
Pijnlijke kaken? 
Spanning in 
uw gezicht? 
Hoofdpijn? 

Met de ruimste openingstijden in de regio; ma t/m do 8.00 - 21.00u, vr - za 8.00 - 17.30u

Waarschijnlijk 
knarst u uw tanden
en daar is wat 
aan te doen!



Rumpenerstraat 42-44 | 6443 CE  Brunssum
T 045 - 52 52 797 | info@tandartsschoffelen.nl
www.tandartsschoffelen.nl

Gratis parkeren, direct voor onze praktijk!
Het maken van behandelafspraken kan uitsluitend 
telefonisch of aan de receptie tijdens de openingstijden. 

Onlangs zijn wij, na gedegen onderzoek, patiënten met deze 
klachten gaan behandelen met botox. De behandeling wordt reeds 
jaren met succes toegepast in het buitenland, maar is in Nederland 
nog redelijk onbekend. 

Tandarts Schoffelen kende in zijn directe omgeving mensen die 
er last van hadden, heeft zich laten opleiden en deze techniek 
in Brunssum geïntroduceerd. De resultaten zijn zeer goed!  Met 
behulp van botox injecties in de kaakspieren kan de spierspanning 
zodanig verlaagd worden dat er een vermindering van de klachten 
optreedt of dat het tandenknarsen zelfs helemaal stopt, hoofdpijn 
vermindert of verdwijnt volledig.
 
Na de eerste behandeling moet u er rekening meer houden dat het 
enkele weken duurt voordat de klachten begin te verminderen. De 
duur van het resultaat van de botox behandeling is per persoon 
verschillend, maar houdt enkele maanden aan. Voor een optimaal 
resultaat moet de behandeling in het begin enkele malen herhaald 
worden, met tussenpozen van ongeveer 4 tot 6 maanden. 
 
Een behandeling duurt ongeveer 15 minuten en heeft geen enkel 
gevolg voor de gelaatsexpressie.

Heeft u vragen over de behandeling? Wij beantwoorden ze graag.

Door nachtelijk onbewust tandenknarsen en klemmen kunnen een hoop 
problemen ontstaan. Door het voortdurend over elkaar schuiven van de kiezen 
ontstaat er behoorlijke slijtage van tanden en kiezen, met name van het glazuur. 

Dit kan op den duur ernstige schade veroorzaken en de kiezen kunnen zelfs 
barsten of afbreken. Vaak gaat het tandenknarsen gepaard met pijnklachten in 
de kaakspieren en in het kaakgewricht en zelfs hoofdpijn ten gevolge van de 
verhoogde spanning in de kaakspieren.

“Ik had jarenlang 
migraine-achtige 

spanningshoofdpijn. 
Was dan een hele dag 

uitgeschakeld. 
Het bleek te komen van 

tandenknarsen! 

2 maanden geleden 
Botox behandeling 

gehad sindsdien geen 
dag meer vrij moeten 
nemen. Pijnloze snelle 

behandeling. 

Dit had ik jaren eerder 
moeten doen. Top. Een 

echte aanrader.”

mevr. van Beek


