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De NVvK heeft haar uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze adressengids Tandarts-Pedodontologen. 
Desondanks is het niet uit te sluiten dat bepaalde informatie onvolledig is of (druk)fouten bevat. De NVvK aanvaardt daarvoor 
geen aansprakelijkheid. 

 
 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVvK mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook. 
Eveneens mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming het in deze uitgave opgenomen adressenmateriaal niet 
worden gebruikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correspondentieadres 
Postbus 760, 2130 AT Hoofddorp 
e-mail: secretariaat@nvvk.org 
website: www.nvvk.org 
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De Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) biedt u met genoegen 
een overzicht aan van de tandarts-pedodontologen die door de NVvK erkend zijn. 
Behalve de adressen van de collegae treft u ook een profielschets aan van de “Tandarts- 
Pedodontoloog”. 
Met deze profielschets geven we u een beeld van de expertise en werkzaamheden die 
door een tandarts-pedodontoloog verricht worden. 

 
Deze uitgave is een resumé van de aanwezigheid van deze specifieke, professionele, 
kindertandheelkundige kennis in Nederland. 

 
Indien u een patiënt naar een tandarts-pedodontoloog wenst te verwijzen, volgt 
meestal eerst een intakeconsult. Tijdens dit consult wordt de behandelbehoefte 
bepaald en wordt er mogelijk een behandelplanning gemaakt. Dit overzicht wil niet de 
suggestie wekken dat alle tandarts-pedodontologen daadwerkelijk patiënten 
aannemen. Nadere informatie hieromtrent kunt u bij de betreffende tandarts- 
pedodontoloog inwinnen. 
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Beroepsprofiel  tandarts-pedodontoloog 
 

Een tandarts-pedodontoloog (TP) is een gedifferentieerde tandarts met specifieke kennis en 
vaardigheid op het gebied van de kindertandheelkunde. Hij/zij zet deze kennis en kunde professioneel 
in om algemene en specifieke tandheelkundige problemen bij jeugdige patiënten of patiënten uit 
bijzondere zorggroepen te diagnosticeren en te behandelen. Naast de tandheelkundige zorg voor 
eigen en verwezen patiënten verplicht de tandarts-pedodontoloog zich bovendien tot 
wetenschappelijke activiteit en het geven van onderwijs en/of nascholing op het gebied van de 
kindertandheelkunde. 
Deze differentiatie is door de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) erkend en 
daarom is de benaming officieel: “Tandarts-Pedodontoloog, erkend door de NVvK”. 
In de volksmond wordt de tandarts-pedodontoloog ook wel “kindertandarts” genoemd. Echter, de titel 
“kindertandarts” is niet beschermd en mag dus door iedere algemeen practicus gevoerd worden. 

 

Verwijzing  naar  de tandarts-pedodontoloog 
Primair hoort de tandheelkundige zorg voor het kind thuis in de algemene tandheelkundige praktijk. 
Elke tandarts/mondhygiënist zou, binnen zijn of haar specifieke beroepscompetenties, in principe in 
staat moeten zijn om kinderen te voorzien van tandheelkundige zorg. 
Echter, in voorkomende gevallen kan de uitvoer van deze zorgverlening tot problemen leiden. 
Kinderen die om uiteenlopende redenen moeilijk te behandelen zijn in de algemene praktijk of waarbij 
redelijkerwijs geanticipeerd kan worden op problemen in de uitvoer van adequate tandheelkundige 
zorgverlening, kunnen door de tandarts/mondhygiënist worden doorverwezen naar een TP. 
Verwijzing kan ook geïndiceerd worden door andere, al dan niet tandheelkundige en/of medische 
zorgverleners rondom het kind, zoals kaakchirurgen, orthodontisten, psychologen, logopedisten, 
huisartsen, school- en GGD-artsen, medewerkers van het consultatiebureau en medisch specialisten. 
Elke verwijzing dient vergezeld te gaan van een motiverende verwijsbrief. 

 
De behandeling bij een TP is in beginsel van tijdelijke aard. Echter, het kan voorkomen dat een patiënt 
gedurende langere tijd of zelfs permanent op behandeling binnen de verwijspraktijk is aangewezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage I: Opleiding,  erkenning  en (her)registratie tandarts-pedodontologen 
Bijlage II: Specifieke  aandachtsgebieden tandarts-pedodontologen 
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Bijlage I   Opleiding, erkenning en (her)registratie tandarts-pedodontologen 
 

Tandarts-pedodontologen (TP), erkend door de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde 
(NVvK), worden sinds 2006 ingeschreven in een landelijk register dat wordt beheerd door het 
Consilium Pedodontologicum (CP). Dit register behoort tot de verantwoordelijkheid van het bestuur 
en uiteindelijk tot die van de Algemene Leden Vergadering van de NVvK. 
Vooraleerst werd in 2001 de mogelijkheid geboden om zich via een zogenoemde ‘grootouder-regeling’ 
te laten kwalificeren en te registreren. Echter, sinds 2007 is het alleen mogelijk om geregistreerd te 
worden na het met goed gevolg afleggen van het eindexamen van een door de NVvK en EAPD 
(European Academy of Paediatric Dentistry) erkende, postdoctorale opleiding tot tandarts- 
pedodontoloog. 

