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PERSONEELSVERANDERINGEN
Renske van Marrum-Hogewerf en Hashmat
Cheshty
zijn
per
januari
tijdelijk
ons
mondhygiënisten team komen te versterken. Zij
zullen tot mei werkzaam zijn in onze praktijk.
Marianne Wilmink is tijdelijk ons assistententeam
komen te versterken.
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ZWANGERSCHAPSVERLOF
Onze mondhygiënist Wendy Leegte is in blijde
verwachting.
Vanaf
mei
zal
zij
met
zwangerschapsverlof gaan. Onze mondhygiënist
Pim Havelaar zal gedurende het verlof voor haar
waarnemen.
Ook onze assistent Jennifer Köhler verwacht in
juni haar eerste kindje. Zij gaat ook in mei met
zwangerschapsverlof. Om haar uren op te vullen
zoeken wij tijdelijke vervanging. Zie hiervoor de
vacature op onze website.
AFSPRAKEN VIA DE WEBSITE
Onze website biedt ook de mogelijkheid om zelf
uw controle afspraken bij uw tandarts in te
plannen. Onder de knop ‘online afspraak maken’,
vindt u de nodige uitleg.
VERANDERING IN ONZE FACTUREN
Vanaf februari worden onze facturen zonder
acceptgiro verzonden. U kunt het bedrag direct
naar ons overmaken. Het rekeningnummer staat
vermeld op de nota.
IXORG VERZEKERDEN
Wij kunnen in ons programma niet zien, dat u bij
Ixorg verzekerd bent. Wilt u dat wij de facturen
rechtstreeks naar Ixorg doorsturen? Meld dit dan
aan onze balieassistenten.
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Industrieweg 4 – 9981 HJ Uithuizen
Tel 0595 – 431716

KLINISCHE LES HUNSINGOHEERD
Op 1 december hebben tandarts Hoft,
mondhygiënist Lydia Talma en assistent Myrthe
van den Berg een klinische les georganiseerd
voor de verzorgende van ’t Gerack. Twintig
belangstellenden hebben veel geleerd over het
geven van tandheelkundige verzorging aan hun
cliënten. De reacties waren enthousiast. Tijdens
deze klinische les werd een elektrische
tandenborstel van Oral-B verloot. Mevrouw
Jonker was de gelukkige winnaar en mocht hem
in onze praktijk in ontvangst nemen.
POETSLES OP SCHOOL
Op woensdag 9 maart gaan wij een poetsles op
de H.H. Simonides basisschool in Roodeschool
verzorgen. Heeft uw school hier ook
belangstelling voor, informeer dan naar de
mogelijkheden.
PROJECT 9
Vanaf 9 jaar willen de kinderen vaak zelfstandig
poetsen. Napoetsen, door de ouders/verzorgers,
blijft wel het advies. Echter willen de kinderen dit
niet altijd. Vandaar dat wij het belangrijk vinden
dat elke 9-jarige een keer bij de mondhygiënist of
preventieassistent is geweest. Met als doel dat er
een goede poetsmethode wordt aangeleerd om
gaatjes in de toekomst te voorkomen. Dit
noemen wij project 9. Dit project wordt vergoed
uit de basisverzekering. Wilt u over dit onderwerp
meer informatie, vraag het aan uw tandarts of
assistent.
WIST U DAT?
Naast een sterk gebit is gezond tandvlees ook
erg belangrijk. Als tandplaque niet op tijd
verwijderd wordt gaat het tandvlees ontsteken.
Symptomen van ontstoken tandvlees zijn
zwelling, roodheid en bloeding bij aanraking.
Door verschillende factoren kan de ontsteking
zich gaan uitbreiden onder het tandvlees.
Tanden en kiezen kunnen verloren gaan als hier
niet op tijd iets aan wordt gedaan. Regelmatige
controle van uw tandvlees door een tandarts of
mondhygiënist is daarom belangrijk.
E-mail: uithuizen@tandartsenuithuizen.nl
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