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Ook na 25 jaar  
verwijspraktijk PPIM 
gaan we uit van de 
voortzetting van de  
goede samenwerking!

Het team van de verwijspraktijk voor  
parodontologie en implantologie staat klaar  

voor u en uw patiënt!

Geachte collega,

Recent vierde de Praktijk voor Parodontologie en  
Implantologie Maastricht haar 25-jarig bestaan. De verwijs- 
praktijk werd in 1993 opgericht door Hendrike van Drie.

De toenemende vraag naar gespecialiseerde parodontale 
zorg leidde tot gestage uitbreiding van het aantal  
medewerkers binnen de groeiende organisatie

Praktijk Parodontologie en Implantologie
Alexander Battalaan 56
6221 CE Maastricht
T 043 321 77 77
F 043 325 78 85
I www.pp-im.nl
E info@pp-im.nl

In de straat van de praktijk en de directe omgeving is
voldoende gelegenheid om (betaald) te parkeren.

Openingstijden behandeling:
• maandag t/m donderdag van 08.15 tot 12.15 uur
 en van 13.00 tot 17.00 uur.
• vrijdag 08.15 tot 12.15 uur
 en van 12.45 tot 15.00 uur

Maken van afspraken:
• maandag t/m donderdag van 08.15 tot 12.00 uur
 en van 13.15 tot 16.30 uur.
• vrijdag 08.15 tot 12.00 uur
 en van 13.00 tot 15.00 uur

Contact

What can we do for you?

De parodon-
tologen van 
de PPIM staan 
klaar voor u  
en uw patiënt.

We zijn ons bewust van de noodzaak natuurlijk ook in de 
komende jaren veel  tijd te  besteden aan de diagnostiek 
en de behandeling van tandvleesproblemen en indien nodig 
te helpen bij het herstellen van de functie met implantaten.

Vooruitlopend op de toekomst en een kleiner praktijk- 
aandeel van Hendrike van Drie hebben we in het kader 
van implantologische behandelingen gekozen voor  
samenwerking met collega Marcus Haus, die per  
oktober 2019 ons team in Maastricht komt versterken.

Ook na meer dan 25 jaar gaan we uit van een  
voortzetting van de goede samenwerking.

Namens uw Parodontologen,  
erkend NVvP

Erik  Meijer 
Hendrike van Drie



Veel  
aandacht  
voor uw  
patiënten!
Een grote groep van de door u verwezen patiënten  
bevindt zich bij ons in een uiterst zorgvuldig nazorg- 
systeem, waardoor we de stabiliteit en gezondheid  
van parodontium en peri-implantaire weefsels zoveel 
mogelijk kunnen waarborgen.

Deze professionele ondersteuning in het handhaven van de 
mondgezondheid en de regelmatig noodzakelijke evaluaties 
beslaan een steeds groter deel van de werkzaamheden 
binnen onze verwijspraktijk voor parodontologie en 
implantologie.

Reeds in 2016 werd het Maastrichtse team uitgebreid 
met een tweede parodontoloog, dr. Erik Meijer.

De parodontologie en implantologie 
zijn onlosmakelijk verbonden!

De Implantologie heeft zoals u weet in de laatste  
vijftien jaar een enorme vlucht genomen. Er worden  
vaak implantaten geplaatst bij patiënten met parodontale 
complicaties of met een voorgeschiedenis van parodontitis. 
Hierdoor bestaat er  een verhoogd risico voor peri- 
implantitis en het vroegtijdig verlies van implantaten.

Door de vrij recente wetenschappelijke publicaties  
over de samenhang tussen parodontitis en de algemene 
gezondheid, is ook de wens van de patiënt naar een 
stabiel en ontstekingsvrij parodontium toegenomen.

Een gezond parodontium en de noodzaak van intensieve 
nazorg hebben dus steeds meer prioriteit gekregen.

De mondige patiënt.


