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Biedt MP3 Tandartsen de zorg die u zoekt?  
Negen stellingen die u het antwoord geven:

1. Een gezond en mooi gebit is mij veel waard.               Eens / Oneens

2. Ik stel persoonlijke en individuele zorg op maat op prijs.               Eens / Oneens

3. Mijn verzekeringsbudget alleen is niet bepalend voor mijn mondgezondheid.   Eens / Oneens

4. Ik ben gemotiveerd om mijn gebit zo lang mogelijk te behouden en wil daar  
    graag aan meewerken.            Eens / Oneens

5. Amalgaam en metalen horen niet thuis in mijn mond en wil ik graag veilig  
    laten verwijderen.                    Eens / Oneens

6. Ontstekingen belasten mijn algemene gezondheid en ik ben bereid om aan  
    het opruimen hiervan mee te werken, ook als dat verlies van tanden en kiezen  
    tot gevolg heeft.                     Eens / Oneens

7. Ik wil mijn kauwvermogen behouden door het vervangen van missende tanden  
    en kiezen met behulp van keramische implantaten.             Eens / Oneens

8. Ik werk graag mee aan het verkrijgen van een gezonde leefstijl (voedingsadvies,  
    supplementen ed.).                     Eens / Oneens

9. Ik vind dat de toestand van mijn gebit geen negatieve invloed mag hebben op  
    mijn algehele gezondheid.                    Eens / Oneens

9 x    eens:  U vindt bij MP3 Tandartsen de tandheelkunde die u zoekt.
 
8 x    eens:  U vindt bij MP3 Tandartsen zeer waarschijnlijk de tandheelkunde die u zoekt.

7 x    eens:  U vindt bij MP3 Tandartsen waarschijnlijk de tandheelkunde die u zoekt.
 
6 x    eens:  U vindt bij MP3 Tandartsen mogelijk de tandheelkunde die u zoekt.
 
5-4 x eens:  U vindt bij MP3 Tandartsen waarschijnlijk niet de tandheelkunde die u zoekt

3-2 x eens:  U vindt bij MP3 Tandartsen zeer waarschijnlijk niet de tandheelkunde die u zoekt.
 
1-0 x eens:  U vindt bij MP3 Tandartsen niet de tandheelkunde die u zoekt.

IBAN: NL64RABO0393100618 
BIC: RABONL2U 

info@mp3tandartsen.nl 
www.mp3tandartsen.nl

KvK: 67493335 
AGB: 12005185

Dental Wellness DENTISTRY DEDICATED TO HEALTH AND ESTHETICS
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