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HEEFT MEER ALS EEN MOOIE GLiMLACH VOOR OGEN 

OR. MED.OENI MARTIN EMMERICH EN ZUN TEAM, HE! NEUSJE VAN OE ZALM IN OE EUREGIO WAT BETREFT PA· 

ROOONTOLOGIE, IMPIANTOlOGIE, ENDONTOLOGIE, EITHETlICHE TANOHEElKUNOE EN PROFYIAXE. AllEEN HIER 

WOROT OE PATIENT GRONOIG ONOERZOCHI NIE! ZHOEN HEB BEN HART· EN VAATZIEKTEN EN RUGKIACHTEN EEII 

OORIPRONG IN MOND· EN KAAKHOlTE. OAAROM ZITIEN OE IPECIALISTEN IN OE POlIKlINlEK VAN HE! lUllEN· 

ZIEKENHUII OEUR AAN OEUR EN ZORGEN VOOR EEN BETERE lEVENIKWALITEIT EN NIEUWE lEVENIVREUGOl 



Angst voor da kIndorts heel! men niet, ols men de 

prok!iikruimte op da tweede verdieping von da po

~kliniek in het luiwnziekenhuis in Aken be!reedL 

Door de moderne irorich!ing, hel vriendeliike per

soneel en sen zweem von 'ooe step oheod' ver_ 

dwijn! in da proktiikruimte von Dr. Emmerich de 

angst voor de tondorts als sneeuw voor da zoo. 

No oonmelding in de tondheelkundige prok.tijk 

noemt de pati iint ploots in de moderne met multi· 

medio, espresw- en koude dronkenopparoot in· 
gerichte wachtkomer. Oe toch 01 karte wachtlijd 

vlieg! voorbij , tiidens het surfen op inlernet en het 
volgen von het Iootsle niellWs op de Iwee plasma

beeldschermen. M.en vergeet helemool, dot men 

zieh in de wochtkomer von de tondarts bevindt. 

"1ond-wellness is het toverwoord", moent Dr. Em

merich: "we hebben oen enorme toeloop, omdet 

we de omgeving hebben geschopen, waorin de 

patiiint zich goed voelt en zijn angst vergeeL" 

Grote behondelkomers in combinotie met hat suc

alS von de Pfoklijk - een bee!dscharm oon het pla

fond boven iedere behondelploots - leiden de 

gedachten 01 von de werkelijke reden von het b&
zoek. Het eersteklos odvies en de in lensieve ge

sprekken bij iedere behondeling, versterkt hel 

vertrou_n in de proktiik. 

Oe voor de Euregio unieke behondelmethodes, 

evenol! da eoriii~iogno~e mel loser, moken in 

vele gevollen töntgenloto's oModig an geven sen 

precieze diagnose door middel von de vonedig 

gec:/igitoliseerde omgeving. Oe proktiik is met ziin 

werktuig- an behondelmethodes de modernste in 

de Euregio en een von de modernste in Oui tslond. 

fen bezoek oon de tandorts in de proktijk von de 

tondheelkunde in Aken is vergeliikboor mel oen 

bezoek oon een wellness-oose. 

001 het bezoek uileindeliik slICees VOOt kwaliteil 

von leven en gezondheid biedt, is te donken oon 

de !oOmenstelling von het tecm en hun iarenlange 

ervoring in olle disciplirwts. ' Wij vinden hel hoel 

belongrijk, dot onze patiiinten in de proklijk de 
vooruilstrevendste behondelmethoden en de inno

votie/ste bevindingen in de tond~lkunde ten dele 

vollen", vindl Or. Emmerich. Om dol te bewerk

stelligen wardt hij door zijn beide collego-ortsen 

Dr. Andreo Polond en Georg Schiffers, als ook 

dOOf eersteklos opgeleid vokpenoneel in zijn werk 

oodersteund. Als medeoprichter en bestuurder von 

het Internotionol A$Sociolion 01 Periodoniologists 

ond Implontologisls zit Dr. Emmerieh oon de bron 

von nieuw opgedone kennis als het gool om voor

uilstrevende tondheelkunde en ton zo oltijd op 

eigen geschoold personeei verlfollWen. 

UN sau VAN OIINSTDl IN UH UNIEl CONCEI'T 

Tot de roeks von diensten von de probijkkliniek 

hoorl het gevBr'l von sen goed en preHig gevoel 

vono/ heloersie intokegesprek tot en mel de no

zorg en prevenlieve behondelingen . Noost de 

tondheelkundige vetmogMS, speell hel ospecl sero 

vice 001: oen belongrijke ro!, wont Dr. Emmerich 

heeft ontdekt: "Hel gool om meer kwolitei l von 

leven en fundionoliteil voor de klonten. Hel we~ 

zijn stool VOOfOp en iedere medewerker doel er 

olles aan het verblijf von onze pali iinten zo oan

genaom moge!ijk te moken. 

OE TOilOMST VAH OE 'Ani," 
Een aliesomvoHende eersle diagnose is voor Dr. 

