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Overige informatie

Voor extra informatie over de Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde, het
tot stand komen van een behandelplan, geldzaken en overigen, verwijzen wij
graag naar de SBT folder ‘Patiënteninformatie’.

Vragen

Wij hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. Wanneer u
nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u hiervoor bij ons terecht via onder-
staande gegevens: 

Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam
Patientenadministratie: 020-5980450
E-mail: patadm@sbt.acta.nl
Website: www.sbt.nl
Voor vakinhoudelijke vragen:
Mevr. dr. C.D. van der Maarel-Wierink, tandarts-geriatrie 
c.wierink@sbt.acta.nl



Begin 2010 telde Nederland ruim 2,5 miljoen 65-plussers (15% van de
bevolking). Dit aantal neemt in de komende jaren bij een relatief gelijk -
blijvende populatie in omvang toe tot 4,2 miljoen in 2030 (24% van de
bevolking). Deze groep ouderen beschikt in toenemende mate over hun
natuurlijke gebit, al dan niet aangevuld met implantaatgedragen construc-
ties of gebitsprotheses.

Kwetsbare ouderen kunnen beperkingen vertonen in het lichamelijk, cogni-
tief en/of sociaal functioneren. Deze kwetsbaarheid gaat doorgaans gepaard
met een toenemende zorgafhankelijkheid. Dit geldt ook voor de dagelijkse
mondverzorging. Geriatrische patiënten zijn per definitie zorgafhankelijk.

Chronisch lichamelijke aandoeningen kunnen direct of indirect invloed
hebben op de  mondgezondheid en op de behandelbaarheid bij de tand -
arts. Omgekeerd kan de mondgezondheid invloed hebben op de algemene
gezondheid. Dit betekent onder andere dat de gebruikelijke mondzorgver-
lening niet altijd in de gewenste omvang uitvoerbaar is. 

Aanmelden

Verwijzing naar SBT kan plaatsvinden door de huistandarts met een
standaard verwijsbrief. Deze is te vinden op de website van SBT
www.sbt.nl. In sommige gevallen kan ook verwezen worden door een
huisarts, psycholoog of medisch specia list. Zonder verwijsbrief is aan-
melden niet mogelijk. Tijdens het eerste consult wordt de hulpvraag
verder onderzocht en wordt beoordeeld of er sprake is van een
‘centrum indicatie’, dat wil zeggen dat de patiënt voor behandeling in
een centrum voor bijzondere tandheelkunde en voor behandeling in
aanmerking komt. Vervolgens bepaalt de verzekeraar of hij het met de
indicatiestelling van SBT eens is en de behandeling vergoed wordt.

Voor het stellen van een goede diagnose en opstellen van een
behandel plan en om te kunnen beoordelen of de patiënt voor een
centrum indicatie in aanmerking komt, is het belangrijk dat de SBT-
tandarts een zo goed mogelijke indruk krijgt van de tandheelkundige,
medische, psychische, cognitieve aandoeningen en sociale problemen. 
Daartoe zal hij de verwijsbrief doornemen en zonodig contact opnemen
met de verwijzer. Tijdens het eerste consult worden verdere vragen
gesteld, het gebit onderzocht en eventueel röntgenfoto's en gebits -
modellen gemaakt. Afhankelijk van de aard van de problemen waarvoor
de patiënt is verwezen, krijgt de patiënt één of meer vragenlijsten toe -
gestuurd. Het is van belang dat deze vragenlijsten vooraf
worden ingevuld.

Daarom moet de mondzorgverlening worden afgestemd op de mogelijkheden
van de kwetsbare oudere.
Wanneer een kwetsbare oudere of geriatrische patiënt niet voor professionele
mondzorg in de algemene tandartspraktijk terecht kan, kan verwijzing naar
de  Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT) plaatsvinden.

Voorbeelden van categorieën patiënten die hiervoor in aanmerking komen zijn:
• rolstoelafhankelijke patiënten (bijvoorbeeld ten gevolge van ernstige
reuma), die enkel met behulp van een tillift verplaatst kunnen worden
naar de tandartsstoel. 

• patiënten die lijden aan een neurologische aandoening met mogelijk
afasie, apraxie en paralyse tot gevolg (CVA, ziekte van Parkinson, multiple
sclerose)

• patiënten met cognitieve stoornissen (ziekte van Alzheimer of een andere
vorm van dementie) 

Faciliteiten

• SBT is goed bereikbaar en goed toegankelijk voor rolstoelen en scoot -
mobiels.

• Er zijn tilliften aanwezig om rolstoelafhankelijke patiënten, indien noodza-
kelijk, te verplaatsen van de rolstoel in de behandelstoel. Soms kan be-
handeling in de rolstoel plaatsvinden.

• Binnen de SBT zijn verschillende specialismen vertegenwoordigd, waar-
door multidisciplinaire zorg geleverd kan worden.

• Indien een geriatrische patiënt niet meer bij de SBT kan komen voor be-
handeling, is soms een consult aan huis mogelijk. 

Algemene informatie

SBT is een onafhankelijke organisatie, die een behandelcentrum in het
ACTA-gebouw beheert waar tandheelkundige hulp (mondzorg) wordt geboden
aan bijzondere patiëntengroepen. De mondzorg is "bijzonder" doordat de
moeilijkheidsgraad van de verrichtingen dan wel de omstandigheden
waaronder de zorg verleend moet worden zodanig zijn, dat specifieke
deskundigheid, vaardigheden, faciliteiten en/of ondersteuning noodzakelijk
zijn en deze hulp redelijkerwijs niet in een huispraktijk verleend kan worden. 




