Lucía
Fernández
Tandarts voor orthodontie
-MSc Ortodoncia

Behandelingen
• Invisalign®
• Metalen en keramische brackets
• Blockbeugels (Activator,
Twinblock)
• Expansie beugels (Hyrax,
Quadhelix)
• Forsus, Herbst
• Headgear en Face Mask
• Myobraces
• Botankers
• Orthodontie met kaakoperatie

Lucía Fernández Corral is ‘tandarts voor orthodontie’. Zij is MSc
Ortodoncia1, aangezien zij haar orthodontieopleiding in Spanje heeft
gevolgd en succesvol heeft afgerond. Lucia is praktijkmanager
van Orthocenter Breda. Zij is lid van de Vereniging Tandartsen voor
Orthodontie (VTvO).
Na het succesvol afronden van haar tandartsopleiding aan de
University of Rey Juan Carlos in Madrid, specialiseerde Lucia zich aan
de Universiteit Álcala de Henares in Madrid in de orthodontie. Tijdens
haar studie werkte ze als orthodontieassistente. Na haar afstuderen
was Lucía werkzaam als orthodontist in twee praktijken in Madrid.
Lucía is tevens gecertificeerd in Invisalign® en self ligating brackets.

Taal

Kennis up-to-date

• Nederlands
• Spaans
• Engels

Lid van

Om haar kennis op het gebied van orthodontie actueel te houden en
de zorg te verbeteren, volgt Lucía regelmatig seminars, trainingen en
woont zij conferenties bij. Door haar achtergrond en educatie heeft
Lucía ervaring met het behandelen van patiënten van alle leeftijden en
heeft zij een brede kennis van orthodontie op internationaal niveau.

• BIG-register: 99918293902
• VTvO

Innovatieve behandeltechnieken zoals Invisalign®

Opleidingen
2017
Master Invisalign®
2016
International course in
orthognathic surgery and
orthodontic surgery
International University, Catalunya
2013
Masters in Orthodontics and
Orthopaedic
University of Álcala de Henares

Bij Orthocenter Breda worden patiënten behandeld overeenkomstig de
nieuwste wetenschappelijke inzichten. Voor met name volwassenen
zijn de meest innovatieve behandeltechnieken beschikbaar. Lucía is
gecertificeerd Invisalign® specialist. Deze behandelmethode bestaat
uit ultradunne, doorzichtige bitjes die u om de tanden plaatst. Met
Invisalign® heeft niemand door dat u een beugel draagt, en daarom is
deze methode ideaal voor volwassenen. Voor Lucía staat persoonlijke
aandacht voorop en wordt er rekening gehouden met uw wensen.
Orthocenter is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Hierdoor voldoen wij aan de strenge
kwaliteitseisen. Kortom, wij houden de kwaliteit continu op een hoog peil en beschikken
over de kennis en kunde van de laatste ontwikkelingen binnen de orthodontie en esthetische
tandheelkunde.
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De Europese Commissie heeft een curriculum vastgesteld om na het behalen van de orthodontieopleiding
te voldoen aan de titelvoering “orthodontist”. Spanje

2013
Invisalign® certifcering

kent geen apart register voor orthodontisten, ook al voldoet de universitaire opleiding aan dezelfde Europese
eisen. Daarom erkent Nederland de Spaanse titel niet
en gebruikt zij de titel MSc Ortodoncia.

2009
Tandheelkunde
University of Rey Juan Carlos

