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ANNA HILDE IS GEBOREN
Op 6 oktober is Anna Hilde, de
dochter van onze tandarts
Thomas Drost, zijn partner
Nynke en het zusje van Wouter
geboren.

VERTREK TANDARTS
VAN WIJNGAARDEN
Tandarts Rients-Germ van Wijngaarden is in
augustus 2016 gestopt met zijn werkzaamheden
in onze praktijk te Uithuizen in verband met zijn
verhuizing naar het midden van het land. De
patiënten van tandarts Van Wijngaarden zijn
door middel van een brief op de hoogte gebracht
van zijn vertrek en de komst van onze nieuwe
tandarts Bouwe Vastenburg.
KOMST TANDARTS
VASTENBURG
Wij verwelkomen tandarts Bouwe
Vastenburg in ons team. Sinds 22
augustus jl. werkt hij in onze praktijk
op maandag en woensdag.

STAGIAIRE MARGO VAN HOUTEN
Margo is 3e-jaars leerling van de opleiding tot
tandartsassistent aan het Noorderpoort. In de
periode september tot de kerstvakantie loopt zij
stage in onze praktijk.
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
betreffende onze praktijk.
We hebben al een aantal leuke ideeën
ontvangen. Wij bespreken ze in ons werkoverleg
en waar mogelijk voeren we ze uit. Zo staat er
straks een bak voor uw natte paraplu bij de
ingang. Wij danken u hartelijk voor het
meedenken en nodigen u uit om nog steeds
gebruik te maken van onze ideeënbus.
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Industrieweg 4 – 9981 HJ Uithuizen
Tel 0595 – 431716

MONDHYGIENIST RENSKE VAN MARRUM
Mondhygiënist Renske van Marrum versterkt
vanaf 10 augustus jl. ons team. Renske is niet
onbekend in onze praktijk, ze heeft begin dit jaar
invalwerk gedaan. Afspraken bij Renske kunnen
ingepland worden op woensdag en vrijdag.
EIGEN BIJDRAGE 2017
Op januari 2017 wijzigt het een en ander in de
eigen bijdrage (voor de basisverzekering) voor
de mondzorg.
Er vindt een verandering plaats in de eigen
bijdrage voor implantaatprotheses, nu is deze
vastgesteld op € 125,- per kaak, in 2017 wordt
10% van de kosten voor de onderkaak en 8%
van de kosten voor de bovenkaak berekend als
eigen bijdrage.
Het tarief van 25% eigen bijdrage voor
gebitsprotheses blijft hetzelfde, echter wordt er
vanaf 2017 ook een eigen bijdrage van 10% voor
een reparatie en rebasing (het aanbrengen van
een laagje) van een volledige prothese
gerekend, hierop geldt een maximum van € 45,-.
Verzekerden tot 18 jaar hebben onder bijzondere
omstandigheden, bijvoorbeeld als een voortand
niet is aangelegd, recht op vergoeding uit de
basisverzekering, middels een machtiging. Deze
leeftijdsgrens wordt in 2017 gewijzigd naar 22
jaar.
Wij adviseren u ook om goed het nieuws van uw
verzekeraar over mogelijke veranderingen in de
eigen bijdrage van uw tandartsverzekering te
lezen.
WIST U DAT?
…wij naast de balie een bord hebben hangen
met allerlei tandheelkundige informatie van het
Ivoren Kruis.
U vindt hier informatie over tandenpoetsen,
slijtage, sealen, wortelkanaalbehandeling etc. De
info is gedrukt op een klein, handig kaartje die u
gratis kunt meenemen.
E-mail: uithuizen@tandartsenuithuizen.nl
www.detandartsenpraktijk .nl