 
(Her)registratie  tandarts-pedodontoloog 
Iedere TP dient zijn/haar werkzaamheden op het gebied van patiëntenbehandeling, praktijkvoering, 
eventueel wetenschappelijk onderzoek, en gevolgde en gegeven bij- en nascholing te registreren in 
een jaarverslag. Dit verslag wordt jaarlijks beoordeeld door het CP van waaruit mogelijk signalen 
afgegeven kunnen worden om te anticiperen op dreigende deficiënties. 
Daarnaast is elke TP verplicht om zich eenmaal per vijf jaar te laten visiteren door een 
visitatiecommissie, die door de NVvK en het CP is samengesteld. De werkzaamheden over de afgelopen 
periode worden vastgelegd in een visitatieverslag. Op geleide van de visitatie en het daaruit 
voortvloeiende verslag wordt de kandidaat door het CP beoordeeld en getoetst aan de hand van 
criteria die in het NVvK-reglement zijn vastgesteld. Het CP brengt vervolgens advies uit aan het bestuur 
van de NVvK betreffende een al dan niet voorlopige herregistratie. Indien er sprake is van een 
voorlopige herregistratie dient de kandidaat binnen bepaalde tijd aantoonbaar te kunnen maken dat 
hij/zij gehoor heeft gegeven aan adviezen die hem/haar ter hand zijn gesteld door het CP teneinde 
alsnog geregistreerd te kunnen worden voor opnieuw een periode van vijf jaar. 
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Bijlage II Specifieke  aandachtsgebieden  tandarts-pedodontologen 
 

Een tandarts-pedodontoloog mag zich, naast zijn vaardigheden als tandarts, met name bekwaam 
noemen binnen de volgende aandachtsgebieden: 

 
Affiniteit met zorgverlening aan kinderen 
– heeft kennis van en draagt zorg voor een weloverwogen en mensgerichte visie en attitude binnen 

het tandheelkundig team dat werkzaam is in de zorg voor kinderen; 
– kan zich inleven in de psyche van het kind. 

 
Communicatieve vaardigheden met betrekking tot het kind met ouders en/of verzorgers 
– heeft inzicht in de diverse niveaus van verstandelijk functioneren en is in staat om de eigen (verbale) 

communicatie daarop af te stemmen; 
– heeft kennis van de normale en afwijkende cognitieve ontwikkeling, alsmede van andere 

psychische stoornissen; 
– is in staat deze vaardigheden over te dragen aan het tandheelkundig team; 
– het behandelteam kan het gedrag van kinderen observeren en onderkennen. 

 
Probleemgedrag herkennen en  hanteren 
– is in staat een inschatting te maken van al dan niet leeftijdsadequaat gedrag, alsmede afwijkingen 

op cognitief of emotioneel niveau te kunnen signaleren; 
– is in staat probleemgedrag te herkennen en ermee om te gaan, waarbij tevens een inschatting 

gemaakt kan worden betreffende de constructiviteit van bepaalde (gedragsbeïnvloedende) 
strategieën op de lange termijn; 

– draagt zorg voor een eensluidende strategie door het tandheelkundig team. 
 

Angst herkennen en hanteren 
– is in staat, mede met behulp van specifiek daartoe ontwikkelde vragenlijsten zoals de Dental 

Subscale of the Children’s Fear Survey (CFSS-DS) en de Inventory of Stressful Situations (ISS), angst 
voor de tandheelkundige situatie bij kinderen te signaleren en op waarde te schatten; 

– is in staat deze angst in relatie tot andere factoren te zien en op basis daarvan een inschatting te 
maken van de behandelbaarheid alsmede de belastbaarheid van het betreffende kind. 

 
Gedragsbeïnvloedende  strategieën 
– is in staat met het team door middel van gedragsbeïnvloedende strategieën een zodanige 

ontspanning c.q. coöperatie van de patiënt te bereiken, dat behandelingen mogelijk zijn. De 
feitelijke inhoud van de behandeling is afhankelijk van het coöperatieve vermogen van de patiënt; 

– is in staat de (on)mogelijkheden van gedragsbeïnvloedende strategieën in te schatten om daarmee 
een indicatie te stellen met betrekking tot alternatieve behandelstrategieën; 

– is in staat om een specifieke angst als naaldangst bij een kind weg te nemen. 
 

Anamnese, diagnostiek, indicatie en behandelplanning 
– is in staat om middels een juiste anamnese en adequate diagnostiek inzicht te verschaffen in de 

etiologie van specifieke tandheelkundige aandoeningen als cariës en parodontale problematiek; 
– is in staat om mede op basis van bovengenoemd onderzoek een individuele risico-inschatting te 

maken en deze mee te kunnen wegen in de keuze van de te volgen behandelstrategie; 
– is in staat om de behandelbaarheid van het kind vast te stellen met als doel een langdurige 

tandheelkundige betrokkenheid te ontwikkelen bij het kind; 

– is in staat het behandelplan met mogelijke alternatieven te bespreken met de patiënt en diens 
ouders en/of verzorgers en draagt zorg voor consensus met betrokkenen; 
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– is in staat het behandelplan uit te voeren voor zover de behandelsituatie daarvoor over de 
faciliteiten beschikt; 

– is in staat adequaat te verwijzen naar een locatie waar de benodigde faciliteiten wel aanwezig zijn. 
 

Kennis van de etiologie en epidemiologie 
– heeft kennis en kunde van specifieke afwijkingen die zich in het orofaciale gebied van kinderen 

voordoen en deze mogelijk in relatie kunnen zien tot andere afwijkingen (mogelijk syndromen); 
– weet toegang te vinden tot het vergaren van aanvullende kennis. 

 
Deskundigheid op het gebied van specifieke tandheelkundige ontwikkelingsstoornissen 
– is in staat tandheelkundige ontwikkelingsstoornissen te (h)erkennen; 
– is in staat de etiologie hiervan te achterhalen of een verband te leggen met andere 

ontwikkelingsstoornissen; 
– is in staat een juiste behandelindicatie te stellen, zo mogelijk vanuit een multidisciplinair 

perspectief. 
 

