
De Lind biedt complete mondzorg in persoonlijke sfeer

MONDZORGCENTUM DE LIND
Geen steriel wit; geen nare luchtjes in de wachtkamer; een bezoekje aan de Lind moet net zo gewoon
zijn als naar de kapper gaan, dat is het uitgangspunt voor tandarts Hans de Preud’homme en zijn vrouw
Nicole. Naast een uitgebreid, compleet pakket aan mondzorg is vooral de sfeer belangrijk; een persoon-
lijke aanpak, tijd om de mensen op hun gemak te stellen en uitleg te geven voor de mogelijkheden en dat
zijn er nogal wat! 

Cosmetische tandheelkunde
Niet alleen voor BN’ers maar bereikbaar voor iedereen. Cosmetische tandheelkunde is een van de speci-
alisaties van Hans de Preud’homme. Door wat te “knippen en plakken” kan de mond er vaak veel mooier
uitzien en dat kan zónder pijn en zonder absurd hoge kosten. Vaak worden cosmetische behandelingen
zelfs vergoed uit de aanvullende verzekering! Natuurlijk is een gezonde mond en gebit het allerbelang-
rijkste maar het oog wil ook wat; waarom zou je de rest van je uiterlijk wel verzorgen maar je gebit niet
verfraaien? De slogan van de praktijk is dan ook: mondverzorgend. oogstrelend! In de praktijk is een uit-
gebreide portfolio beschikbaar met voorbeelden van cosmetische tandheelkunde.
Tijdens de braderie in Prinsenbeek,  op 15 en 16 september, worden waardebonnen uitgedeeld
voor een gratis cosmetische intake!! *

Implantologie
Een andere specialisatie van Hans de Preud’homme, en dat al meer dan 25 jaar. Bij mondzorgcentrum de Lind bent u in goede en ervaren handen voor
wat betreft uw implantaatbehandeling, zowel voor een enkele tandvervanging als voor het zogenaamde klikgebit. Deze behandeling is vrijwel pijnloos en
duurt ook niet lang. Ook voor de implantologie geldt dat de Lind kwaliteit levert tegen betaalbare tarieven! 

De Lind; ook voor uw gewone halfjaarlijkse controle? 
Mondzorgcentrum de Lind biedt complete mondzorg; u kunt dus terecht voor alle reguliere behandelingen. Er is in de praktijk nog ruimte voor nieuwe cliën-
ten en de Lind heeft een overeenkomst met de grootste zorgverzekeraar in deze regio voor zowel de reguliere behandelingen als voor de implantologie. 

Samenwerking
Hans de Preud’homme heeft een goede samenwerking met een mondhygiëniste én met collega’s in de regio die gespecialiseerd zijn in bepaalde behan-
delingen. “Ik weet wat ik goed kan, maar ook waar ik minder goed in ben. In dat geval verwijs ik de cliënt naar een collega die juist weer gespecialiseerd is
op dat gebied”. Het belang van de cliënt staat voorop!

Complete mondzorg met een oogstrelend resultaat in een sfeer die allesbehalve op de standaard tandartspraktijk lijkt. Een plezierige wachtkamer, vrolijk
gekleurde polo’s bij alle medewerkers, televisietoestellen boven de stoel ter afleiding en de mogelijkheid om uw favoriete muziek te kiezen! Naar de tand-
arts gaan is niet meer wat het geweest is! 

* de praktijk is wegens nascholing gesloten van 15 t/m 22 september; vanaf maandag 23 september bent u weer van harte welkom!
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