er voor elke patiënt wat wils, zo hebben wij de keuze uit drie concepten.
Doorgaans kiezen wij voor kronen en bruggen vervaardigd in Nederland, de zogenaamde ‘classic-lijn’, maar er zijn ook situatie waarbij een patiënt het beste van het beste wenst, bijvoorbeeld als het gaat om de voortanden, dan kunnen we kiezen
voor de excellent-lijn. Soms kan er zich ook een situatie voordoen waarbij de patiënt graag een kroon wil, maar de financiële middelen niet toereikend zijn. Ook in deze situatie kunnen wij onze patiënten helpen met een de voordelige select-lijn”.

Inschrijven bij Tandartsenpraktijk Culemborg is mogelijk. Dit kan via de website www.tpculemborg.nl, telefonisch via 0345-473396 of via de App TP Culemborg.

Voor een beugel ga je naar de echte specialist
Kortere, efficiënte
aanpak dankzij
specialisme

te vroeg behandelen, ook niet te laat. En
afwijkingen in een bepaalde volgorde
behandelen. Zo houd je de motivatie van
de patiënt hoog en de kosten - relatief laag, waardoor het eindresultaat beter is.”

CULEMBORG - Een échte orthodontist
die volledig is gespecialiseerd in
beugelbehandelingen en bovendien
op een steenworp afstand is
gevestigd van de scholen. Bij
Orthodontistenpraktijk Culemborg
wordt niets aan het toeval overgelaten.
Een gebit is immers een kostbaar bezit.

Maar het concept staat onder druk.
“Soms doen tandartsen orthodontie er
na een paar cursussen ‘gewoon’ bij.
Terwijl orthodontie een aparte studie is en
‘orthodontist’ een wettelijk beschermde
titel. Je moet geen waarde hechten aan
fantasietitels als ‘ortho-tandarts’ of ‘orthospecialist’, zo mag iedereen zich noemen.

De praktijknaam is nog even wennen,
erkent ook orthodontist Chris van Keulen
die met zijn team van vier assistenten
en twee mondhygiënisten werkzaam
is aan De Raaf 7. “Veel mensen
kennen ‘Hoogendorp en Van Keulen
Orthodontisten’. Gina Hoogendorp heeft
zich in 1988 in Culemborg gevestigd.
In 2003 kwam ik erbij en gingen we
samenwerken.

Een ‘orthodontist’ heeft eerst de volledige
opleiding tot tandarts gevolgd en daarna
ook nog een vierjarige voltijdstudie
orthodontie. Patiënten kunnen moeilijk zelf
beoordelen of ze goed zijn behandeld.

Afgelopen 1 januari heb ik de praktijk
overgenomen en kwam de nieuwe
naam.” Van Keulen praat vol vuur over
zijn vak. “Onze praktijk is gericht op

Het team van Orthodontistenpraktijk Culemborg.
beugelbehandelingen, de medewerkers
zijn uitsluitend bezig met beugels. Een
concept waar ik helemaal in geloof.
Orthodontie hoort als specialisme thuis in
een onafhankelijke en gespecialiseerde
praktijk. Voor de kwaliteit van

tandheelkunde is dat essentieel.
De grote voordelen van behandeling bij
de orthodontist zijn opleiding en ervaring
waardoor er korter, doelgericht en
efficiënt behandeld kan worden. Timing
speelt daarbij een grote rol. Vooral niet

Als het ‘recht’ staat en de behandelaar
was aardig, was hij vast ‘heel goed’.
Belangrijk, maar er is meer. In de opleiding
tot orthodontist krijg je een schat aan
informatie over gebitsontwikkeling en
groei, en lessen over voor- en nadelen van
ingrijpen en afwachten.”
De relatie met de tandartsen in Culemborg

is goed. “De meesten verwijzen naar
onze praktijk. De eigen tandarts kan goed
bepalen of behandeling nodig is, juist
omdat hij of zij onafhankelijk is. Tijdens de
beugelbehandeling kijkt de onafhankelijke
tandarts dan weer kritisch mee met de
orthodontist. Regelmatig is er overleg,
soms met de patiënt erbij.”
Wanneer een tandarts niet doorverwijst,
kan iemand zelf inschrijven voor een
consult bij Orthodontistenpraktijk
Culemborg. “Er wordt dan gekeken of
behandeling nodig of zinvol is, hoe lang
het ongeveer duurt en wat de voor- en
nadelen zijn.”
Inschrijven en meer informatie op www.
orthoculemborg.nl