Deskundigheid op het gebied van tandheelkundige preventie in de zorg voor kinderen 
– is in staat de actuele inzichten in de tandheelkundige preventie aan te passen; 
– is hierbij goed op de hoogte van de mogelijke beperkingen waarmee hij/zij bij het formuleren van 

de adviezen rekening moet houden; 
– is in staat de patiënt en de betrokken ouders en/of begeleiders individueel gericht te adviseren en 

te motiveren preventieve adviezen in hun dagelijks leefpatroon op te nemen en uit te voeren; 
– is in staat deze vaardigheden over te dragen aan het tandheelkundig team; 
– draagt zorg voor eensluidende preventieve adviezen door het tandheelkundig team. 

 
Tandheelkundige zorg met farmacologische  ondersteuning 
– is goed op de hoogte van de (on)mogelijkheden van de verschillende technieken van 

farmacologische ondersteuning als: zuurstof-lachgas sedatie, diverse sedativa, intraveneuze 
sedatie en algehele anesthesie; 

– heeft zich met zijn team bekwaamd in een of meer technieken van farmacologische ondersteuning; 
– is in staat om een correcte indicatie tot behandeling onder algehele anesthesie te stellen en deze 

vervolgens tevens binnen een bestaande locatie uit te voeren; 
– is goed op de hoogte van de voor- en nazorg en de voorlichting omtrent de gehele procedure met 

alle daarbij behorende verantwoordelijkheden; 
– is in staat om in een voorkomende situatie binnen een OK-setting van een ziekenhuis te 

functioneren. 
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ADRESSEN  OP VESTIGINGSPLAATS 

ALKMAAR 
Meurs, mevrouw P. van 
Noord West Ziekenhuis, locatie Alkmaar, Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde 
Wilhelminalaan 12, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar 
telefoon:    (072) 548 31 87 
e-mail: p.van.meurs@nwz.nl 
website: www.nwz.nl 

 

ALMERE 
Kara- van der Linden, Mevrouw D. 
Flevoziekenhuis, Centrum voor  Bijzondere Tandheelkunde 
Hospitaalweg 1, 1315 RA Almere 
telefoon:    (036) 868 86 17 
website: www.flevoziekenhuis.nl/centrum-bijzondere-tandheelkunde 

 
Geerts-van der Knaap, mevrouw R.C. 
Flevoziekenhuis, Centrum voor  Bijzondere Tandheelkunde 
Hospitaalweg 1, 1315 RA Almere 
telefoon:   (036) 868 86 17 
e-mail: rvanderknaap@flevoziekenhuis.nl 
website: www.flevoziekenhuis.nl/centrum-bijzondere-tandheelkunde 

 
Gholam-Ghahroodi, M.R. 
Dentics, verwijspraktijk voor kindertandheelkunde Almere 
Europalaan 923, 1363 BM  Almere Poort 
telefoon:   (036) 760 60 60  
e-mail:       info@dentics.nl  
website:    www.dentics.nl 

 
Gholam-Ghahroodi, M.R. 
De Kinderkliniek 
Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere 
telefoon:    (036) 763 00 30 
e-mail: tandarts@dekinderkliniek.nl 
website: www.dekinderkliniek.nl 

 
Hesselink-Nieuwenhuizen,  mevrouw J. 
Dentics, verwijspraktijk voor kindertandheelkunde Almere 
Europalaan 923, 1363 BM Almere-Poort 
telefoon:    (036) 760 60 60 
e-mail: info@dentics.nl 
website: www.dentics.nl 
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ALMERE (vervolg) 
Hunnik,  mevrouw M.M. van 
Dentics, verwijspraktijk voor kindertandheelkunde Almere 
Europalaan 923, 1363 BM Almere-Poort 
telefoon:    (036) 760 60 60 
e-mail: info@dentics.nl 
website: www.dentics.nl 
 
Hunnik, mevrouw M.M. van 
De Kinderkliniek 
Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere 
telefoon:    (036) 763 00 30 
e-mail: afspraak@dekinderkliniek.nl 
website: www.dekinderkliniek.nl 
 
Schipper,  mevrouw L.A. 
Dentics, verwijspraktijk voor kindertandheelkunde Almere 
Europalaan 923, 1363 BM Almere-Poort 
telefoon:    (036) 760 60 60 
e-mail: info@dentics.nl 
website: www.dentics.nl 

 

AMERSFOORT 
Boon, mevrouw C.P.J.M. 
Jonge Helden,  verwijspraktijk voor kindertandheelkunde Amersfoort 
Van Tuyllstraat 6A, 3829 AD Hooglanderveen 
telefoon:  (033) 207 50 80 
e-mail: info@kindertandartsamersfoort.nl 
website:  www.kindertandartsamersfoort.nl 

 
Kok-van Hout, mevrouw G.D. 
Jonge Helden, verwijspraktijk voor kindertandheelkunde Amersfoort 
Van Tuyllstraat 6A, 3829 AD Hooglanderveen 
telefoon:  (033) 207 50 80 
e-mail:  info@kindertandartsamersfoort.nl 
website:  www.kindertandartsamersfoort.nl 

 

AMSTERDAM 
Bochove, mevrouw J.A. van 
Stichting voor  Bijzondere Tandheelkunde 
Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam 
telefoon:    (020) 598 04 50 
e-mail:  info@sbt.nl 
website: www.sbt.nl 

