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VERSCHERPTE MAATREGELEN COVID-19
Ondanks de verscherpte maatregelen rondom
het coronavirus COVID-19, blijft u welkom in
onze praktijk. Wij hebben voorzorgsmaatregelen
getroffen waardoor uw bezoek aan ons veilig kan
verlopen. Zie ook de pagina 2. Voor uw bezoek
voeren wij een zogenaamde triage uit. Hiervoor
bellen wij u. Heeft u ons telefoontje gemist.
Neemt u dan contact met ons op.
PERSONEELSVERANDERINGEN
Vanaf 28 januari is
Rodanthi Tzanakis ons
team komen versterken. U
kunt haar tegenkomen
achter de balie en aan de
stoel bij een van onze
tandartsen.

In december 2019 is Katja
Modderman bij ons komen
werken.
Samen
met
Siemie en Gina zorgt
Katja ervoor dat de
praktijk er op en top
verzorgd uitziet.

Danique Bouwman is per
1 september fulltime bij
ons aan de slag. Ook haar
kunt u tegenkomen achter
de balie of aan de stoel
van
een
van
onze
behandelaars.
Michelle Dreyer en Pim La Crois hebben wij als
oproepkracht mogen verwelkomen binnen ons
team.

drukke agenda in verband met haar opleiding tot
tandarts moest zij helaas haar werkzaamheden
staken. Haar patiënten worden opgevangen door
Renske van Marrum, Pim Havelaar en onze
preventie-assistentes.
GEBOORTE JOCHEM
Op donderdag
6
augustus
zijn Marjan en
haar
man
Klaas Willem
trotse ouders
geworden van
een
zoon.
Jochem woog
bij zijn geboorte 3885 gram. Hij heeft ook al een
broer, Ruben. Marjan zal in november weer
werkzaam zijn in de praktijk.
DIGITALE FACTURERING
Wij versturen onze nota’s vanaf 1 juli 2019 per
email. 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 op verzoek toesturen.
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.

VERTREK CATHLEEN FONG
Per 19 augustus hebben wij afscheid moeten
nemen van Cathleen Fong. Wegens een te
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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 uitgebeide ventilatie systeem
(zónder recirculatie) in zowel wachtkamer als
behandelkamers blijven evt 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.

Glazen entree

Ventilatie systeem in de wachtkamer

Spatscherm hokjes
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