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PERSONEELSVERANDERINGEN
Vanaf januari 2020 gaat tandarts
en mede-eigenaar van onze
praktijk Ab Hoft genieten van
zijn pensioen.
De afgelopen tien jaren heeft hij
samen met collega Feije van
Marrum
met
veel
enthousiasme
de
Tandartsenpraktijk Uithuizen vormgegeven. Per
januari wordt de praktijk voortgezet door Feije
van Marrum.
De patiënten van tandarts Hoft zijn inmiddels via
een brief of e-mail op de hoogte gebracht.
Tandarts Hoft bedankt een ieder voor het
vertrouwen en is er van overtuigd dat u zich
binnen de kortste tijd weer in vertrouwde handen
voelt bij één van onze andere tandartsen binnen
onze praktijk.
Wij bedanken Ab Hoft voor zijn inzet en gaan
hem missen als eigenaar en collega.
Per februari 2020 gaat onze
tandartsassistent Jennifer Drenth
-Köhler onze praktijk verlaten. Ze
gaat een nieuw avontuur aan in
een ander praktijk die voor haar
veel minder reistijd oplevert. We
bedanken Jennifer en wensen haar en haar
gezin alle goeds toe voor de toekomst.
Op dit moment vinden sollicitatiegesprekken
plaatst om haar plek als tandartsassistent op te
vullen.
TANDARTS VAN WAES
Tandarts Van Waes heeft kortgeleden te kennen
gegeven dat hij per 1 januari stopt met zijn
tandartsenpraktijk in Uithuizermeeden. Tandarts
Perdok te Baflo en Tandartsenpraktijk Uithuizen
krijgen de dossiers in bewaring. Zijn patiënten
zijn welkom in onze praktijk. Zij kunnen een
inschrijfformulier van onze website downloaden
of afhalen aan onze balie. Zodra wij de dossiers
hebben ontvangen, zullen wij contact opnemen
voor het maken van een afspraak.

Tandartsenpraktijk Uithuizen
Industrieweg 4 – 9981 HJ Uithuizen
Tel 0595 – 431716

DIGITALE FACTURERING
Wij versturen onze nota’s vanaf 1 juli per e-mail.
Omdat de rekening privacygevoelige informatie
bevat worden de rekeningen via een beveiligd
systeem verstuurd. Dit houdt in dat u een link
ontvangt waarmee u de rekening kunt opvragen.
Houdt u uw e-mail in de gaten en zorg ervoor dat
u het volgende e-mailadres opneemt in uw lijst
met vertrouwde afzenders:
tandartsenpraktijkuithuizen@zorgmail.nl
Mocht u problemen ondervinden bij het openen
van zorgmail, neemt u dan contact met ons op
via e-mail: uithuizen@tandartsenuithuizen.nl Wij
hebben een handleiding samengesteld, welke we
u dan toesturen.
TARIEVEN 2020
De landelijke tarieven voor de tandheelkundige
zorg worden in 2020 met 1,7% verhoogd. Meer
informatie kunt u vinden op de website
www.allesoverhetgebit.nl
Op deze website vind u ook informatie over de
verzekeringen en ons verzekeringssysteem.
VERPLICHT EIGEN RISICO
Het wettelijk verplicht eigen risico blijft in 2020
ongewijzigd, namelijk € 385,-. Vergoedingen uit
de aanvullende tandartsverzekering worden niet
ingehouden op het wettelijk verplicht eigen risico.
KERSTSLUITING
Onze praktijk is rond de feestdagen gesloten van
maandag 23 december 2019 tot maandag 6
januari 2020. Op onze website kunt u tijdens
onze afwezigheid zien wie de dienstdoende
tandarts(praktijk) in de regio is. Op 28 en 29
december heeft onze praktijk dienst. Ook kunt u
het nummer 0900-0608 (€0,25 p/min) bellen om
doorverbonden te worden met de dienstdoende
tandarts(praktijk).
KUNST IN DE PRAKTIJK
Op dit moment exposeert Irma Krabbendam met
schilderijen met het thema ‘Het wad op’.
www.detheepot.nl/schilderijen
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