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Welkom op het CBT Jellinek
Het CBT Jellinek wil u in deze folder voorlichten over de behandeling. 

Doel van de behandeling
Doel van de tandheelkundige behandeling is om uw mond gezond te maken 
en u voor te bereiden op behandeling in de algemene tandartspraktijk. U bent 
hier maximaal een half jaar onder behandeling.

Doelgroep
Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde behandelt mensen die ernstig aan 
drugs, alcohol en/of medicijnen verslaafd zijn (of kort geleden waren) en die 
volgens art. 2.7: lid 1 van de Zorgverzekeringswet recht hebben op bijzondere 
tandheelkundige behandeling.

Inschrijving
- U dient een geldig verzekeringsbewijs mee te nemen.
- Bij het eerste bezoek dient u een legitimatiebewijs mee te nemen.
- U dient een afschrift van de uitgevoerde TBC-controle (longfoto) te 

overleggen.
- Iedereen wordt dringend aangeraden zich zo goed mogelijk aanvullend 

te verzekeren voor tandheelkunde. Dit is zeker van belang bij de latere 
behandeling in de algemene praktijk.

Afspraken
- Wanneer u te laat komt op uw afspraak, vervalt deze en dient er een 

nieuwe afspraak gemaakt te worden.
- Wanneer u niet kunt komen op uw afspraak, dient u minimaal 24 uur 

tevoren af te bellen. 
- Als u uw afspraak niet afzegt, dan vervallen alle gemaakte 

vervolgafspraken. 

Werkwijze en behandeling 
Veel verslaafden hebben een slecht gebit. Eén van de oorzaken hiervan is 
dat het voedsel dat u eet en drinkt vaak niet gezond is: veel zoet. Een andere 
reden kan zijn dat u door het gebruik zo verdoofd bent, dat u geen kiespijn 
meer voelt, terwijl er wel iets aan de hand is.
Dat verklaart waarom mensen vaak kiespijn krijgen op het moment dat ze 
afkicken: u merkt nu pas hoe slecht uw gebit is.



Onze ervaring is dat veel van onze cliënten bang zijn voor de tandarts.
Als u angstig bent is het verstandig dit met de tandarts te bespreken, zodat 
hij/zij daar rekening mee kan houden.

Bepaalde ziekten komen bij gebruikers meer voor dan bij niet-gebruikers. Dat 
betekent dat we veel aandacht besteden aan hygiënisch werken. 

Het is in uw eigen belang om de tandarts in te lichten over: 
•  ziekten die u heeft of heeft gehad, 
•  medicijnen die u gebruikt, 
• de hoeveelheid alcohol of drugs die u gebruikt.

De tandarts houdt hier bij de behandeling rekening mee. Bij het eerste bezoek 
zal de tandarts uw gebit onderzoeken. Er wordt een behandelplan opgesteld, 
hierbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk van het eigen gebit te behouden. De 
behandeling zal in de meeste gevallen bestaan uit tanden en kiezen vullen, 
tandsteen verwijderen, uitleg over de verzorging van uw gebit. Soms moeten 
er ook tanden of kiezen verwijderd worden. Mogelijk worden er röntgenfoto’s 
gemaakt. Voor elke behandeling wordt u verdoofd.

Stapsgewijs en in overleg met u worden deze problemen aangepakt. Als 
het niet duidelijk is, wat de tandarts precies met uw gebit wil doen, aarzel 
dan niet en vraag het hem/haar. Vraag ook na behandeling of u mag eten, 
of u misschien napijn kunt verwachten enzovoorts. 

Wie betaalt de tandheelkundige behandeling?
Indien u verzekerd bent, wordt de tandheelkundige behandeling aangevraagd 
bij de betreff ende zorgverzekeraar. Voor prothetische voorzieningen (= 
kunstgebitten) dient u een eigen bijdrage te betalen. Als u extra verzekerd 
bent voor tandheelkunde, kunt u een deel van deze kosten terugkrijgen van 
de zorgverzekeraar.

Let op: Het eigen risico dat ieder jaar door de zorgverzekeraars wordt 
vastgesteld is van toepassing.

Voor patiënten die niet verzekerd zijn geldt; de verwijzer zal gevraagd worden 
zich schriftelijk garant te stellen voor de fi nanciering van de behandeling; de 
patiënt krijgt na iedere behandeling een rekening mee.



Huisregels van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde
- Mobiele telefoons s.v.p. uitzetten tijdens uw aanwezigheid in het 

CBT Jellinek.
- In het gebouw mag niet gerookt worden.
-  In en rond het Centrum mag geen alcohol of drugs gebruikt worden.
- Honden mogen niet mee naar binnen.
- Houd de wachtkamer netjes en gezellig.
- De tijdschriften s.v.p. in de wachtkamer laten liggen.

