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FLORIAN IS GEBOREN
Op 8 mei is Florian Simon Jan geboren.

Zoon van onze tandarts Martine Vlietstra en haar
man Mark. Broertje van Veerle.
Martine en Florian maken het goed.
NIEUWE MONDHYGIENIST
Sinds 15 april versterkt Pim Havelaar ons team.
Hij ondersteunt hiermee onze huidige
mondhygiënisten Lydia Talma,
Wendy Leegte en Thea
Hamburg.
Pim heeft de opleiding
Mondzorgkunde gevolgd aan
de Hanzehogeschool te
Groningen en zijn diploma op
23 juni 2014 behaald.
Hij werkt op woensdag in onze
praktijk.
TERUMO-NAALDEN
Sommige patiënten maken zich zorgen om de
Terumo-naalden, die onlangs in opspraak
raakten. Wij gebruiken deze naalden niet in onze
praktijk.
ONTMOETINGSLUNCH
Op 19 maart hebben we deelgenomen aan de
ontmoetingslunch bij onze overburen ‘Werk op
Maat’. Deze wordt iedere dinsdag en donderdag
georganiseerd. Met dit initiatief biedt ‘Werk op
Maat’ men de kans om samen met anderen te
eten. Alle inwoners van de gemeente Eemsmond
kunnen hier gebruik van maken. Als extraatje
kregen wij na deze lunch een uitgebreide
rondleiding. Het was een erg geslaagde
ontmoeting.
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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
en geeft deze vordering weer terug aan ons.
Hierover ontvangt u vervolgens een rekening van
ons betreffende uw eigen bijdrage.
Voor meer informatie over uw verzekering kunt u
uw polis raadplegen, de website van uw
verzekeraar of kunt u contact opnemen met de
klantenservice van uw verzekering.
PLAFONDPLATEN
Misschien heeft u ze al gezien: in onze
behandelkamers hangen nu plafondkunstplaten.
Deze zijn gemaakt door leerlingen van OBS
Wilgenstee in Zeerijp en van Zorgboerderij
Calidad in Uithuizen.
5 JAAR TANDARTSENPRAKTIJK
Op 1 april 2010 werd door tandarts Van Marrum
en Hoft de praktijk van wijlen tandarts
Timmerman overgenomen. Inmiddels alweer 5
jaar geleden.
Na het voortzetten van de praktijk aan de
Kaakstraat met een handvol medewerkers is er
sinds september
2011 een geheel nieuw
praktijkgebouw gerealiseerd op onze huidige
locatie aan de Industrieweg 4. Ons team is
inmiddels uitgebreid tot 25 medewerkers.
OPEN DAG KLIKGEBIT
Op zaterdag 21 maart jl. is onze open dag over
het klikgebit druk bezocht.
Tandarts-implantoloog dr. Laurens den Hartog,
tandarts Ab Hoft en tandprotheticus Rob van de
Pol (Tandtechnisch Centrum Fivelpoort) hebben
hard gewerkt om iedereen van de juiste
informatie te voorzien.
Heeft u deze dag gemist, maar wel belang bij
informatie over een klikgebit. Neemt u dan
contact op met onze praktijk.
E-mail: uithuizen@tandartsenuithuizen.nl
www.detandartsenpraktijk .nl

