
Centrum Bijzondere 
Tandheelkunde van Jellinek

Welkom bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde van Jellinek. Wij bieden 
tandheelkundige hulp. Doel van de tandheelkundige behandeling is om uw 
mond weer gezond te maken en u voor te bereiden op de reguliere tandarts.  

Informatie wachttijd
Het CBT werkt met een gecompliceerd afsprakensysteem. Omdat veel afspraken 
niet worden nagekomen, plannen wij afspraken in bloktijden. Zo kunnen wij zoveel 
mogelijk patiënten helpen.

Er komen dus meerdere personen op één tijdstip. Indien de opkomst hoog is,  
kan dit tot gevolg hebben dat er een lange wachttijd is. Wij hopen dat u hier begrip 
voor heeft. 

Verplicht eigen risico 2021 
Via de basisverzekering heeft elke volwassene in Nederland een Verplicht Eigen Risico 
voor de zorgverzekering. Het verplicht Eigen Risico van de zorgverzekering gaat in 
2021 Euro 385,- bedragen.

Wat houdt dit in? Dit betekent dat je de eerste Euro 385,- die je aan zorgkosten 
maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten.  
Het verplicht Eigen Risico geldt per persoon, per jaar.

Ook een bezoek aan het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Jellinek wordt 
door uw zorgverzekeraar aan U in rekening gebracht.
De tarieven in rekening gebracht, zijn de landelijk vastgestelde tarieven geldend voor 
Bijzondere Tandheelkunde in 2021. 

Voor vragen over het verplicht Eigen Risico, of nota’s aan u in rekening gebracht door 
uw zorgverzekeraar, dient u contact op te nemen met uw Zorgverzekeraar.

Veel zorgverzekeraars bieden in 2021 de mogelijkheid om het Eigen Risico  
in termijnen te betalen. Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar te  
informeren naar de mogelijkheden.

www.jellinek.nl



Via het OV:
Amsterdam Centraal Station:
Tram 12 richting Amstel station,  
halte Roelof Hartplein of
Tram 24 richting VU medisch centrum, 
halte Roelof Hartplein

Amstelstation: 
Tram 12 richting Centraal station, halte 
Roelof Hartplein

Station Zuid:
Tram 5 richting Westergasfabriek, halte 
Roelof Hartplein

Met de auto: 
Betaald parkeren kan in de omgeving 
van de Heinzestraat/J. Obrechtstraat. 
Dichtstbijzijnde parkeergarage: 
Q-Park | Museumplein 
Van Baerlestraat 33b.

Adres:
Centrum Bijzondere tandheelkunde
Heinzestraat 2, 
1071 SK, Amsterdam  

Looproute naar onze praktijk ziet u 
hieronder: Heinzestraat 2, Amsterdam

Hoe kom ik naar het CBT?   
De Heinzestraat bevindt zich in Amsterdam Zuid, op loopafstand  
van het Museumplein. 

www.jellinek.nl

Geef uw mening!
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