
Tandarts Fabio Rigutto en zijn partner Sona 
Darbor hadden een duidelijk doel voor ogen 
toen ze begin dit jaar hun eigen praktijk in De 
Leyens openden. “We willen patiënten een 
unieke ervaring bij de tandarts geven. Veel 
uitleggen, zodat mensen zich bewust worden 
wat er zich allemaal afspeelt in de mond. Wij 
geloven dat een gezond lichaam bijdraagt 
aan een gezond gebit en andersom. Wist je 
bijvoorbeeld dat een ontsteking in je mond 
terecht kan komen in je bloedbaan en zo kan 
zorgen voor een hartinfarct of longziekte?”

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE
Sona vertelt: “Fabio houdt enorm veel van zijn 
vak en dat merk je aan alles. Niet alleen dit 
soort feitjes vertelt hij - en wij allemaal eigenlijk -
aan onze patiënten, maar hij geeft iedereen 
die op de tandartsstoel zit een spiegel om met 
hem mee te kijken.” Fabio vult aan: “Ik leg 
tijdens een consult heel veel uit en laat dan 
meteen zien hoe een gaatje in je kies of 
ontsteking aan je wortelpunt eruitziet. De 
meeste mensen horen dat wel van de tandarts 
boven hun hoofd, maar gezien hebben ze 
het nog nooit. En als ik dan vertel hoe je 
problemen in de mond kunt voorkomen, kunnen 
mensen weer beter voor hun gebit zorgen. 
Dat is waar we het uiteindelijk voor doen!”

DE NACHTMERRIE VOORBIJ
Bij THC de Leyens begrijpen ze dat een bezoek 
aan de tandarts voor sommige mensen een 
ware nachtmerrie is. “Daarom ben ik gespecia-
liseerd in het behandelen van angstpatiënten. 
Door wat extra tijd te nemen en goede uitleg 

te geven over wat er allemaal gaat gebeuren, 
merk ik dat mensen de rust weer terugkrijgen. 
Af en toe een grapje tussendoor om iemand af 
te leiden van de spanning helpt ook goed”, 
lacht de sympathieke tandarts.

POETSDIPLOMA
Niet alleen angstpatiënten, maar ook kinderen 
zijn aan het juiste adres bij de Leyens. Als ze 
tenminste hun Poetsdiploma willen halen! Op 
een leuke manier leren kinderen hier hoe ze 
moeten poetsen. Zo nodig begeleidt Fabio 
kinderen intensief om hen van jongs af aan 
goed te leren hoe ze voor hun gebit moeten 
zorgen. Jong geleerd is oud gedaan.

KOM NAAR DE OPEN DAG!
Op 10 oktober openen Fabio en Sona de 
deuren voor een speciale ‘Dag van de Gezonde 
Mond’. Iedereen is op deze open dag welkom 
om kennis te maken met hun mooie praktijk. 

Je kunt een kijkje nemen in de wachtkamer met 
unieke loungesfeer, de prachtige poetshoek, 
de ruime en lichte behandelkamers én een 
gratis Velscope behandeling laten doen. Daarbij 
controleert het team je mond op eventuele 
abnormaliteiten, zoals aften, zweertjes en 
potentiële tumoren (mondkanker). In Duitsland, 
Italië en Amerika al een hele gewone behande-
ling maar hier nog redelijk uniek! Bovendien 
geeft de praktijk mooie prijzen weg als je de 
kennisquiz wint en is er voor kinderen altijd 
een cadeautje. Kom gewoon langs!

HOE GEZOND 
IS JOÚW MOND?

Only floss the teeth you want 
to keep…  staat er boven de 
spiegel in de poetshoek van 
Tandheelkundig Centrum de 
Leyens. De kwinkslag is een 
weerspiegeling van de gezellige 
sfeer binnen deze tandartspraktijk. 
Binnenkort kun je dat zelf ervaren, 
want tandarts Fabio en zijn team 
organiseren op 10 oktober de 
Dag van de Gezonde Mond. 
Met een kennisquiz, gratis oral 
cancer screening en rondleiding 
door de gloednieuwe praktijk 
heb je meteen door dat dit niet 
zomaar een tandarts is…

TANDHEELKUNDIG 
CENTRUM DE LEYENS 

Dit tandheelkundig team leert je je gebit zo 
lang mogelijk gezond te houden. Preventie, 
voorlichting en tips over mondhygiëne staan 
hier dan ook hoog in het vaandel. Er is nog plek, 
dus als je op zoek bent naar een vakbekwame 
tandarts en gezellige praktijk: schrijf je in! 
De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag 
van 8.30-12.30 en van 13.30-17.00 uur. 
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ZOETERMEER

10 OKTOBER DAG VAN 
DE GEZONDE MOND! 

KOM JE OOK?
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