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PERSONEELSNIEUWS
Er hebben meerdere veranderingen binnen ons
team plaatsgevonden: we verwelkomen Amber
Ramdas (assistent) en Tamara de Boer-Mast
(mondhygiënist). Tamara ondersteunt tijdelijk
onze mondhygienist Renske in drukke tijden.
We hebben afscheid genomen van Rodanthi
Tzanakis (assistent) en Annika Geerds
(balieassistent) en bedanken hen voor hun
bijdrage binnen ons team.
Daarnaast zijn er ook een aantal medewerkers
terug van weggeweest, Miryea Smook en Sevda
Bülbüloglu volgen de opleiding mondzorgkunde
en versterken ons preventieteam en Pim La
Crois komt in de zomer ons balieteam weer
versterken. Seline Binnema loopt momenteel
stage bij ons. Zij volgt de opleiding tandartsassistent aan het Noorderpoortcollege.
GESLAAGD
We feliciteren Ellen La Crois met het behalen
van haar preventie-assistent diploma en Manon
Danser-de Haan en Amber Ramdas met het
behalen van hun tandartsassistent opleiding.
JUBILEUM
Onze preventie-assistenten Tera Hol en Miranda
Schipper en tandarts Thomas Drost waren
respectievelijk in maart en april tien jaar
werkzaam binnen onze praktijk. We hebben ze
verrast met een mooie bos bloemen.
GEBOREN
Op 24 maart is Noud Jacob
geboren. Zoon van onze
mondhygiënist Renske van
Marrum en haar man Hein.
Noud is om 23 uur geboren
met een gewicht van 3810
gram en een lengte van 49 cm. Renske is
ondertussen weer terug van haar verlof.
KUNST IN DE PRAKTIJK
Vanaf juli exposeert mevrouw Hummel met
fotografie. Zij neemt hiermee het stokje over van
de Wadd’n Quilters.
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WIJZIGINGEN OP UW FACTUUR
Onze eigen bijdrage teksten op uw factuur zijn
onlangs aangepast. Hierin staat nu een
algemene vermelding van uw zorgverzekeraar.
Meer gedetailleerde informatie over uw vergoedingen en eigen bijdragen kunt u bekijken op
uw persoonlijke pagina bij uw zorgverzekeraar.
BETALINGSREGELINGEN
Wij
bieden
de
mogelijkheid
om
een
betalingsregeling af te sluiten. Informeer, bij
voorkeur vooraf aan uw behandeling, naar de
mogelijkheden en de voorwaarden. U kunt
hiervoor
contact
opnemen
met
onze
medewerkers van de financiële administratie.
PROJECT 9
Vanaf 9 jaar is het de bedoeling dat kinderen
zelfstandig leren poetsen. Napoetsen blijft wel
het advies. Kinderen willen dit alleen niet altijd.
Vandaar dat wij het belangrijk vinden dat elk
9-jarig kind een keer bij de mondhygiënist of
preventie-assistent komt voor een poetsinstructie. Wij geven advies voor een goede
poetsmethode, kijken of uw kind zelfstandig kan
tandenpoetsen of dat het nog een beetje hulp
nodig heeft door middel van napoetsen. Het doel
is uw kind bewust te laten worden van een goede
mondhygiëne nu het blijvende gebit doorkomt.
Hiermee proberen wij samen met u te
voorkomen dat er in de toekomst gaatjes en/of
tandvleesproblemen
ontstaan.
Heeft
u
belangstelling voor dit project, geef dit dan aan
bij onze balieassistenten, zij plannen samen met
u een afspraak. Uiteraard zijn kinderen van
andere leeftijden ook welkom voor het project.
Project 9 wordt, onder de 18 jaar, vergoed vanuit
de basisverzekering.
TANDARTSASSISTENT,
IETS VOOR JOU?
Als tandartsassistent ben je onmisbaar in de
zorg.
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