D E AN GST TAN DARTS

Bekendste angsttandarts van Nederland werkt nauw
samen met Helmi’s Dental Care

MAAIKE SCHUTJES
“NIEMAND WORDT MET ANGST
VOOR DE TANDARTS GEBOREN”

I

n Nederland lopen honderdduizenden mensen rond met een (extreme) angst voor tandheelkundige behandelingen. Nederland telt op dit moment ongeveer 30 tandartsen die zijn
gekwalificeerd als angsttandarts. De officiële titel hiervoor is Tandarts Angstbegeleiding. De

bekendste daarvan is Maaike Schutjes, die regelmatig is te zien in het RTL 4 tv-programma “Dit
is mijn lijf”. Maaike werkt nauw samen met Helmi’s Dental Care.

Ook mensen die wegblijven bij de tandarts omdat ze extreme
angst hebben, komen op het punt dat een bezoek aan de
tandarts onvermijdelijk is. Maaike Schutjes: “Dit kan zijn
vanwege ondraagelijke pijn of omdat ze zich schamen voor
hun gebit dat soms tientallen jaren niet is onderhouden. Er zijn
talloze oorzaken voor extreme tandartsangst. Meestal komt dit
door een vervelende of traumatische (tandarts)ervaring maar
ook door horrorverhalen van anderen. Deze angst wordt nog
sterker naarmate men een bezoek aan een tandarts uit stelt.
De gedachten over tandheelkundige ingrepen gaan dan een
eigen leven leiden en alleen het woord ‘tandarts’ wekt dan al
angstzweet op. Het is iets wat je oploopt gedurende je leven en
waar we je gelukkig ook weer mee kunnen helpen”.

E E R ST E STA P
Het wrange is dat deze angstdroom haast ook werkelijkheid
lijkt te worden. Door langdurig uitstel van het
tandartsbezoek gaat het gebit enorm achteruit en wordt
het behandelplan steeds uitgebreider. Het erkennen van je
angst voor de tandarts is de eerste stap naar een gezond
gebit. Een afspraak met een ervaren angsttandarts kan
daarnaast uiteindelijk veel ellende voorkomen.
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Maaike Schutjes is geaccrediteerd Tandarts Angstbegeleiding. Deze opleiding volgde ze bij de stichting Bijzondere
Tandheelkunde.
“Al tijdens mijn studie tandheelkunde ben ik mij gaan
interesseren voor de extreme angsten van sommige
patiënten. Na mijn doctoraal in 2004 haalde ik in
vier jaar de accreditatie Tandarts Angstbegeleiding bij
Stichting Bijzondere Tandheelkunde van het universitair
opleidingscentrum ACTA in Amsterdam. Als onderdeel
van mijn opleiding en in de jaren daarna heb ik veel
praktijkervaring opgedaan met extreem angstige patiënten.
Mensen helpen om hun tandartsangst te overwinnen is heel
dankbaar werk. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en dat vind
ik fascinerend. Enkele jaren geleden startte ik mijn eigen
praktijk, de Haagse Angsttandarts, waarbij ik samenwerk
met deskundige assistentes en zonodig samenwerk met een
psycholoog.”

“ANGST VOOR DE TANDARTS IS
EEN SERIEUS PROBLEEM”

G E E N H A AST
Maaike Schutjes “ We houden echt rekening met de angstige
patiënten die bij ons komen. Wij nemen de tijd, grijpen niet
naar een boor, maar bespreken rustig wat het probleem en de
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WIT TE TAN DE N

“IK WIL WETEN OF DE PATIËNT PANIEKAANVALLEN HEEFT OF SPECIFIEKE ANGSTEN,
BIJVOORBEELD VOOR DE VERDOVINGSNAALD OF VOOR DE BOOR. WIJ DOEN ER
VERVOLGENS ALLES AAN OM TE ZORGEN DAT HET BEZOEK AAN ONZE PRAKTIJK EEN
POSITIEVE ERVARING WORDT, DIE DE PATIËNT MOED GEEFT OM DOOR TE GAAN.

Bij Helmi’s
Dental care is
tandenbleken
veilig en
bovenal:
pijnloos!

De PrevDent methode:
de garantie voor stralend
witte tanden

I

edereen wil graag schone, witte tanden zodat ze vrijuit kunnen lachen en praten. Een goed verzorgd gebit geeft ook zelfvertrouwen. Gelukkig is het tegenwoordig mogelijk op tal van manieren je gebit goed te verzorgen en waar gewenst te corrigeren. Bij Helmi’s Dental Care kunt u uw

tanden laten bleken volgens de veilige en beproefde PrevDent methode. PrevDent heeft een ‘tandenbleek’ methode ontwikkeld met toepassing van Nano-Hydroxyapatiet in combinatie met een zeer
laag gehalte aan waterstofperoxide (slechts 6%). Dit maakt tanden bleken veilig en bovenal; pijnloos!

oplossing is. We concentreren ons op de kern van de angst.
Die angst willen onze patiënten immers leren beheersen. Dus
die pakken we aan.”