 
Bonifácio, mevrouw Dr. C.C. 
Stichting voor  Bijzondere Tandheelkunde 
Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam 
telefoon:    (020) 598 04 50 
e-mail: info@sbt.nl 
website: www.sbt.nl 
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AMSTERDAM (vervolg) 
Bonifácio, mevrouw Dr. C.C. 
ACTA,  sectie Kindertandheelkunde 
Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam 
telefoon:   (020) 598 0597 
e-mail: c.bonifacio@acta.nl 
website: www.acta.nl 

 
Burnier, mevrouw W.M.C. 
Stichting voor  Bijzondere Tandheelkunde 
Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam 
telefoon:    (020) 598 04 50 
e-mail: info@sbt.nl 
website: www.sbt.nl 

 
Delmee, mevrouw N. 
ACTA,  sectie Pedodontologie 
Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam 
telefoon:   (020) 5980597 
e-mail: n.delmee@acta.nl 
website: www.acta.nl  
 
Feriani, mevrouw S. 
Kids Dental Zuidoost 
Grubbehoeve 22, 1103 GG Amsterdam 
telefoon:   (020) 3627827 
e-mail: info@kidsdentalzuidoost.nl 
website:  www.kidsdentalzuidoost.nl 

 
Goes-Brethouwer, mevrouw T. van der  
Snoet kindermondzorgcentrum 
Jan Evertsenstraat 719, 1061 XZ Amsterdam 
telefoon:    (020) 334 36 99 
e-mail: info@snoet.nl 
website www.snoet.nl 
 
Hesse, mevrouw D.  
ACTA,  sectie Kindertandheelkunde 
Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam 
telefoon:   (020) 598 0597 
e-mail:        k.v.nes@acta.nl 
website: www.acta.nl 

 
Krikken, mevrouw  J.B. 
Snoet kindermondzorgcentrum 
Jan Evertsenstraat 719, 1061 XZ Amsterdam 
telefoon:    (020) 334 36 99 
e-mail:  info@snoet.nl 
website: www.snoet.nl 
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Lazaridi, mevrouw K. 
Kindertand Zuid 
Olympiaplein 54, 1076 AE Amsterdam 
telefoon: (020) 570 75 00 
e-mail: info@kindertand.nl 
website: www.kindertand-zuid.nl 
 

AMSTERDAM (vervolg) 
Lunsen, mevrouw D.M. van 
Kindertandartspraktijk van Lunsen-Oehlers 
Meteorensingel 17, 1033 CB Amsterdam 
telefoon:    (020) 633 24 82 
e-mail: kindertds@live.nl 
website: www.kinder.tandartsennet.nl 
 
Nes, mevrouw K.A. van 
ACTA,  sectie Kindertandheelkunde 
Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam 
telefoon:   (020) 598 0597 
e-mail:        k.v.nes@acta.nl 
website: www.acta.nl 

 
Oehlers-Sterenborg, mevrouw E.M. 
Kindertandartspraktijk van Lunsen-Oehlers 
Meteorensingel 17, 1033 CB Amsterdam 
telefoon:    (020) 633 24 82 
e-mail: kindertds@live.nl 
website: www.kinder.tandartsennet.nl 

 
Schorer-Jensma,  mevrouw M.A. 
Stichting voor  Bijzondere Tandheelkunde 
Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam 
telefoon:    (020) 598 04 50 
e-mail: info@sbt.nl 
website: www.sbt.nl 

 
Vogels, mevrouw W.E.J.C. 
Kindertand Zuid 
Olympiaplein 54, 1076 AE Amsterdam 
telefoon:    (020) 570 75 00 
e-mail: w.vogels@kindertand.nl 
website: www.kindertand-zuid.nl 

 

BARNEVELD 
Diab, mevrouw E. 
Tandartspraktijk  Puntgaaf 
Parmentierstraat 5, 3772 MS Barneveld 
telefoon:   (0342) 41 31 07 
e-mail: info@puntgaaf.nl 
website: www.puntgaaf.nl 
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Heijdra, J.S.C. 
Tandartspraktijk  Puntgaaf 
Parmentierstraat 5, 3772 MS Barneveld 
telefoon:   (0342) 41 31 07 
e-mail: info@puntgaaf.nl 
website: www.puntgaaf.nl 

 

BOXTEL 
Berendsen, mevrouw J.L.M. 
Kindertandarts  Boxtel  
Bosscheweg 56A, 5283 WB Boxtel 
telefoon:   (0411) 68 95 88 
e-mail: info@kindertandartsboxtel.nl 
website: www.kindertandartsboxtel.nl 
 
Bussel, mevrouw J. van  
Kindertandarts  Boxtel  
Bosscheweg 56A, 5283 WB Boxtel 
telefoon:   (0411) 68 95 88 
e-mail: info@kindertandartsboxtel.nl 
website: www.kindertandartsboxtel.nl 

 
Cox, mevrouw I.C.J.  
Kindertandarts  Boxtel  
Bosscheweg 56A, 5283 WB Boxtel 
telefoon:   (0411) 68 95 88 
e-mail: info@kindertandartsboxtel.nl  
website: www.kindertandartsboxtel.nl 

 
BREDA 
Engel-Meijers, mevrouw I.W.J.M.  
CBT Breda – Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht 
Molengracht 21, 4818 CK Breda 
telefoon:   (076) 595 30 42 
e-mail: iengel@amphia.nl 
website:  www.amphia.nl 
 

BREDA (vervolg) 
Gemert-Schriks, mevrouw Dr. M.C.M. van 
Praktijk BizKiTZ 
Michiel de Ruyterstraat 4, 4819 AD Breda  
telefoon:  (076) 207 00 50 
e-mail: info@bizkitz.nl 
website:    www.bizkitz.nl 
 
