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SBT is eenvoudig per tram, bus, metro en trein te bereiken

Wij adviseren u om gebruik te maken van www.9292.nl om voor 
uzelf een reisadvies op maat te krijgen met recente gegevens van 
het openbaar vervoer.

Indien u met de auto komt dan kunt u onze eigen website raadplegen
http://www.sbt.nl/pagina/contact-gegevens.html of http://route.anwb.nl

Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam
Patientenadministratie: 020-5980450
Algemeen faxnummer:  020-5980526
E-mail: patadm@sbt.acta.nl
Website: www.sbt.nl



De behandeling van kinderen met angst is bij de SBT van tijdelijke aard.
Zodra het kind de behandeling goed aankan en de eigen tandarts of
mondhygiënist de mondzorg kan overnemen wordt het kind terug -
verwezen. Kinderen met een beperking, een ernstige ziekte of ernstige
psychische problemen blijven vaak langere tijd bij de SBT onder
behandeling. 

Om voor behandeling in ons centrum in aanmerking te komen, is een
verwijsbrief van een huistandarts of (huis)arts nodig. Hiermee kunt u het
kind aanmelden via telefoonnummer 020-5980450. 
Er zullen dan een aantal vragenlijsten worden toegestuurd, zodat we
meer achtergrondinformatie van het kind hebben en snel kunnen komen
tot de beste behandelwijze. Voor verdere vragen kunt u bellen naar 
hetzelfde telefoonnummer.  

De Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) in Amsterdam behandelt
kinderen (en volwassenen) die een bijzondere aanpak nodig hebben. Dat
zijn onder andere kinderen met extreme angst en/of een beper king,
kinderen met gedragsproblemen en zeer jonge kinderen met uitgebreide
cariës. Ook kinderen die ernstig ziek zijn komen in sommige gevallen voor
behandeling bij de SBT in aanmerking. 

Bij de SBT werken allerlei disciplines met elkaar samen, om zo 
de best mogelijke zorg aan te bieden. Het team bestaat uit gespecialiseer -
de tandartsen (voor kinderen zijn dat tandarts-pedo dontologen en tand -
artsen-gehandicaptenzorg), gespecialiseerde mondhygiënisten en
preventie-assistenten, een kinderpsycholoog en een orthopedagoog. 
Er maken ook anesthesiologen en anesthesieverpleegkundigen deel uit van
ons team. 

Ons doel is te zorgen voor een goede mondgezondheid, de kinderen en
ouders te begeleiden bij adequate gebitsverzorging (mondhygiëne en
voeding) en de kinderen voor te bereiden op het overnemen van de
mondzorg door de eigen tandarts of mondhygiënist. 

Voor de behandeling van kinderen met een verstandelijke of lichamelijke
beperking en voor kinderen met tandartsangst zijn er verschillende be -
handelmogelijkheden: allereerst wordt het kind in stappen en op een zo
kindgericht mogelijke manier vertrouwd gemaakt met de behandeling.
Mocht dit voorbereidingstraject te weinig resultaat geven, bijvoorbeeld 
vanwege de beperking of een te jonge leeftijd van het kind, dan zijn er 
mogelijkheden om te behandelen met kalmerende middelen (een drankje
of tabletje met een kalmerend middel, te weten: midazolam, of een 
combinatie van zuurstof met lachgas, dat het kind via een kapje op de
neus inademt) of onder algehele anesthesie (‘narcose’). 


