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Telefonische bereikbaarheid

033 - 461 33 34 optie 1
Maandag t/m donderdag: 08.00 - 17.30 uur en van 18.30 - 21.00 uur
Vrijdag: 08.00 - 15.00 uur

Vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.

Informatie gegeven aan ouder(s)/verzorger(s)

Datum …………………........................................................ Tandarts …………………....................................................

Akkoord ouder(s)/verzorger(s)

Datum …………………........................................................ Handtekening …………………....................................

Datum behandeling: …………………............................................................................................................................

In te vullen door ouder(s)/verzorger(s) op dag van de behandeling

Naam kind: …………………......................................................................................................................................................

Geboortedatum: …………………......................................................................................................................................

Gewicht: …………………...................................................  kg

Datum behandeling: …………………............................................................................................................................

Dosering Dormicum® ……….......................................... mlIn te vullen door tandarts 



Het drankje Dormicum® (Midazolam)

Dormicum® is een kalmeringsmiddel en dus een goed hulpmiddel bij 
eenmalige, kortdurende ingrepen door de tandarts. Het is gemakkelijk in de 
vorm van een drankje toe te dienen en het effect ervan varieert van kind 
tot kind. 
Het ene kind wordt er erg slaperig van en het andere weer veel minder. 
Wel worden de meeste kinderen er veel rustiger door en zullen dus 
gemakkelijker meewerken. 

De totale werkingsduur varieert en kan wel een paar uur aanhouden. 
Het middel heeft geen pijnstillende werking, dus blijft het geven van 
een plaatselijke verdoving wel nodig. Dit drankje mag alleen worden 
toegediend als uw kind gezond is en geen medicijnen gebruikt.

De dag van de behandeling

Tot 4 uur vóór de behandeling mag uw kind nog een beschuit of cracker 
eten. Let op GEEN MELKPRODUCTEN! 

Tot 2 uur vóór de behandeling mag een heldere drank gedronken worden 
(thee, water, maar GEEN MELKPRODUCTEN!)

Indien uw kind zich op de dag van de behandeling niet lekker voelt 
(benauwd of koortsig), adviseren wij u om telefonisch contact met ons op 
te nemen.

Na het innemen van het drankje wacht de tandarts nog 20 tot 30 minuten. 
De behandeltijd is ongeveer een half uur, want de werking wordt dan al 
wat minder. Na de behandeling blijft uw kind nog 15 tot 30 minuten ter 
observatie in de behandelkamer en kijkt de tandarts of uw kind weer helder 
genoeg is om naar huis te kunnen gaan.

Na afloop van de 
behandeling is uw kind 
vaak nog wat slaperig. Het 
is van belang voortdurend 
op hem/haar te letten. 
Het kind dient daarom 
met twee begeleiders te 
komen, zodat er altijd één 
persoon is die op weg 
naar huis op uw kind kan 
letten. Ook thuis dient u 
uw kind de eerste uren 
voortdurend in de gaten 
te houden, totdat hij/zij 
weer helemaal helder is. 

Als u niet met zijn tweeën 
kunt komen, is een taxi op 
de terugweg een goed 
alternatief.

Wanneer Dormicum®?

Het middel is geschikt voor een kortdurende, ingrijpende behandeling zoals 
het trekken van een tand of kies of bij het aanbrengen van een lastige 
vulling.

Al duurt het allemaal nog zo kort, voor de meeste – met name heel jonge – 
kinderen kan een tandheelkundige behandeling een nare ervaring zijn. 
Om dit leed zoveel mogelijk te verzachten, kan het geven van een 
kortwerkend kalmeringsmiddel een goede oplossing zijn. Het is echter niet 
voor spoedklachten bedoeld.

Tandarts Tjitske van Mierlo

De tandheelkundige behandeling zal door 
tandarts Tjitske van Mierlo worden uitgevoerd, die 
zelf moeder van twee kinderen is. Zij werkt sinds 
2007 als tandarts en heeft zich toegelegd op de 
kindertandheelkunde.

U komt samen met uw kind eerst voor een intake 
bij tandarts Van Mierlo. Tijdens deze afspraak 
krijgt u uitleg over de behandeling en kunnen er 
eventueel vragen worden gesteld. Er wordt bij 
uw kind in de mond gekeken en, indien nodig, 
worden er ook nog foto’s van het gebit gemaakt. 

Aanvraag machtiging

Indien nodig wordt er na de intake door ons een machtiging bij de 
zorgverzekeraar aangevraagd.