Poots-van Weers, mevrouw S.M. 
Praktijk BizKiTZ 
Michiel de Ruyterstraat 4, 4819 AD Breda  
telefoon:  (076) 207 00 50 
e-mail: info@bizkitz.nl  
website:    www.bizkitz.nl 
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CUIJK 
Ooms, mevrouw C.C.M. 
Praktijk Mondzorg voor kids 
Stationsplein 8-10, 5431 CE Cuijk  
telefoon:  (0485) 321678  
e-mail: cuijk@mondzorgvoorkids.nl 
website:    www.mondzorgvoorkids.nl 

 
DE BILT 
Riem, A.H.O. 
Kinderkliniek  TandInZicht 
Kerksteeg 1, 3732 HK  De Bilt 
telefoon:    (030) 220 03 50 
e-mail: info@tandinzicht.nl 
website: www.tandinzicht.nl 

 

   DELFT 
Mousavi, A. 
Dental Delft Junior 
Hoflandendreef 269, 2614 MT Delft 
telefoon: 015-2001122 
e-mail:  info@dentaldelft.nl 
website:  www.dentaldelft.nl 

  

DEN BURG (Texel) 
Krijnen, mevrouw J.C. 
Kindertandartspraktijk World Kids 
Elemert 18, 1791 DD Den Burg (Texel) 
telefoon:   (0222) 31 00 19 
e-mail: info@kindertandartsworldkids.nl 
website: www.kindertandartsworldkids.nl 

 
DOETINCHEM 
Kouwenberg-Bruring, mevrouw W.H. 
Mondmaatjes, tandartspraktijk voor kinderen 
Heijermansstraat 8, 7002 AG Doetinchem 
telefoon:   (0314) 33 02 86 
e-mail: info@koubru.nl 
website: www.mondmaatjes.nl 
 

EDE 
Goumans, mevrouw C. 
Tandartspraktijk Concordia 
Concordialaan 1a, 6712 GL Ede 
telefoon:   (0318) 61 47 07 
e-mail: tpconcordia@live.nl 
website: www.tandartspraktijkconcordia.nl 
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ENSCHEDE 
Braamhaar, mevrouw K.M. 
MST Enschede Bijzondere Tandheelkunde 
Koningsplein 1, 7512 KZ Enschede 
telefoon:    (053) 487 27 10 
e-mail: cbt@mst.nl  
website: www.mst.nl 

 

ERMELO 
Groot-Nievaart, mevrouw M.A. de 
Dental Clinics 
Wilhelminalaan 22, 3851 XW Ermelo 
telefoon:   (0341) 56 01 23 
e-mail: Ermelo@dentalclinics.nl 
website: www.dentalclinics.nl/ermelo 

 

GELDROP 
Boekitwetan, mevrouw F. 
CBT St Anna Ziekenhuis 
Bogardeind 2, 5664 EH Geldrop 
telefoon:   (040) 2864868 
e-mail: lim@st-anna.nl 
 website: www.st-anna.nl 

 
Boekitwetan, mevrouw F. 
Tandzorg Geldrop 
Oosteinde 1, 5663 PZ Geldrop 
telefoon:  (040) 2852963 
e-mail:  info@tandzorggeldrop.nl 
website:  www.tandzorggelddrop.nl 

 
’s-GRAVENHAGE 
Burnier, mevrouw W.M.C. 
Gaatjesmakers 
Ammunitiehaven 133c, 2511 XH ’s-Gravenhage 
telefoon:    (070) 762 17 90 
e -mail: welkom@gaatjesmakers.nl 
website: www.gaatjesmakers.nl 

 
Jasulaityte, mevrouw L. 
Jeugdtandzorg West 
Rijswijkseplein 56, 2516 GX ’s-Gravenhage 
telefoon:    (070) 3051200, optie 5 
e-mail:   rijswijkseplein@jeugdtandzorgdh.nl 
website: www.smile-west.com 

 
Khouw-Liu, mevrouw V.H.W. 
Tandartsenpraktijk Care Dental 
Laan van Waalhaven 484, 2497 GR ’s-Gravenhage 
telefoon:    (070) 390 72 06 
e-mail: info@caredental.nl 
website: www.caredental.nl 
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Kooter, mevrouw M. 
CBT Haga Ziekenhuis 
Els Borst-Eilersplein 275, 2545 AA Den Haag 
telefoon:   (070) 210 67 09 
e-mail:    mo.kooter@hagaziekenhuis.nl 
website: www.hagaziekenhuis.nl 
 
Lansen, P.C. 
CBT Haga Ziekenhuis 
Els Borst-Eilersplein 275, 2545 AA Den Haag 
telefoon:    (070) 210 67 09 
e-mail: p.lansen@hagaziekenhuis.nl 
website: www.hagaziekenhuis.nl 
 

Groningen  
Gabon, mevrouw D.L. 
Centrum van Tandheelkunde en 
Mondzorgkunde 

   A. Deusinglaan 1, 9700 AD Groningen 
Telefoon:    (050) 3610665 
e-mail:  d.l.gambon@umcg.nl 
Website:    www.ctm.umcg.nl  

 
HAAKSBERGEN 
Braamhaar, mevrouw K.M. 
Kortier en van Leeuwen Tandartsen 
Dr. Prinsstraat 101, 7481 EV Haaksbergen 
Telefoon:    (053) 5725375 
e-mail:  info@kortiervanleeuwen.nl 
Website:    www.kindertandartshaaksbergen.nl 
 

HAARLEM 
Dijk, mevrouw C.D. van 
Poetz  Jeugdmondzorg 
Boerhaavelaan 32e, 2035 RC Haarlem 
telefoon:   (023) 54019 50 
e-mail: info@poetz.nl 
website: www.poetz.nl 
 