Emmerich de oosis voor oHe individuele behonde

lingen. Doorvoor biedt hii sen intensieve risicolesl . 
In de mondhohe nsemt een computers-sonde zo 'n 

300 meerwoardes. Oe meting wardl geloelsl oon 

da vele waordes die zijn vostgelegd in een doto· 

bank en zo wardt een $Cenorio voor de tondhse~ 

kundige Ioekom~t von de palient in komi gebracht. 

Risico's voor coriii$ en paradentose nemen op die 

monier tol 90 procent of. Ziek!es dien len gevolge 

warden bij een vroegtijdige Pfognose ui tgesloten 

en hel welzijn von da palienten is gegarondeerd. 
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MASTIR Of 50nta 'UOOOHTOlOGlE 
Sinds 3 iaor;s Dr. Emmerich in het bezil von de in

ternationole erkende ocodemische grood 'Moster 

01 Seienee Parodontologie' . Hierbij is profyloxe, 

'de voorzorg' tegen ziektes en parodontitis, de 

kern von de lOok. Een door boeterien veroor· 

zookle ziekle, die beelie bii beetie hel voor de ver· 

anke ring von de tonden belangriike tondvlees en 
boHen oontost. "Oe bosis voor gezonde londen is 

de bescherming en het behaud von gezond tond
vle~15 ", meent Dr. Emmerich . "Meer don 50 pro

cenl von de landen gaol no verloop von liid 

verloren door weefse~ en vootziekten." Hier boekt 

de parodontologie SUCalS. Een grondige reiniging 

von hel tondvlees en de wortelkonalen vermindert 

het gevoor voor sen ziekte door parodontitis 

enorm . In de tondheelkundige kliniek worden in· 

oovotieve ech-oopparoten gebruikl, die elfectief en 

pijnloos londsleen en plok verwiideren. 

SPECWJST IMPUNTOlOGlE. IUNA 10 J.u.R mAllltG 
Oe patienten von Dr. Emmerich vertrouwen op zjjn 

biine 1 O1orige ervaring binnen de implontologie, 

waormee hii zieh sinds ziin mosteropleiding in 

1999 intensiel bezig haudt. Cok op dit gebied i, 

de technische uitrusling von de proktijk uniek in de 
Euregio. Oe ingreep moel VOOf da paHent zo pret

lig moge!iik veriopen. Zo ward! biivoorbeeld da Cl

bestuurde implantatie ingeze t. Na de meting yon 

de kook kunrwtn de implontaten in da virtuele b&
handelkomer zo nouwkeurig mogeIijk oongebrochl 

worden. Op die manier hijgt da palienl een reeel 

beetd, hoe hii, voorzien von de implantaten in zijn 
mond, uit komi je zien. Op basis von deze gag .. 

vens maokl men een boorsiobloon, die er voor 

moel zargen, dal da boor in de juiste posilie wardl 

gebracht. Dal heeft als voordsel. dal bij de eigen

liike implantolie nog moor oen klein goolje nodig 

i$ en dot de ;mpiontoot direct vost en zeker met de 

kook verbonden ward!. "Deze werkwiize zonder 

seclpel is schoon. 80vendien kunnen da patiiinten 
weer meloen noor hui, - mel de vostziHenda im

plantaten en de vostziHende nieuwe tonden, die 

funclioneel zijn en esthetisch het dichtst bij de tIo

tuurlijke situotie kamen", legl Dr. Emmerieh uil. 

11.'0.7OOI "DAG DO IMI'I.ANTAntt 
IMI'WITAmt, VlOEl OJ ZEGEN?' 
Leert u Dr. Emmerieh en ziin team kennen en hoort 

u uit eerste hand de mogeliikheden en kon$Bn von 

de implanlologie. Getoond wardt hoe implantaten 

funclioneren , hoe het uilziel en verder olles wal u 
nog zau willen weten over implonloten. 

Schriftelijke informolie ontvongt u na aanmelding . 

Telefaon: +49241 4007277. 

TANDHUlI.lJttDE Vootl l lNDOEN 
Het eersle conlact mel de landorts vindt in de 

vroege kindertiid pIools en kon VOOfgoed Mn stem

pel druld.en op da instelling von hal kind tegenover 

tondheelkunde.Het doeI van da prokliik is &eil lang
dunge somenwerking fussen kind en tondom, dot 
op oen a!lesonwottend vertrouw8fl is gestoeld. Oe 
kinderen worden in da proktiik op een $p8eIse wijze 

vertrouwd gemookl mel tondheelkunde. 

30.01.2001 - 9:00 Wlt "OPtN DAG Vootl KINDtItEN 
VAIWVUIt JW " 
Op deze dog mogen olle jonge palienten vone! 

vier iaor zell voor tondarts speien. Alle kinderen 

nemen hun lievelingsknuffel mse naar de proklijk 

en onderzoeken zijn mondhalte, bekijken elkaars 
mond en voelen hoe de boor drooit. 

Aonmelden op teleloon : +49 241 4007277. 
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