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AFSCHEID PIM HAVELAAR
Vanaf april 2015 is Pim
Havelaar al het vaste gezicht
in onze praktijk. Per maart
gaat hij het mondhygiënistenvak verlaten en start met een
nieuwe uitdaging in de ICT.

VERHOGING ADMINISTRATIEKOSTEN
In de afgelopen tien jaar zijn onze
administratiekosten gelijk gebleven en elk jaar
zijn de portokosten wel gestegen. Daarom
hebben
wij vanaf
januari 2021
onze
administratiekosten voor een tweede herinnering
en de betalingsregelingen verhoogd.

Bent u patiënt bij Pim en heeft u reeds een
afspraak bij hem ingepland, dan zal uw afspraak
overgenomen worden door Renske van Marrum,
Sevda Bülbüloglu of door één van onze
preventieassistenten Tera, Miranda, Ellen of
Jeroen. U wordt hierover gebeld door onze
balieassistenten.

NIEUW REKENINGNUMMER
Vanaf 1 februari 2021 hebben wij een nieuw
bankrekeningnummer voor uw betalingen. Let u
op dat u bij het betalen van de nota, het juiste
rekeningnummer
gebruikt.
Het
nieuwe
rekeningnummer vindt u op uw nota.

VERANDERINGEN MONDHYGIENISTEN
Onze mondhygiënist Renske
van Marrum-Hogewerf werkt
op maandag in onze praktijk.
Vanaf juni worden haar
dagen uitgebreid.
Omdat zij een deel van de
patiënten van Pim Havelaar
overneemt, zal met die reden een deel van haar
patiënten overgenomen worden door Sevda en
onze preventieassistenten. U kunt hierover
gebeld worden door onze balieassistenten.
Sevda Bülbüloglu is in februari
ons
mondhygiënistenteam
komen ondersteunen. Sevda is
een mondhygiënist in opleiding.
Zij heeft al haar praktische
toetsen reeds met goed
resultaat afgerond.

behandelen
ontstekingen).

In de periode maart/april
komen mondhygiënisten en
Anita de Jager en Petra
Makkes van de praktijk
“Mondhygiënisten
Bedum”
op donderdag bij ons in de
praktijk werken. Zij richten
zich voornamelijk op het
van
parodontitis
(tandvlees-
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VRAGEN OVER MONDZORGKOSTEN
Heeft u wel eens op deze website gekeken:
www.mondzorgkosten.nl. Deze website geeft
veel
inzicht
in
de
kosten
van
een
mondzorgbehandeling
en
helpt
om
de
tandartsrekening “te ontcijferen”.
PERSONEELSWISSELINGEN
Per januari hebben wij afscheid genomen van
onze assistente Anika Kost, wij bedanken haar
voor haar inzet. Gelukkig hebben wij twee
nieuwe collega’s gevonden: Manon Danser-de
Haan is in januari gestart en Aline de WeerdtOttens per februari.
CORONA-PROOF
Onze praktijk is uitzonderlijk goed toegerust op
de Coronacrisis.
• Door de strenge triage wordt de kans op
bezoek door besmettelijke personen sterk
verkleind.
• Dankzij ons uitgebreide ventilatiesysteem
(zónder recirculatie) in zowel wachtkamer als
behandelkamers blijven eventuele virusdeeltjes
nooit lang hangen.
• In onze uiterst ruime wachtkamer zijn
“spatschermen hokjes” geplaatst zodat u
ongestoord kunt wachten zonder risico te lopen
dat iemand onverhoopt “te dichtbij” komt.
• Door onze volledig glazen entree is ook afstand
houden bij in- en uitgaan een koud kunstje.
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