HAARLEM (vervolg) 
Lente, mevrouw J. van 
Poetz Jeugdmondzorg 
Boerhaavelaan 32e, 2035 RC Haarlem 
telefoon:    (023) 5401950 
e-mail: info@poetz.nl 
website: www.poetz.nl 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.hagaziekenhuis.nl/
mailto:p.lansen@hagaziekenhuis.nl
http://www.hagaziekenhuis.nl/
http://www.kindertandartshaaksbergen.nl/
http://www.poetz.nl/
mailto:info@poetz.nl
http://www.poetz.nl/
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’s-HERTOGENBOSCH 
Berendsen, mevrouw J.L.M. 
Staas en Bergmans 
Schubertsingel 32, 5216 XA ’s-Hertogenbosch 
Telefoon:   (073) 613 3433 
e-mail: info@zorgvooruwmond.nl 
website: www.zorgvooruwmond.nl 
 
Schroë, mevrouw S.C.H. 
Centrum Tandzorg 
Eekbrouwersweg 4,  
5233 VG ‘s-Hertogenbosch      
Telefoon:  (073) 6416565 
e-mail:      info@centrumtandzorg.nl 
website:   www.centrumtandzorg.nl   

 

HILVERSUM 
Kara- van der Linden, mevrouw D. 
Stokvis Tandartsen 
Middenweg 20, 1217 HW Hilversum 
telefoon:    (035) 624 28 00 
e-mail: info@stokvistandartsen.nl 
website: www.stokvistandartsen.nl 
 
HOOFDDORP 
Hesse, mevrouw D. 
Kidzie Jeugdmondzorg 
Neptunusstraat 71, 2132 JP Hoofddorp 
telefoon:  (023) 2004358 
e-mail: info@kidziemondzorg.nl  

   website:  www.kidziemondzorg.nl 
 

Pashmforoush, de heer E. 
Kidzie Jeugdmondzorg 
Neptunusstraat 71, 2132 JP Hoofddorp 
telefoon:  (023) 2004358 
e-mail: info@kidziemondzorg.nl  
website:  www.kidziemondzorg.nl 
 
Shahbazi, mevrouw S. 
Kidzie Jeugdmondzorg 
Neptunusstraat 71, 2132 JP Hoofddorp 
telefoon:  (023) 2004358 
e-mail: info@kidziemondzorg.nl  

   website:  www.kidziemondzorg.nl 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@zorgvooruwmond.nl
http://www.zorgvooruwmond.nl/
mailto:info@centrumtandzorg.nl
http://www.centrumtandzorg.nl/
mailto:kellylazaridi@stokvistandartsen.nl
http://www.stokvistandartsen.nl/
http://www.kidziemondzorg.nl/
http://www.kidziemondzorg.nl/
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HOORN 
Beentjes, mevrouw V.E.V.M. 
Tandartspraktijk De Hofstee 
Nieuwe Steen 3, 1625HV Hoorn 
telefoon:    (0229) 26 57 58 
e-mail: info@kindertandarts.com 
website: www.kindertandarts.com 

 
   Jonker, mevrouw M.J. 

Tandartspraktijk De Hofstee 
Nieuwe Steen 3, 1625 HV Hoorn 
telefoon:    (0229) 26 57 58 
e-mail: info@kindertandarts.com 
website: www.kindertandarts.com 
 
KERKRADE 
Voskuilen, mevrouw I.G.M. van 
Amaliakliniek Kerkrade 
Willem Sophiaplein 4, 6466 CP Kerkrade 
telefoon:    (045) 5416557 
e-mail:  i.vanvoskuilen@amaliakliniek.nl 
website: www.amaliakliniek.com 
 
LEIDEN 
Duvekot, mevrouw F.L. 
Uitblinkers 
Diamantlaan 174a, 2332 GR Leiden 
telefoon:    (071) 8200201 
e-mail:  info@blinkblink.nl 
website: www.blinkblink.nl  
 
Greving-Visser, mevrouw N.L. 
Uitblinkers 
Diamantlaan 174a, 2332 GR Leiden 
telefoon:    (071) 8200201 
e-mail:  info@blinkblink.nl 
website: www.blinkblink.nl  

 
Jong-Lenters, mevrouw Dr. M. de 
Uitblinkers 
Diamantlaan 174a, 2332 GR Leiden 
telefoon:    (071) 8200201 
e-mail: info@blinkblink.nl 
website: www.blinkblink.nl 
 
Scheepstra, mevrouw B. 
Uitblinkers 
Diamantlaan 174a, 2332 GR Leiden 
telefoon:    (071) 8200201 
e-mail: info@blinkblink.nl 
website: www.blinkblink.nl  
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LENT 
Ooms, mevrouw C.M.M. 
Tandarts Lent 
Dorpsplein 3, 6663 CS Lent 
telefoon:    (024) 3230030 
e-mail: info@tandartslent.nl 
website: www.tandartslent.nl 
 
NIJMEGEN  
Hooft, mevrouw R. van  
CBT Nijmegen 
Philips van Leydenlaan 25, 6525 EX Nijmegen 
telefoon:  (024) 3614027 
e-mail:  cbt@radboudumc.nl 
website:  www.radboudumc.nl 
 
NIJVERDAL 
Elfrink, mevrouw M.E.C. 
Mondzorgcentrum Nijverdal 
Stationsstraat 7, 7443 BX Nijverdal 
telefoon:   (0548) 61 21 46 
e-mail: info@mondzorgcentrumnijverdal.nl 
website: www.mondzorgcentrumnijverdal.nl 

