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MENZIS, ANDERZORG OF AZIVO IN 2015
De
tandartsverzekeringen
van
Menzis,
Anderzorg en Azivo zijn met ingang van 2015
ingrijpend veranderd. U zult voortaan (bijna) altijd
moeten bijbetalen, ook als u een aanvullende
tandarts-verzekering heeft bij Menzis, Anderzorg
of Azivo!
AANVULLENDE TANDARTSVERZEKERING
BIJ MENZIS, ANDERZORG OF AZIVO
De uitgevoerde verrichtingen die onder de
basisverzekering en/of aanvullende Menzis-,
Anderzorg- of Azivo tandartsverzekering vallen,
zullen wij in 2015 nog steeds rechtstreeks
indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van uw
polis berekent de verzekeraar uw eigen bijdrage.
Deze eigen bijdrage zal door ons bij u in
rekening worden gebracht.
Voor meer informatie over uw verzekering kunt u
uw polis en/of de website van uw verzekeraar
raadplegen of u kunt contact opnemen met de
klantenservice van Menzis, Anderzorg of Azivo.
GOEDE DOELEN
Oud goud van kroon- en/of brugwerk kan
ingeleverd worden bij het Rode Kruis. Met het
Gouden Kronen Plan financiert het Rode Kruis
hulp aan mensen in gebieden die extra
kwetsbaar zijn voor natuurrampen. In onze
praktijk verstrekken wij enveloppen met het
antwoordnummer voor het opsturen van oud
goud naar het Rode Kruis.
ZWANGERSCHAPSVERLOF TANDARTS
MARTINE VLIETSTRA
Onze tandarts Martine Vlietstra is in blijde
verwachting van haar tweede kindje. Vanaf 17
april 2015 tot medio september 2015 zal zij
afwezig zijn in verband met het opnemen van
haar verlof. Haar patiënten worden opgevangen
door de overige tandartsen binnen onze praktijk.

Tandartsenpraktijk Uithuizen
Industrieweg 4 – 9981 HJ Uithuizen
Tel 0595 – 431716

OPEN DAG KLIKGEBIT
Wilt u ook een vast gebit?

Op zaterdag 21 maart van 10.00-15.00 uur kunt
u gratis en vrijblijvend advies over een klikgebit
inwinnen. De open dag vindt plaats bij ons in de
tandartsenpraktijk (Industrieweg 4).
Tandarts-implantoloog Laurens den Hartog,
tandarts Ab Hoft en tandprotheticus Rob van de
Pol zullen u van professioneel advies voorzien.
KLIKGEBIT IN 2015
Hoewel wij verwachten dat de bijbetaling van een
nieuwe prothese op implantaten in de toekomst
hoger wordt, heeft de overheid besloten om de
kosten voor 2015 nog niet te verhogen. Dit
betekent dat de eigen bijdrage € 125,- per kaak
blijft, dus € 250,- in totaal. In veel gevallen wordt
deze eigen bijdrage vergoed uit uw aanvullende
tandartsverzekering.
Meer informatie over implantaten kunt uw lezen
in onze speciale tandflits editie over implantaten.
Dit exemplaar is te verkrijgen bij onze balie en/of
te vinden op onze website.
PATIENT CENTRAAL
In maart zijn wij begonnen met een cursus
‘Patiënt centraal’. Hoe kunnen wij u nog beter
centraal stellen in onze praktijk, wat doen wij al
goed en wat kan beter, dit zijn een aantal
thema’s die besproken zijn.
Heeft u nog suggesties over dit thema, schroom
niet en meld dit aan uw behandelaar of bij de
assistentes aan de balie.
KUNST IN DE PRAKTIJK
Ditmaal hangen er quilts in onze praktijk. Ze zijn
gemaakt door mevrouw Dijk en mevrouw Ter
Berg-Bosma van ‘De wadd’n quilters’ te Baflo.
E-mail: uithuizen@tandartsenuithuizen.nl
www.detandartsenpraktijk .nl

