kinder
clinic
Beste collega,
We willen u graag regelmatig op de hoogte houden van ons tandheelkundig aanbod .

Naast reguliere kindertandheelkunde kunt u bij ons ook terecht
voor lachgassedatie en

narcodontie.

Ons Kinderclinic team :
Pieter Van Ingelgem
Pieter is sinds het behalen van zijn Master Na Master-diploma in de Kindertandheelkunde en Bijzondere Tandheelkunde aan het Universitair Ziekenhuis te Gent (2009)
fulltime aan het werk als kindertandarts. Consultaties en behandelingen onder narcose vinden plaats in zijn privé praktijk en het ASZ in Aalst, het ASZ in Geraardsbergen, het AZ in Oudenaarde en voortaan ook in DCC in Stekene. De klemtoon ligt
hierbij op het verzorgen van het melk- en wisselgebit van kinderen tot de leeftijd van
12 jaar. Veelal gaat het hier om kinderen die moeilijk of niet te behandelen zijn in de
tandartsstoel of kinderen bij wie het cariësprobleem te ernstig is om ambulant te
kunnen verzorgen (polycariës).

Margaux Mortier
Margaux studeerde in Gent en werkt reeds 1,5
jaar bij Dental Care Center. Ze behaalde vorig
jaar de lachgassediatie-certificatie bij Acta in
Amsterdam. Ze heeft een bijzondere affiniteit
voor kindertandheelkunde.

Celine van Parys

Celine studeerde af als Algemeen tandarts aan de Universiteit van Gent. Ondertussen
werkt zij reeds 4,5 jaar in het Dental Care Center. Door regelmatige bijscholing wenst
ze verder te ontwikkelen in de algemene tandheelkunde met bijzondere aandacht
voor kindertandheelkunde.

Dr Marlon Merhai is de anesthesioloog die de narcodontie verzorgt in onze praktijk.
Ons Kinderclinic team verzorgt ook de bijzondere
implant
clinic
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Tandartsen ►

Claude Herman

Wael Mansi

Joke Vermeulen

Sabrina Kuijl

Shauny Scheers

Celine Van Parys
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Gerrit Stege

Sarah Van Severen Stomatoloog ►
Hajnelka Haeck

Kim de Blijzer
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Femke Scholiers

Jan De Clerck

Margaux Mortier

Charlotte Bulteel

P. Van Ingelgem

Dr. Björn De Neef

Anesthesist ►

Dr. Marlon Merhai

Assistentes ►

Esther Van Beem

Evy Vervaet

Gerty Clottemans

Steffi Vanherck

Praktijkmngr. ►

Eddy Weemaes
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