 
ROTTERDAM 
Feriani, mevrouw S. 
Kindertand Rotterdam 
Hoofdweg 486, 3067 GK Rotterdam 
Telefoon:   (010) 237 89 71 
e-mail: rotterdam@kindertand.nl 
website: www.kindertand-rotterdam.nl 
 
Kind, mevrouw L.S. 
Centrum  Bijzondere  Tandheelkunde Rijnmond 
Wytemaweg 10, 3015 CN Rotterdam 
telefoon:    (010) 703 97 00 
e-mail: info@cbtrijnmond.nl 
website: www.cbtrijnmond.nl 

 
Nes, mevrouw K.A. van 
Centrum  Bijzondere  Tandheelkunde Rijnmond 
Wytemaweg 10, 3015 CN Rotterdam 
telefoon:    (010) 703 97 00 
e-mail: k.vannes@cbtrijnmond.nl 
website: www.cbtrijnmond.nl 
 
Saffari, mevrouw M. 
Kindertand Rotterdam 
Hoofdweg 486, 3067 GK Rotterdam 
Telefoon:   (010) 237 89 71 
e-mail: rotterdam@kindertand.nl 
website: www.kindertand-rotterdam.nl Ta
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Veerkamp, J.S.J. 
Kindertand Rotterdam 
Hoofdweg 486, 3067 GK Rotterdam 
Telefoon:   (010) 237 89 71 
e-mail: rotterdam@kindertand.nl 
website: www.kindertand-rotterdam.nl 

 
Veerkamp,  J.S.J. 
Tandenrijk 
Oostzeedijk 144a-150a, 3063 BJ Rotterdam 
Telefoon:   (010) 3101440 
e-mail: info@tandenrijk.nl 
website: www.tandenrijk.nl 

 
STADSKANAAL 
Jongkind, mevrouw C.S. 
Tandartspraktijk Stadshart 
Stadshart 1, 9501 SV Stadskanaal 
telefoon:    (0599) 655 055 
e-mail: info@tandartspraktijkstadshart.nl 

website:    www.tandartspraktijkstadshart.nl  

 
Jongkind, mevrouw C.S. 
Refaja Ziekenhuis 
Boerhaavestraat 1, 9501 HE Stadskanaal 
telefoon:    088 129 29 29 
e-mail:  

website:    www.treant.nl  

 
   SPIJKENISSE 

Kind, mevrouw L.S. 
Tandartspraktijk de Theems 
Theemsweg 23, 3201 LT Spijkenisse 
telefoon:    (0181) 612456 
e-mail: info@tandartspraktijkdetheems.nl 
website: www.tandartspraktijkdetheems.nl 

 
TILBURG 
Boekitwetan, mevrouw F. 
Tandartsenteam De Besterd 
Goirkestraat 37, 5046 GD Tilburg 
telefoon:    (013) 535 55 35 
e-mail: info@tandartsdebesterd.nl 
website: www.tandartsdebesterd.nl 
 
Engel-Meijers, mevrouw I.W.J.M. 
CBT Amarant 
Bredaseweg 570, 5036 NB Tilburg 
telefoon:     (088) 6115479 
e-mail: tandarts.tilburg@amarant.nl 
website: www.cbt-amarant.tandartsennet.nl 
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UTRECHT 
Boon, mevrouw C.P.J.M. 
Nieuwe Helden, Verwijspraktijk voor kindertandheelkunde Utrecht 
Gansstraat 110, 3582 EL Utrecht 
telefoon:    (030) 259 94 85 
e-mail: info@kindertandartsutrecht.nl 
website: www.kindertandartsutrecht.nl 

 

Delmee, mevrouw N. 
Nieuwe Helden, Verwijspraktijk voor kindertandheelkunde Utrecht 
Gansstraat 110, 3582 EL Utrecht 
telefoon:    (030) 259 94 85 
e-mail: info@kindertandartsutrecht.nl 
website: www.kindertandartsutrecht.nl 

 
Kok-van Hout, mevrouw G.D. 
Nieuwe Helden, Verwijspraktijk voor kindertandheelkunde Utrecht 
Gansstraat 110, 3582 EL Utrecht 
telefoon:    (030) 259 94 85 
e-mail: info@kindertandartsutrecht.nl 
website: www.kindertandartsutrecht.nl 
 
Moelker-Bachet, mevrouw I. 
Nieuwe Helden, Verwijspraktijk voor kindertandheelkunde Utrecht 
Gansstraat 110, 3582 EL Utrecht 
telefoon:    (030) 259 94 85 
e-mail: info@kindertandartsutrecht.nl 
website: www.kindertandartsutrecht.nl 
 

VENRAY 
Ooms, mevrouw C.M.M. 
Tandartsenpraktijk Venray 
Wilhelminastraat 17A, 5802 BA Venray 
telefoon:   (0478) 58 07 00 
e-mail: info@tandartsenpraktijkvenray.nl 
website: www.tandartsenpraktijkvenray.nl 

 

WOERDEN 
Delmee, mevrouw N.M. 
Mondzorg Junior 
Houttuinlaan 14, 3447 GM Woerden 
telefoon:   (0348) 221001 
e-mail:  contact@mondzorgjunior.nl 
website: www.mondzorgjunior.nl 
 
Geerts-van der Knaap, mevrouw R.C. 
Mondzorg Junior 
Houttuinlaan 14, 3447 GM Woerden 
telefoon:   (0348) 221001 
e-mail:  contact@mondzorgjunior.nl 
website: www.mondzorgjunior.nl 
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Hembrecht-van der Geer, mevrouw E.J. 
Mondzorg Junior 
Houttuinlaan 14, 3447 GM Woerden 
telefoon:   (0348) 221001 
e-mail:  contact@mondzorgjunior.nl 
website: www.mondzorgjunior.nl 
 
