Mondhygiëniste Ilona Evers opent eigen praktijk
‘De mond is de poort van het lichaam’
door Jacqueline Schilders

Op 15 oktober opende Mondhygiëniste Ilona Evers haar eigen
praktijk aan huis in de Jeroen Boschstraat 4. ‘Voor mij is dit, met

tien jaar ervaring elders, het juiste moment om thuis te starten
met een laagdrempelige praktijk zonder wachtlijst en waar bovendien geen verwijzing van de tandarts nodig is’.

De in Dongen geboren en getogen Ilona
Evers - van den Bosch rondde de opleiding
voor tandartsassistente af en studeerde vervolgens Mondzorgkunde in Nijmegen. Als
g ediplomeerd mondhygiëniste Bachelor of
Health werkte Ilona sinds 2006 bij de Samenwerkende Tandartsen in Ulvenhout en 7 jaar
Tandarts van Keimpema in Rijen. Nu haar drie
kinderen, waaronder een tweeling, nog klein
zijn leek het Ilona een goed moment om gezin
en werk het best te combineren valt vanuit een
eigen praktijk aan huis.
‘Er is de afgelopen periode flink geklust en
ik ben erg blij met het resultaat!’, aldus Ilona
die met gepaste trots de deur van haar praktijkruimte opende. ‘Hier kan ik in alle rust
werken in een aangename lichte ruimte’.
Ilona staat als behandelaar ingeschreven in
het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten KRM
en uiteraard volgt Ilona regelmatig bij- en
nascholing.
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Poort van het lichaam
Ilona wil iedereen erop wijzen dat wanneer
mensen de mond als de poort van het
lichaam gaan beschouwen ze sneller
aandacht zullen besteden aan klachten.
‘Denk niet te gemakkelijk dat de klachten
vanzelf wel verdwijnen. Ze wijzen vaak op
onderliggende klachten als hartklachten,
diabetes, reumatische klachten en diverse
andere gezondheidsproblemen.
Neem gerust contact op wanneer u problemen in uw mond wilt voorkomen en zelf wilt
werken aan een gezonde en frisse mond.
Als u wel eens last heeft van bloedend tandvlees als uw tanden of kiezen los gaan staan,
als u regelmatig een slechte adem heeft,
gevoelige tandhalzen of teruggetrokken
tandvlees enz.
De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn
in eerste instantie gericht op de preventie:
Het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden
en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Het
uitvoeren van een volledige gebitsreiniging,
waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd.
De behandeling omvat teveel om hier te vermelden. Heeft u klachten of vragen? Neem
dan gerust contact op met Ilona Evers.

