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Mondziekten, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie (MKA) 
behandelingen in Marina Clinic
•  Poliklinische kaakchirurgie, waar-

onder verwijderen verstands-

kiezen, slijmvliesafwijkingen en 

kaakgewrichtsafwijkingen

• Implantologie

• 3D-radiologie (CBCT-scans)

•  Rimpelbehandelingen  

(Restylane® en botox)

• Ooglidcorrecties

Onze specialisten
De Mondziekten, Kaak- en Aange-

zichtschirurgen (MKA-chirurgen) die 

werkzaam zijn in Marina Clinic zijn allen 

geregistreerd als MKA-chirurg in het 

Nederlandse specialistenregister MKA. 

Alle MKA-chirurgen zijn lid van de Ne-

derlandse Vereniging voor Mondziekten, 

Kaak- Aangezichtschirurgen (NVMKA). 

Ze zijn tevens lid van de Nederlandse 

Maatschappij ter Bevordering der Tand-

heelkunde (NMT), Nederlandse Vereni-

ging voor Orale Implantologie (NVOI), 

International Association Of Oral and 

Maxillofacial Surgeons (IAOMS),

International Team for Implantology (ITI 

Member).

Waarom MKA chirurgie 
Marina Clinic?
•  Wij zijn een door de overheid erkend 

Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC)

•  Wij zijn het enige centrum voor Mond-

ziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 

in Noord-Holland dat is aangesloten bij 

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

•  Wij worden jaarlijks gevisiteerd door 

KIWA (i.h.k.v. ZKN) en mogen het 

ZKN-keurmerk voeren

•  Wij hebben een contract met onafhan-

kelijke ziekenhuishygiënisten (www.

tensenennolten.nl)

• Wij hebben korte wachttijden

 •  Wij zijn een kleinschalige kliniek met 

persoonlijke aandacht en service.

•  In onze kliniek werken ook gespecia-

liseerde tandartsen (parodontologie, 

endodontologie) en mondhygiënistes 

waardoor we een integraal aanbod 

van diagnose, behandeling en nazorg 

kunnen bieden

•  Wij beschikken over de meest moderne 

apparatuur



Afspraak maken?
U kunt voor onverzekerde privézorg 

(aangezichtschirurgie) rechtstreeks een 

afspraak maken via onze receptie.  

Telefoon: 0299 - 399 088

(07.00 - 19.00 uur).

Voor verzekerde zorg uit de basisver-

zekering en implantologie heeft u een 

verwijsbrief nodig van uw tandarts of 

huisarts. Hebben wij deze verwijsbrief 

in bezit, dan kunt u daarna een afspraak 

maken via onze receptie. Telefoon: 

0299 - 399 088 (07.00 - 19.00 uur).

Routebeschrijving
Op de N247 neemt u bij Hotel Volendam 

(Van der Valk) de rotonde richting Volen-

dam. Al snel ziet u recht voor u de huisjes 

van het Marinapark boven de dijk uit to-

renen. Na 1,8 km neemt u op de volgende 

rotonde (nabij de molen) de eerste afslag 

naar rechts. Als u vervolgens de tweede 

afslag rechts neemt, rijdt u over de dijk 

de parkeerplaats van het Marinapark op. 

Daar kunt u gratis parkeren.
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