
Mondzorg onder één dak 
Tandheelkundig Zorgcentrum Streekhof 
 
BOVENKARSPEL - Tandheelkundig Zorgcentrum Streekhof kan anticiperen op elke 
vraag op tandheelkundig gebied en dus alle nodige behandelingen uitvoeren. Het 
centrum is bijvoorbeeld sterk in het vervaardigen van voornamelijk volledige 
kunstgebitten en het aanbrengen van kunstwortels (implantologie). 
 
Tandarts Dolf Hehenkamp vertelt dat binnen de muren van het centrum diverse 
zorgaanbieders tandheelkundige zorg bieden, gespecialiseerd op deelterreinen. Dit zijn 
tandartsen, mondhygiënistes, tandprothetici en tandtechnici die 'mondzorg in de breedte' 
leveren. Dat wordt gewaardeerd, evenals overigens kwalitatief goede zorg tegen een redelijke 
prijs. Niet voor niets heeft het centrum inmiddels een streekfunctie voor Bovenkarspel en 
wijde omgeving. 
 
Implantaten 
Hehenkamp: "Wij gebruiken sinds vijf jaar de nieuwste technieken bij het vervaardigen van 
voornamelijk volledige kunstgebitten. Een tweede pluspunt is het ontwikkelen van 
tandheelkundige implantaten die een prothese steunen of een of meerdere tanden of kiezen 
vervangen. Deze mogelijkheid maakt het hebben van een kunstgebit onnodig.  
 
Verantwoordelijk voor het implanteren is een vaardige tandarts die impanteert na zorgvuldig 
onderzoek en na toestemming van de zorgverzekeraar. Zonodig is hiervoor de kaakchirurg 
van het Westfries Gasthuis Hoom inzetbaar voor een gezamenlijke consultatie." 
 
In de breedte  
"De heren Genemans en Knijn runnen inmiddels een aantal jaren de goedflorerende 
tandprothetische praktijk. Het tandheelkundig team kreeg het afgelopen jaar versterking van 
een drietal jonge, pas afgestudeerde tandartsen en van een mondhygiëniste, die samen 
verantwoordelijk zijn voor de totale tandheelkundige zorg in de breedte.  
 
Met name door de recente komst van een jonge vrouwelijke collega begint zich binnen het 
team inmiddels een overschot aan tandheelkundige zorgverleners af te tekenen, daar waar tot 
voor kort sprake was van onderbezetting. Het inschrijven van nieuwe patiënten is dan ook 
sinds kort weer mogelijk. Tevens zoeken wij binnen TZC voortdurend naar nieuwe 
behandelingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de specialisatie van behandeling van 
patiënten met (ernstige) snurkproblemen." 
 
Moderne behandelkamers 
"De praktijk heeft voldoende ruimte voor de moderne tandprothetiek en tandtechniek en heeft 
begin dit jaar vier volledig uitgeruste tandheelkundige behandelkamers. Deze zijn voorzien 
van de modernste apparatuur, bijvoorbeeld op het gebied van het maken van röntgenfoto's, die 
vervolgens via een computersysteem worden ontwikkeld en gearchiveerd. Kijk zelf maar 
eens." 
 
Tandheelkundig Zorgcentrum Streekhof is prettig centraal gevestigd tegenover het station 
in Bovenkarspel, nabij het winkelcentrum. Adres: De Middend, Bovenkarspel. Tel.: 0226-
521120. 
 
 


