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PERSONEELSNIEUWS
Jeroen Bouma is vanaf februari ons team komen
versterken. U zult
hem voornamelijk
tegenkomen
als
assistent
bij
tandarts
Van
Marrum.
Delian Zeeman is
vanaf
juli,
als
oproepkracht
bij
ons werkzaam. Zij volgt de opleiding tot
tandartsassistent aan het Noorderpoort.
EVI IS GEBOREN
Op 8 juni 2016 is Evi Saar, de
dochter van mondhygiënist
Wendy Leegte en haar partner
Chris geboren. Evi woog 3340
gr bij de geboorte!
SOPHIE IS GEBOREN
Op 19 juni 2016 is
Sophie Nicky, de
dochter van onze
assistent Jennifer
Köhler en haar
partner
Edwin
geboren.
Sophie
woog 2500 gr bij
de geboorte!
IDEEENBUS
Sinds kort staat er op onze balie een ideeënbus.
De bus is gemaakt door stichting ‘Werk Op
Maat’. In de bus ontvangen wij graag uw ideeën
betreft onze praktijk.
2 TEAMS BIJ STADSLOOP APPINGEDAM
Op zaterdag 25 juni 2016 stonden twee teams
met
hardlopers
van
Tandartsenpraktijk
Loppersum / Uithuizen aan de startstreep bij de
gezellige Stadsloop in Appingedam. Van de 79
teams die meededen, zijn ze op de 22e en 39e
plaats geëindigd.
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NIEUW ANTIBIOTICUM BELEID
Mensen met een heup- of knieprothese kunnen
veilig zonder antibioticum naar de tandarts en
mondhygiënist. Onderzoek heeft aangetoond dat
er bij behandelingen door de tandarts of mondhygiënist geen verhoogd risico bestaat op
ontstekingen voor mensen met een heup- of
knieprothese. Vroeger werd uit voorzorg vaak
antibioticum gegeven, nu is duidelijk dat dit geen
toegevoegde waarde heeft en dat er wel nadelen
kleven aan het onnodig gebruik van antibioticum.
Wel is het van belang om de mond zo gezond
mogelijk te houden.
De nieuwe richtlijn is ontwikkeld op initiatief van
de Nederlandse Orthopaedische Vereniging
(NOV) in samenwerking met de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde
(KNMT).
REANIMATIE EN BHV-UPDATE
In maart jl. hebben onze werknemers de
jaarlijkse reanimatieherhaalcursus op locatie
gevolgd. Tijdens de cursusavond werd tevens
uitgebreid aandacht besteed aan het inzetten
van de AED, waarover onze praktijk beschikt.
Ons BHV-team heeft op 30 maart jl. de jaarlijkse
herhalingscursus
bij
Holthausen
BV
in
Hoogezand gevolgd.
WIST U DAT?
Wij poetsen onze tanden en kiezen dagelijks,
meestal twee keer en soms ook wel drie keer per
dag. Maar wanneer vervang je de tandenborstel
eigenlijk?
Het effectieve gedeelte
van een tandenborstel
zijn de uiteinden van de
nylon
haren.
De
zijkanten van de haren
maken veel minder
goed schoon. Zodra de
haren buiten de steel van de tandenborstel
komen of als de tandenborstel al langer dan drie
maanden in gebruik is, wordt het advies gegeven
om een nieuwe tandenborstel te gebruiken.

E-mail: uithuizen@tandartsenuithuizen.nl
www.detandartsenpraktijk .nl

