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EINDEJAARSSLUITING
Onze praktijk is gesloten van 24-12-2020 tot
04-01-2021. Voor spoedgevallen kunt u bellen
met 0900-0608. (kosten € 0,25 cent per minuut)
Op onze website www.detandartsenpraktijk.nl
kunt u nadere informatie over de dienstdoende
tandarts vinden.
Maandagochtend 4 januari vanaf 08:00 uur
kunnen wij u weer te woord staan voor het
maken van reguliere afspraken.
10 JAAR WERKZAAM
2020 was een jaar van jubilea: De praktijk
bestond in april 10 jaar. Onze collega’s Mirjam
van Marrum, Ellen La Crois, Marjan Brontsema
en Karolien van Delden waren 10 jaar in dienst.
Tandarts Vlietstra vierde dat ze 10 jaar het
tandartsvak met veel plezier mag uitvoeren.
TARIEVEN 2021
De landelijke tarieven voor de tandheelkundige
zorg worden in 2021 met 3,4% verhoogd.
Meer informatie kunt u vinden op de website
www.allesoverhetgebit.nl.
VERPLICHT EIGEN RISICO
Het wettelijk verplicht eigen risico blijft in 2021
ongewijzigd, nl. € 385,-. Vergoedingen uit de
aanvullende tandartsverzekering worden niet
ingehouden op het wettelijk eigen risico.
WEL/NIET AANVULLEND VERZEKEREN
In de laatste maanden van het jaar krijgen wij
geregeld de vraag of een patiënt zich (hoger)
aanvullend moet verzekeren. Dit blijft altijd lastig
te beantwoorden. Op www.allesoverhetgebit.nl,
de website voor patiënten van tandartsen, kunt u
informatie en tarieven bekijken over de huidige
verzekeringen.

LEIDRAAD MONDZORG CORONA
Wij houden ons op advies van onze
beroepsorganisatie aan de Leidraad Mondzorg
Corona om onze werkzaamheden zo veilig
mogelijk uit te voeren.
Telefonisch of via de e-mail stellen wij u
triagevragen. Wij verzoeken u om de e-mail goed
door te nemen en de vragen in te vullen via de
link in de e-mail. Zijn er veranderingen
betreffende uw gezondheid, wilt u dan
telefonisch contact met ons opnemen, zodat wij
indien nodig uw afspraak kunnen verplaatsen?
WACHTKAMER
Op dit moment kunt u geen gebruik maken van
de poetshoek en het toilet. Wij vertrouwen erop
dat u rekening blijft houden met de afstand van
1,5m en bij binnenkomst uw handen ontsmet.
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 ventilatie systeem
(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.

KUNST IN DE PRAKTIJK
Op dit moment exposeert Rianne Pijper. Ze
schetst vanuit haar fantasie haar ideeën eerst
met potlood op papier om dit vervolgens op
schilderslinnen met acryl- of olieverf over te
brengen.
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