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Informatie voor verwijzers
CENTRUM BIJZONDERE TANDHEELKUNDE JELLINEK

Deze folder geeft informatie over de tandheelkundige behandeling van 
het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Jellinek.

Doelstelling
Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde biedt tandheelkundige hulp in het 
kader van art. 2.7: a, b, c van de zorgwet aan alcohol- en drugsverslaafde 
cliënten.
De behandeling geschiedt in het kader van zowel harmreduction- als reso-
cialisatie-programma’s gedurende een half jaar. Cliënten worden landelijk 
verwezen door categoriale instellingen voor verslavingszorg. Het streven 
is de mond gezond te maken en de patiënt voor te bereiden op behandeling 
door de reguliere tandarts. Na de behandeling op het CBT dient de verwijzer 
de patiënt te begeleiden naar vervolgbehandeling in de reguliere tandheel-
kundige praktijk. 

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit alcohol- en drugsverslaafde patiënten uit de intra- 
en extramurale verslavingszorg, die niet in staat zijn de reguliere tandarts 
te bezoeken. Tandheelkundige behandeling op het CBT Jellinek valt onder de 
regeling Bijzondere Tandheelkunde volgens art. 2.7: a, b, c.
Patiënten die in de reguliere praktijk moeilijk of niet te behandelen zijn, 
kunnen gebruik maken van deze regeling. Te denken valt aan patiënten, die 
medisch gecompromitteerd zijn, waarbij het vervaardigen van een prothese 
extra moeilijk is, die extreem angstig zijn of om psychische redenen moeilijk 
te behandelen zijn.

Veel verslaafden voldoen aan één of meer van deze criteria: velen hebben een 
zeer slecht gebit. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een onvoldoende 
mondhygiëne en door het ontbreken van pijnsignalen door alcohol- en 
druggebruik. Specifiek bij de tandheelkundige hulp aan verslaafden is dat 
deze patientengroep vaak psychisch en medisch gecompromitteerd is. 
Zo vertonen verslaafden vaker dan gemiddeld afwijkend gedrag, komen 
infectieziekten vaker voor, zijn de patiënten vaker extreem angstig en is de 
staat van het gebit significant slechter.



Aanmelding
Het volgende is noodzakelijk om patiënten aan te melden: 
- patiënt behoort tot de doelgroep volgens art. 2.7: a, b, c.
- de patiënt heeft een geldige zorgverzekering
- een TBC-controle is uitgevoerd (een thoraxfoto of BCG).
- een volledig ingevuld aanmeldingsformulier is verstuurd naar het CBT, 

inclusief bijzondere medische gegevens, info over geestelijke gezondheid, 
medicijngebruik etc.

- de verwijzer zorgt voor de tandheelkundige vervolgbehandeling in de 
reguliere praktijk.

 
Na het ontvangen van het aanmeldingsformulier van de verwijzer:
- worden de NAW gegevens van de patiënt worden in het elektronisch 

dossier Robadent van het CBT geplaatst, hieraan is een elektronisch 
afsprakensysteem gekoppeld.

- wordt de patiënt op de wachtlijst geplaatst. De patiënt zal hierna worden 
opgeroepen worden voor behandeling door CBT, de verwijzer ontvangt een 
kopie van deze oproep.

Acute klachten:
Patiënten met acute klachten worden ook via het aanmeldingsformulier 
ingeschreven in het automatiseringssysteem. Zodra de gegevens van de 
patiënt verwerkt zijn, krijgen zij na telefonisch overleg door de verwijzer 
een afspraak.

Groepen:
- Op het CBT bestaat de mogelijkheid tot behandeling van groepen patiën-

ten, die via een aparte intake worden aangemeld en op een vaste tijd be-
handeld worden.

De specifieke werkwijze van het 
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
• De behandeling is er op gericht het natuurlijk gebit te handhaven.
• Begonnen wordt met het ontstekingsvrij maken van de mond.
• Door de tandartsen wordt gebruik gemaakt van angstbestrijdingstechnie-

ken waardoor de drempel voor behandeling wordt verlaagd.
• Ernstige ingrepen worden zoveel mogelijk voorafgaand aan de ontwen-

ningsfase uitgevoerd.
• Behandelingen vinden plaats onder langwerkende lokale verdoving.
• Er wordt voorlichting gegeven over mondhygiëne en voeding.



• Waar nodig worden partiële of volledige prothesen vervaardigd.
• Bij chirurgische ingrepen worden ter ondersteuning pijnstillers direct 

ingegeven.
• Recepten voor pijnstillers worden niet aan de patiënt verstrekt; wel 

wordt er door het CBT indien nodig contact opgenomen met de verwij-
zer, om in onderling overleg passende maatregelen te nemen.

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.

Financiering van de tandheelkundige behandeling.
De bijzondere tandheelkundige behandeling is opgenomen in het ba-
sispakket van het zorgstelsel, de behandeling wordt door het CBT aan-
gevraagd bij de zorgverzekeraar. Na de behandeling wordt deze door 
het CBT bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Indien voor de patiënt een 
prothetische voorziening, een volledige boven- of onderprothese nodig is, 
dient hij/zij vooraf een eigen bijdrage te betalen voor deze prothetische 
hulp. De patiënt heeft recht op restitutie van een deel van deze eigen 
bijdrage indien hij/zij een aanvullende verzekering heeft voor tandheel-
kundige hulp. Let op: Het eigen risico dat ieder jaar door de zorgverze-
keraars wordt vastgesteld is van toepassing.

Iedereen wordt aangeraden zich aanvullend te verzekeren voor 
tandheelkunde.

Niet verzekerde patiënten:
- Deze patiënten worden behandeld, wanneer er een schriftelijke garant-

stelling is van de verwijzer waarin wordt verklaard akkoord te gaan met 
betaling. Hetzij door de verwijzende instantie of door de patiënt zelf.

- De patiënt krijgt de nota per behandeling mee.

NB zie tevens de infobrochure voor bezoekers.



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  berei-
ken 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.




