
Dé Praktijk voor het hele gezin!



Welkom bij Ravelijn Tandartsen!

Fijn dat u ervoor gekozen heeft om bij ons cliënt te worden.
Ravelijn Tandartsen is een praktijk voor het hele gezin. Een team 
van deskundige tandartsen, mondhygiënisten en preventie-
assistenten staat voor u klaar.

Onze Visie
Ons belangrijkste doel is het voorkomen van gebitsproblemen.
Preventie is hierbij ontzettend belangrijk. Door preventieve be-
handelingen en goede voorlichting over voeding en 
poetsmethoden zorgen we samen met u voor een optimale 
gezondheid van uw gebit. 
De wens van de patiënt staat bij ons centraal. We bepalen
samen met u wat voor ú de beste weg is naar een gezonde 
mond.

Wie zijn wij?
Wij zijn een team van enthousiaste algemeen tandartsen met 
ieder hun eigen interesses en specialismen. Door van elkaars 
mogelijkheden gebruik te maken, hoeft u zelden doorverwezen 
te worden naar een andere tandartspraktijk of kaakchirurg.

     Michael    Tamara    Maarten      Birgit        Johan
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Werkwijze

Bij het eerste consult wordt er samen met u een zorgplan 
opgesteld. Dit wordt de basis van de behandelingen. We werken 
volgens de modernste richtlijnen en met de nieuwste apparatuur 
en materialen. 
Wij hechten met name veel belang aan preventieve 
tandheelkunde. Voorkomen is altijd beter dan genezen. 
Afspraken bij de mondhygiënist of preventie-assistent dragen 
daar aan bij. Vaak kunnen deze gecombineerd worden met de 
hal� aarlijkse controle. De tandarts inspecteert de mond op 
afwijkingen en de preventie-assistent of mondhygiënist zorgt 
voor de gebitsreiniging en het bijsturen van de mondhygiëne. 
Zo kost het u nauwelijks extra tijd. 
Uiteindelijk zullen deze extra inspanningen leiden tot minder 
problemen (gaatjes, tandvleesontstekingen) waardoor u tevens  
aanzienlijke tandartskosten bespaart.

Wat beloven wij?

• Pijnvrij Behandelen
• Duidelijk uitleggen wat we gaan doen
• Ruim de tijd nemen; er is geen haast
• U de controle geven; hand omhoog is 
 stoppen, altijd!

Gewoon Gaaf

Ouders kunnen al terecht met hun kind als het een paar 
maanden oud is. Behandeling is vanaf de doorbraak van het eerste 
tandje. Wij werken volgens het Gewoon Gaaf principe. 
Dit betekent dat we per kind kijken wat de beste behandeling en 
frequentie van het bezoek is. Hier kunnen wij u in onze praktijk 
uitgebreid over vertellen.

In onze praktijk is iedereen welkom!

Hygiëne en kwaliteit

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit en hygiëne binnen onze 
praktijk. U kunt altijd rekenen op een veilige, schone en 
prettige omgeving. Onze behandelingen worden uiterst 
nauwkeurig uitgevoerd en onze instrumenten en apparatuur 
voldoen aan de hoogste eisen.
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U staat centraal

Wij hechten heel veel waarde aan de wensen van al onze 
patiënten. Het is zeer belangrijk dat u zich op uw gemak voelt 
en vertrouwen heeft in ons en in onze behandelingen.
Onze wachtkamer is zo ingericht dat u op uw gemak kunt 
wachten op de tandarts en/of mondhygiënist. De ko�  e staat 
voor u klaar. 
Vanwege de kleinschaligheid van de praktijk zijn de lijnen kort 
en is de juiste persoon snel en makkelijk benaderbaar. Mochten 
er zaken besproken dienen te worden, aarzel dan niet om dit 
aan te kaarten. Ons team staat voor u klaar! 

Klanttevredenheid

Elke dag zetten wij ons in om al onze patiënten op de best 
mogelijke manier te helpen. Wij meten regelmatig de 
klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen 
en behoeften. Daarom zouden we het prettig vinden als u uw 
ervaringen met onze praktijk en medewerkers met ons deelt. 
Hierover krijgt u na uw bezoek aan een van onze tandartsen een 
email. Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking.

Tandartsnota

U ontvangt uw tandartsnota via ons factureringsbedrijf Anders 
Medical Factoring. Zij zullen de nota aanbieden bij uw 
zorgverzekeraar. U ontvangt dan van Anders Medical Factoring 
een nota voor het gedeelte dat niet vergoed wordt door uw 
zorgverzekeraar. Deze nota wordt per email aan u verzonden. 

Zorg er a.u.b. voor dat uw juiste e-mailadres bij ons bekend is. 

Tarieven

In de tandheelkunde gelden vastgestelde uniforme tarieven. 
Voor de hoogte van de tarieven met de daarbij behoorde 
omschrijving verwijzen we u graag naar:
www.tandarts.nl/tandartstarieven

Tot 18 jaar vallen de (meeste) behandelingen binnen  de 
basisverzekering. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw 
eigen zorgverzekeraar.

Op www.mijnandersnota.nl vindt u alle informatie over uw nota’s 
en de status ervan.
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Volg ons:

RAVELIJN TANDARTSEN

• Er is voldoende gratis parkeergelegenheid bij de praktijk. Denk 
  echter wel aan de blauwe parkeerkaart mocht u niet op ons parkeer- 
  terrein parkeren!
• Mocht u verhinderd zijn, dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren 
  telefonisch aan ons door te geven. Indien u een afspraak vergeet of te   
  laat annuleert, zijn wij helaas genoodzaakt de kosten van uw afspraak
  in rekening te brengen.
• Mocht er iets veranderen aan uw gezondheid of medicijngebruik 
  vragen we u dit bij een volgend bezoek aan ons door te geven.
• Bij spoed neemt u gelijk contact met ons op. Op onze website staat 
  het actuele schema  voor de avond- en weekenddienst mocht het
  buiten onze openingstijden vallen.
• Kijk voor de actuele openingstijden op onze website: 
  www.ravelijntandartsen.nl

Ravelijn Tandartsen
Trompetterstraat 5 

5361 EP Grave
(0486) 700 250

info@ravelijntandartsen.nl
www.ravelijntandartsen.nl


