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FEESTDAGEN 

Tijdens de feestdagen is de 
praktijk gesloten van eerste 
kerstdag t/m nieuwjaarsdag 
 

       

UW REKENING 

Wellicht heeft u al gemerkt dat u 
uw rekening tegenwoordig niet 
meer van Famed, maar van 
Infomedics ontvangt.  
U herkent deze aan de roze 
envelop en onderstaand logo: 
 

    

AVONDOPENSTELLING 

Wij zijn ook op dinsdagavond 
tussen 17:00 – 20:00 geopend. 
 

NIEUWSBRIEF 
TANDARTSPRAKTIJK GENNEP | SPOORSTRAAT 94 6591GV GENNEP 

WIJ WENSEN U HELE FIJNE 
FEESTDAGEN EN EEN MOOI 2020 TOE! 

Wij danken u voor het in ons gestelde ver-
trouwen.  
Ook in het nieuwe jaar zullen wij klaar staan 
om samen met u te zorgen voor een goede 
mondgezondheid. 

AFSCHEID PAULIEN JAGER 

Per 1 januari 2020 zal Paulien Jager stoppen met haar werk als 
tandarts. Meer dan 35 jaar heeft zij zich met veel kennis, 
vakkundigheid en enthousiasme ingezet voor de gezondheid van u 
en uw gebit. 
 
Zij mag zeer trots zijn op de praktijk die zij heeft opgebouwd en de 
zorg die zij u heeft gegeven. 
 
In het begin van het nieuwe jaar is er voor u nog gelegenheid met 
haar terug te kijken op de afgelopen jaren. Verder informatie 
hierover volgt. 

KUNSTGEBITTEN 

Een goed passend kunstgebit zorgt dat u beter kunt eten en praten. 
Om u op dit gebied nog betere zorg te bieden zal ons team per 1 
januari 2020 versterkt worden door prothetist Ruud van Nierop. Hij is 
gespecialiseerd in het maken en verbeteren van uw kunstgebit. 
Heeft u een kunstgebit en bent u al lang niet meer voor controle 
geweest, maak ook dan gerust weer eens een afspraak. 
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CHIRURGIE 

Vanaf komend jaar kunnen wij 
kleine chirurgische ingrepen, 
waarvoor u voorheen naar de 
kaakchirurg werd verwezen, in 
veel gevallen in onze praktijk zelf 
uitvoeren. 
U kunt denken aan: 

- Verwijderen van 
verstandskiezen en 
wortelresten 

- Wortelpunt 
behandelingen 

- Tandvleescorrecties  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SPOEDDIENST  

Goede zorg in acute gevallen heeft voor ons een hoge prioriteit. Deze 
zorg moet 24/7 voor u beschikbaar zijn, maar kan helaas niet altijd 
door onszelf geleverd worden. Om te zorgen dat u buiten onze 
normale praktijkuren toch geholpen kunt worden in geval van 
ernstige tandpijn, een ongeval of nabloeding gaan alle praktijken in 
de regio per 1 januari 2020 een samenwerking aan met: 
 
Tandarts Spoedpraktijk Nijmegen 
 
Buiten de reguliere openingstijden van de praktijk zult u via ons hier 
naartoe verwezen worden. De Spoedpraktijk is gevestigd in het 
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. 
 

 

GEWOON GAAF  

Een gezonde mond en het voorkomen van gebitsproblemen begint al 
op jonge leeftijd. Om u en uw kind hierbij te helpen passen wij de 
Gewoon Gaaf methode toe.  
Op basis van een scorelijst kunnen wij goede persoonlijke 
begeleiding geven om gaatjes en vervelende behandelingen bij uw 
kind te voorkomen.  
 
Lees meer op: www.gewoon-gaaf.nl 
 
Kinderen zijn bij ons al welkom voor controle en de Gewoon Gaaf 
methode vanaf de doorbraak van de eerste tandjes. 
 
Wist u trouwens dat preventieve tandheelkundige zorg bij kinderen 
tot 18 jaar in alle gevallen binnen de basisverzekering valt en u dus 
niks kost! 