B E H A N D E L I N G B I J A N GST
En hoewel Maaike Schutjes ervan overtuigd is dat ze bijna
iedereen met extreme angst kan helpen, geeft ze aan dat de
patiënt wel geholpen moet willen worden. Tijdens het intake
gesprek met een nieuwe patiënt maakt ze onderscheid tussen
tandheelkundige zaken en de angstproblematiek. De inhoud
van de angst verschilt per persoon. “Ik wil weten of de patiënt
paniekaanvallen heeft of specifieke angsten, bijvoorbeeld voor
de verdovingsnaald of voor de boor. Wij doen er vervolgens
alles aan om te zorgen dat het bezoek aan onze praktijk een
positieve ervaring wordt, die de patiënt moed geeft om door
te gaan. De eerste stap is dat we een intakegesprek plannen, in
de mond kijken en rontgenfoto’s maken. Dan kunnen we een
tandheelkundig plan maken en een plan t.a.v. de angst. In een
afspraak erop oefenen we de behandeling waar men bang
voor is en hebben we 2 vliegen in één klap. Enerzijds
werken we heel geleidelijk aan het leren beheersen van de
angst, anderzijds maken we het gebit gezonder. Zonder
hartkloppingen en slapeloze nachten. Bij de meeste
patiënten is de angst na een paar behandeling al een stuk
verminderd”.
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VA N N A R CO S E WO R DT D E
A N GST N I ET M I N D E R

”Bij de behandelingen gebruiken we we wetenschappelijk
onderbouwde methodes zoals graduele exposure, cognitieve
therapie, ontspannings- en ademhalingstechnieken en zonodig
EMDR door de psycholoog. Wij gebruiken geen narcose,
omdat gebleken is dat daarmee de angst niet vermindert.”
Bent u al een tijd niet naar de tandarts geweest?
Als u van uw tandartsangst af wilt komen en een gezond
gebit wilt, meldt u zich dan aan via de website van De Haagse
Angsttandarts.
Op korte termijn heeft u dan een afspraak met angsttandarts
Maaike Schutjes. Zij helpt u graag van deze angst af en u zet
daarmee een eerste stap naar een gezond gebit waar u trots op
kan zijn.

O O K VO O R N I ET- A N GSTI G E
PAT I Ë N T E N
Naast haar specialisatie, is Maaike Schutjes ook een reguliere
tandarts en voert ze behandelingen uit als controles, gebitsreiniging, kronen
Voor meer informatie:
en vullingen. ”Ook
E. info@dehaagseangsttandarts.nl
niet angstige patiënM. 06-20908796
ten zijn bij ons welT. 070-7620920
kom, klein en groot,
W. www.dehaagseangsttandarts.nl
jong en oud”.

Sinds 1 november 2012 is het in de Europese Unie niet meer
toegestaan tanden te bleken met producten die méér dan 6%
waterstofperoxide bevatten. De PrevDent CrWR methode
verwijdert aanslag, onttrekt vuil aan de elementen en repareert tegelijkertijd beschadigd tandglazuur door middel van
de re-mineraliserende werking van de nano-HAP die in het
product verwerkt is.
Tot 8 - 9 tinten wittere tanden, pijnloos tanden bleken in een
behandeling van slechts één uur, met de PrevDent Cleaning,
(re)Whitening & Repair methode.
Tanden bleken is de laatste decennia een echte ‘hype’ geworden. Het gebeurde echter niet altijd op een professionele en
veilige wijze. Gelukkig heeft de wetgever in 2012 bepaald dat
tanden bleken alleen nog maar door de tandarts mag worden
aangeboden en uitgevoerd. Het beste is een behandeling tanden bleken van slechts één uur bij uw tandarts zelf. Hiervoor
is uw gebit bij Helmi’s Dental Care in vertrouwde handen en
bent u van een optimaal resultaat verzekerd.
Uw tanden zijn net zo individueel en uniek als uzelf en
daarom verschillen de feitelijke resultaten. Over het algemeen blijven de witmakende resultaten van PrevDent CrWR
met inachtneming van goede mondhygiëne en normale
blootstelling aan verkleurende voedingsmiddelen en
dranken - 2 tot 3 jaar gehandhaafd.
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