Poets uw tanden voordat u naar de tandarts komt en neem een 
tandenborstel mee als u lang moet reizen, zodat u ook hier uw tanden 
kunt poetsen. Blijf altijd (zachtjes) poetsen, ook als uw tandvlees pijn 
doet en/of bloedt.

Wachttijd
Er zijn veel mensen die gebruik maken van het Centrum Bijzondere 
Tandheelkunde. Veel mensen bellen met acute klachten: zij worden 
dezelfde dag of in elk geval zo snel mogelijk geholpen. De afspraken 
worden in bloktijden gepland. Dit betekent dat wij om onze 
behandelingen beter te kunnen plannen, meerdere mensen op 1 tijd laten 
komen. Dit betekent dat u mogelijk moet wachten voordat u aan de beurt 
bent. We hopen dat u hier begrip voor hebt.

Enkele tips
- Neem s.v.p. uw tandenborstel mee.
- Het is voor veel mensen moeilijk de stap naar de tandarts te maken, de 

ervaring leert dat het makkelijker gaat met steun van een begeleider 
(familielid, hulpverlener, goede vriend/vriendin).

- Als u vragen heeft, is het een goed idee deze op papier te zetten.
- Het is belangrijk dat u bij de tandarts goed aangeeft wat u wilt en 

wat u niet prettig vindt, de tandarts kan daar rekening mee houden. 
Hoe duide lijker u bent, hoe meer kans dat u tevreden bent over de 
behandeling.

- Mocht u om de één of andere reden niet tevreden zijn met de 
behandeling, bespreek dit met de tandarts: wellicht kan er iets aan 
gedaan worden.

- Voor vragen over de afspraken kunt u terecht bij de receptie.



Privacyreglement
Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Jellinek gaat zorgvuldig om 
met persoonlijke gegevens. De regels daarvoor zijn opgenomen in een 
reglement dat bij het afdelingshoofd ter inzage ligt.

Klachtenprocedure
Wanneer u klachten heeft met betrekking tot de tandheelkundige 
behandeling kunt u die in eerste instantie melden bij de tandarts; mocht 
dit niet helpen dan kunt u zich wenden tot het hoofd van de afdeling. 
Bij klachten van andere aard is het klachtenreglement van toepassing.
Dit klachtenreglement ligt op de afdeling ter inzage. 

Algemene toelichting: 
- De patiënt dient altijd schriftelijk met reden en met voldoende 

informatie betreffende lichamelijke en geestelijke gezondheid 
verwezen te worden.

- Nadat het CBT de aanmeldingsbrief heeft ontvangen kan de verwijzer 
de eerste afspraak voor de patiënt maken.

- De patiënt die verwezen is wordt gedurende maximaal een half jaar 
op het CBT behandeld. Hierna dient de patiënt ondersteund door 
de verwijzer een eigen tandarts te zoeken. Wanneer eventueel een 
vervolgbehandeling op het CBT noodzakelijk is dient de patiënt 
opnieuw verwezen te worden.

- Voor patiënten die met acute klachten worden verwezen, kan de 
verwijzer, na insturen/faxen van het aanmeldingsformulier, telefonisch 
een afspraak maken voor het pijnspreekuur. Ook voor patiënten 
met acute klachten die reeds op de wachtlijst staan, dient een 
aanmeldingsformulier ingestuurd te worden.



CENTRUM BIJZONDERE TANDHEELKUNDE JELLINEK

Adres:  Heinzestraat 2
 1071 SK Amsterdam

Telefoon: 020 5901666
Fax: 020 5901531
E-mail: tandheelkunde@jellinek.nl

Behandeltijden: maandag tot en met vrijdag van 8.45 uur tot 12.15 uur 
 en van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Bereikbaarheid:

Per openbaar vervoer:
De Heinzestraat bevindt zich op enkele minuten lopen vanaf het Museum-
plein en het Concertgebouw. U kunt het CBT per openbaar vervoer  bereiken 
vanaf de volgende stations: 

• Amsterdam centraal: tramlijnen 5 (halte Museumplein), 
16 (halte J. Obrechtstraat), 24 (halte Museumplein) en 
2 (halte J. Obrechtstraat) of buslijn 170 (halte J. Obrechtstraat) 

• Zuid WTC: tramlijn 5 (halte Museumplein) 
• Amsterdam Amstel: tramlijn 12 (halte Museumplein) 
• Sloterdijk: tramlijn 12 (halte Museumplein) 
• Muiderpoort: tramlijn 3 (halte Museumplein) 

Met de auto:
Parkeergeld ongeveer 5 euro per uur.


