WAT IS ‘TAND-EM’?

WIE KAN JOU
DOORVERWIJZEN?

Bij Tand-em kan je naar de tandarts
als je geen vaste tandarts hebt en bent
doorverwezen door een hulpverlener.
Kinderen zijn ook heel welkom bij Tand-em.

Als je naar Tand-em wil komen, moet je worden
doorverwezen door:

Bij Tand-em kan je terecht met
tandproblemen:
gaatjes, tand trekken, tandsteen, abces ...
Maar je kan ook op controle komen als je
geen pijn hebt, graag zelfs!

- een brugfiguur, een buurtsteward, een
vluchtelingenveldwerker, een straathoekwerker of
een kansenwerker voor kinderen;

Tandartsen uit het Waasland zitten om de
beurt in het kabinet in de Azalealaan.
Het vaste gezicht van Tand-em is
tandartsassistente Inge. Zij helpt je met het
invullen van papieren, geeft uitleg, stelt je
gerust en legt de volgende afspraak vast.
Als je op weg geholpen bent bij Tand-em
word je doorverwezen naar een vaste
tandarts in de buurt.

Tandartsassistente Inge

- een maatschappelijk assistent van het OCMW;

- een huisarts van WGC De Vlier.

Wanneer je geen patiënt bent bij De Vlier, geen
maatschappelijk assistent hebt of de andere
hulpverleners niet kent, kan je je aanmelden
bij Charlotte Riemaecker van het OCMW. Zij
verwijst je naar een maatschappelijk assistent,
die dan contact met je opneemt voor een
afspraak.
Charlotte Riemaecker, teamcoördinator team
onthaal welzijnshuis
charlotte.riemaecker@sint-niklaas.be
03 778 62 08

V.U Sofie Heyrman, schepen van welzijn - Abingdonstraat 99 - Sint-Niklaas
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JE HEBT EEN
AFSPRAAK!

VOOR WIE IS
TAND-EM?

Azalealaan 2, 9100 Sint-Niklaas,

Je krijgt een kaartje met de datum en het uur
van je afspraak.

Je mag geen vaste tandarts hebben of al meer
dan drie jaar geen bezoek aan de tandarts
gebracht hebben.

ingang op de hoek van de Azalealaan
en Brugsken
Consultaties op
Woensdag: 09.00 - 12.30 uur
Donderdag: 09.00 - 12.30 uur en
13.30 - 17.00 uur
Vrijdag:
09.00 - 12.30 uur en
13.30 - 17.00 uur

Kan je toch niet komen?
Verwittig dan zo snel mogelijk de
tandartsassistente via 0472 17 76 02.
Zo kan iemand anders je plaats innemen en
kan je zelf een nieuwe afspraak maken.
Wat breng je mee tijdens je tandartsbezoek?
- identiteitskaart
- klever van de mutualiteit.
Het tandartsbezoek zelf:
- Meld je 10 minuten op voorhand aan bij de
tandarsassistente en zij gaat met jou mee
naar de tandarts.
- Na je eerste bezoek krijg je een
poetspakket en advies mee.
- Het tandartsbezoek bij Tand-em is voor
jou gratis (betaling van de tandarts wordt
rechtsteeks geregeld met het Riziv).
Belangrijk:
- Poets je tanden voor de afspraak.
- Neem op je afspraak geen kinderen mee.
- Indien je onvoldoende Nederlands spreekt,
mag je iemand meebrengen die kan tolken.

Bovendien moet je aan één van deze twee
voorwaarden voldoen:
- recht hebben op verhoogde tegemoetkoming.
- borg gesteld worden door het OCMW
(gele of groene kaart).

Meer info voor professionele hulpverleners?
Eline De Keulenaer
Gezondheidswerker
eline.dekeulenaer@sint-niklaas.be
03 778 37 48
0478 76 18 11

