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Behandelingen
• Invisalign®
• Vaste apparatuur
• Uitneembare apparatuur
• Chirurgische orthodontie
• Benefit System®

Taal
• Nederlands
• Engels
• Spaans

Lid van
• NVvO
• SEDO

Opleidingen
2002
Master in Orthodontie
Universitat Internacional de
Catalunya
1999
Postgraduated Program
Adult Dentistry
Universidad de Barcelona
1998
Tandheelkunde
Universidad de los Andes

Roxanna Ramnarine is orthodontist en is praktijkmanager bij
Orthocenter Santpoort Zuid. Een orthodontist onderscheidt zich van
een gewone tandarts door haar vergaande specialisatie. Roxanna
is ingeschreven in het specialistenregister voor Dento Maxiliaire
Orthopedie (DMO) en zij is lid van de Nederlandse Vereniging voor
Orthodontisten (NVvO).
Na het succesvol afronden van haar tandartsopleiding aan de
Universiteit de Los Andes in Venezuela begon Roxanna met de
opleiding tot orthodontist aan de Universitat Internacional de
Catalunya in Spanje. In 2002 behaalde ze haar specialistendiploma.
Roxanna is sinds 2004 fulltime werkzaam bij Orthocenter.
Door haar achtergrond en educatie heeft Roxanna ruime ervaring
met het behandelen van patiënten van alle leeftijden en heeft een
brede kennis van orthodontie in overeenstemming met de nieuwste
wetenschappelijke inzichten.

Kennis up-to-date
Om haar kennis op het gebied van orthodontie actueel te houden
en de zorg te verbeteren, woont Roxanna regelmatig seminars,
congressen, trainingen en conferenties bij en houdt ze nauw contact
met verwijzers- tandartsen, kaakchirurgen, logopedisten en interne en
externe collega’s.

Innovatieve behandeltechnieken zoals Inivsalign®
en het Benefit System®
Roxanna 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.
Het Benefit System® bestaat uit beugels die met behulp van mini
implantaten in de kaak worden vastgezet. De vereiste medewerking
voor de patiënt is met het Benefit System® minimaal.
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.

