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VERTREK TANDARTS NAGINYTE
Tandarts Naginyté heeft haar patiënten
afgelopen jaren met veel toewijding behandeld.
Echter heeft zij besloten om het wat rustiger aan
te gaan doen en is daarom per oktober gestopt
met haar werkzaamheden in onze praktijk.
Haar patiënten worden deels
onder gebracht bij tandarts
Feije van Marrum en bij onze
nieuwe
tandarts
Merel
Woldendorp. Merel is reeds
gestart in onze praktijk, u
kunt bij haar terecht op de
maandag en vrijdag.
De patiënten van tandarts Naginyté zijn op de
hoogte gebracht middels een brief of e-mail.
BABY NIEUWS
Op 30 september is Lotte Dide Drost geboren.
Dochter van tandarts Thomas Drost en zijn
vrouw Nynke. Lotte woog 4355 gram en was 53
cm lang bij de geboorte.
En op 6 december is Jack Drost geboren. Zoon
van onze interieurverzorgster Katja Modderman
en haar partner Marco. Jack woog 3390 gram en
was 52 cm lang bij de geboorte.
BLIJDE VERWACHTING
Onze mondhygiëniste Renske van Marrum is in
blijde verwachting van haar derde kindje. Medio
februari zal zij met zwangerschapsverlof gaan.
Haar afspraken worden tijdelijk overgenomen
door vervangers, hier wordt op dit moment hard
aan gewerkt.
U wordt door onze assistenten gebeld. Wij doen
er alles aan om het verplaatsen van afspraken zo
soepel mogelijk te laten verlopen. Wij danken
voor uw begrip en flexibiliteit.
KUNST IN DE PRAKTIJK
Vanaf 12 januari exposeert Yvonne Heddema
met zeefdrukken en schilderijen in onze praktijk.
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WIJZIGINGEN PERSOONSGEGEVENS
Vergeet s.v.p. niet wijzigingen in uw persoonsgegevens, zoals verhuizing, een nieuw (mobiel)
telefoonnummer en/of e-mailadres aan ons door
te geven!
ZORGMAIL
Onze e-mails met uw factuur worden verzonden
via de beveiligde zorgmail. Deze kan in uw spam
terecht komen, een vriendelijk verzoek om ons
zorgmailadres aan uw beveiligde lijst toe te
voegen. (tandartsenpraktijkuithuizen@zorgmail.nl)
VERPLICHT EIGEN RISICO 2022
Het wettelijk eigen risico blijft in 2022
ongewijzigd, namelijk € 385,-. Vergoedingen uit
de aanvullende tandartsverzekering worden niet
ingehouden op het wettelijk verplicht eigen risico.
PATIENTEN INFORMATIE
Informatie over kosten en vergoedingen of
vragen/antwoorden over mondgezondheid kunt u
op de website www.allesoverhetgebit.nl vinden.
KERSTSLUITING
De praktijk is rondom de feestdagen gesloten
van 24 december tot 3 januari 2022. Tijdens
onze afwezigheid kunt u bij spoedgevallen het
nummer 0900-0608 (€0,25/min) bellen om
doorverbonden te worden met de dienstdoende
tandarts(praktijk).
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 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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