Moelker-Bachet, mevrouw I. 
Tandheelkunst 
Korenmolenlaan 1H, 3447 GG Woerden 
telefoon:   (0348) 48 19 53 
e-mail: korenmolenlaan@tandheelkunst.nl 
website: www.tandheelkunst.nl 
 
Moelker-Bachet, mevrouw I. 
Mondzorg Junior 
Houttuinlaan 14, 3447 GM Woerden 
telefoon:   (0348) 221001 
e-mail:  contact@mondzorgjunior.nl 
website: www.mondzorgjunior.nl 

 

ZWOLLE 
Spaan, mevrouw B. 
Vogellanden CBT 
Hyacintstraat 66A, Postbus 1057, 8001 BB Zwolle 
telefoon:    (038) 498 15 55 
e-mail: cbt@vogellanden.nl 
website: www.vogellanden.nl 
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TANDARTS-PEDODONTOLOGEN  (ALFABETISCH  GERANGSCHIKT) 

Beentjes, mevrouw V.E.V.M. Hoorn 
Berendsen, mevrouw J.L.M. Boxtel, ‘s-Hertogenbosch 
Bochove, mevrouw J.A. van Amsterdam 
Boekitwetan, mevrouw F. Tilburg, Geldrop 
Bonifacio, mevrouw C.C. Amsterdam 
Boon, mevrouw C.P.J.M. Amersfoort, Utrecht 
Braamhaar, mevrouw K.M. Enschede, Haaksbergen 
Burnier, mevrouw W.M.C. Amsterdam, ‘s-Gravenhage 
Bussel, mevrouw J. van Boxtel 
Cox, mevrouw I.C.J. Boxtel 
Delmee, mevrouw N. Amsterdam, Utrecht, Woerden 
Diab, mevrouw E. Barneveld 
Dijk, mevrouw C.D. van Haarlem 
Duvekot, mevrouw F.L. Leiden 
Elfrink, mevrouw M.E.C. Nijverdal 
Engel-Meijers, mevrouw I.W.J.M. Breda, Tilburg 
Feriani, mevrouw S.  Amsterdam 
Gambon, mevrouw D.L. Groningen 
Geerts-van der Knaap, mevrouw R.C. Almere, Woerden 
Gemert-Schriks, mevrouw M.C.M. van Breda 
Gholam-Ghahroodi, M.R. Almere 
Goes-Brethouwer, mevrouw Th. van der Amsterdam 
Goumans, mevrouw C. Ede 
Greving-Visser, mevrouw N.L. Leiden 
Groot-Nievaart, mevrouw M.A. de Ermelo 
Heijdra, J.S.C. Barneveld 
Hembrecht-van der Geer, mevrouw E.J. Woerden 
Hesse, mevrouw D.                                                                    Amsterdam/Hoofdorp 
Hesselink-Nieuwenhuizen, mevrouw J. Almere 
Hooft, mevrouw R. van Nijmegen 
Hunnik, mevrouw M. Van Almere 
Jasulaityte, mevrouw L. ‘s-Gravenhage 
Jong-Lenters, mevrouw  M. de Leiden 
Jongkind, mevrouw C.S.                                                            Stadskanaal 
Jonker, mevrouw M.J. Hoorn 

    Kara-van der Linden, mevrouw  D. Hilversum, Almere 
Khouw-Liu, mevrouw V.H.W. ’s-Gravenhage 
Kind, mevrouw, L.S. Rotterdam, Spijkenisse 
Kok-van Hout, mevrouw G.D. Amersfoort, Utrecht 
Kooter, mevrouw M. ‘s-Gravenhage 
Kouwenberg-Bruring, mevrouw W.H. Doetinchem 
Krijnen, mevrouw J.C. Den Burg 
Krikken, mevrouw Dr. J.B. Amsterdam 
Lansen, P.C. ‘s-Gravenhage 
Lazaridi, mevrouw K. Amsterdam 
Lente, mevrouw J. van Haarlem 
Lunsen, mevrouw D.M. van Amsterdam 
Meurs, mevrouw P. van Alkmaar 
Moelker-Bachet, mevrouw I. Utrecht, Woerden 
Mousavi, A. Delft 
Nes, mevrouw K.A. van Amsterdam, Rotterdam 
Oehlers-Sterenborg, mevrouw E.M. Amsterdam 

Ta
n

d
ar

ts
-p

ed
o

d
o

n
to

lo
ge

n
, j

an
u

ar
i 2

02
3 

 



23 
 

Ooms, mevrouw C.M.M. Lent, Venray, Cuijk 
Pashmforoush, de heer E.                                                             Hoofddorp  
Poots-van Weers, mevrouw S.M. Breda 
Riem, A.H.O. De Bilt 
Saffari, mevrouw M. Rotterdam 
Scheepstra, mevrouw B.                                                           Leiden  

    Schipper, mevrouw L.A.  Almere      

    Schorer-Jensma, mevrouw M.A. Amsterdam 

    Schroë , mevr S.C.H.                                                                 ‘s-Hertogenbosch 
Shahbazi, mevrouw S. Hoofddorp 
Spaan, mevrouw B. Zwolle 
Veerkamp, J.S.J. Rotterdam 
Vogels, mevrouw W.E.J.C. Amsterdam 
Voskuilen, mevrouw I.G.M. van Kerkrade 
        

Ta
n

d
ar

ts
-p

ed
o

d
o

n
to

lo
ge

n
, j

an
u

ar
i 2

02
3 

 


