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IEDEREEN MEE

TAND-EM
Gezond begint in de mond
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Wat is Tand-em?

Voor wie is Tand-em? 
Voor inwoners van Sint-Niklaas die geen 
vaste tandarts hebben of al meer dan drie 
jaar geen bezoek aan de tandarts gebracht 
hebben. 

Daarenboven moet je aan één van deze 
twee voorwaarden voldoen:  

- recht hebben op verhoogde                       
tegemoetkoming. 

- gele of groene kaart van het OCMW           
Sint-Niklaas hebben.  

Tand-em is een tandartsenpraktijk. Je kan bij Tand-em naar de tand-
arts komen als je een laag inkomen hebt en zelf geen vaste tandarts 
hebt. Ook kinderen zijn welkom bij Tand-em. Voor de eerste afspraak 
bij Tand-em moet je doorverwezen worden door een hulpverlener.

Je kan bij Tand-em terecht voor verzorging van je tanden. Maar je 
kan er ook op controle komen als je geen pijn hebt, graag zelfs!

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. 

Op het moment dat je mond terug helemaal gezond is, vragen we 
jou zelf op zoek te gaan naar een vaste tandarts.

Meer info voor professionele hulpverleners:

Eline De Keulenaer, Gezondheidswerker 

eline.dekeulenaer@sint-niklaas.be 

03 778 37 48 of 0478 76 18 11
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Wie kan jou doorverwijzen? 
Als je een eerste afspraak met Tand-em wil maken, moet je worden 
doorverwezen door:

- een maatschappelijk assistent van het welzijnshuis Sint-Niklaas.

- een brugfiguur, een buurtsteward, een straathoekwerker, een kansen-
werker voor kinderen of een begeleider van MSOC-Waasland.

- een huisarts van WGC De Vlier.

Wanneer je geen maatschappelijk assistent hebt, de bovenstaande 
hulpverleners niet kent en geen patiënt bent bij De Vlier, maar wel aan 
de voorwaarden voldoet om naar Tand-em te komen, kan je je toch 
laten aanmelden. Bel of mail naar het algemeen nummer / e-mailadres 
van het welzijnshuis: 03 778 66 66 en welzijnshuis@sint-niklaas.be. 

Vermeld dat je een eerste afspraak bij Tand-em wil vastleggen maar 
geen doorverwijzer hebt. Hierna zal een maatschappelijk assistent van 
team info en advies contact met jou opnemen om de eerste afspraak 
vast te leggen. 

Je hebt een afspraak!   
Je krijgt van de doorverwijzer de datum 
en het uur van je eerste afspraak.

Kan je toch niet komen? Verwittig dan zo 
snel mogelijk de tandartsassistente op 
0472 17 76 02. Zo kan iemand anders je 
plaats innemen en kan je zelf een nieuwe 
afspraak maken.

- Poets je tanden voor je tandartsbezoek 
en breng je identiteitsbewijs mee naar je 
afspraak. 
- Neem geen kinderen mee naar je                   
afspraak. 
- Indien je onvoldoende Nederlands 
spreekt, mag je iemand meebrengen die 
kan tolken.      



 V.U.: Sofie Heyrman, schepen van welzijn – Abingdonstraat 99 – 9100 Sint-Niklaas 

 

Praktisch  
Het tandartsbezoek zelf: 

- Meld je 10 minuten op voorhand aan bij de tandartsassistente. 

- Na je eerste afspraak krijg je advies en een poetspakket mee. 

- Het tandartsbezoek is voor patiënten kosteloos.  De betaling van de 
tandarts  wordt rechtstreeks geregeld tussen de praktijk en het Riziv.    
 

Consultaties op: 

Woensdag: 9.00 - 12.30 uur 

Donderdag: 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur 

Vrijdag: 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur  

Adres Tand-em: 

Azalealaan 2, 9100 Sint-Niklaas, ingang op de hoek van de Azalealaan en 
het Brugsken. 


