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ZORGMAIL
Om uw privacy beter te waarborgen, is onze
praktijk gaan samenwerken met Zorgmail.
Hierdoor kunnen wij uw gegevens versleuteld
uitwisselen
met
andere
aangesloten
zorgverleners.
INLOGGEN WEBAGENDA
Sinds geruime tijd kunt u afspraken inplannen via
onze webagenda. In verband met het gevaar op
een datalek en de privacy moet u voortaan uw
eigen
wachtwoord
instellen.
Indien
er
onduidelijkheden of vragen zijn kunt u ons
hierover uiteraard bellen of mailen.
VERANDERINGEN VERZEKERINGEN 2017
De meest recente veranderingen betreffende de
basisverzekering in 2017 en de bijbetalingen
kunt u lezen op de website
www.allesoverhetgebit.nl
TARIEVEN 2017
De tarieven voor de tandheelkundige zorg in
Nederland gaan in 2017 met 1,77% omhoog.
Meer informatie kunt u vinden op de website
www.allesoverhetgebit.nl
VERPLICHT EIGEN RISICO 2017
Het wettelijk verplicht eigen risico blijft in 2017
ongewijzigd, nl. € 385,--. Vergoedingen uit de
aanvullende tandartsverzekering worden niet
ingehouden op het wettelijk verplicht eigen risico.
MEDICIJNGEBRUIK
Het gebruik van dagelijkse medicijnen kan van
invloed zijn op behandelingen bij uw tandarts of
mondhygiënist. Daarom is het belangrijk dat wij
op de hoogte zijn van uw medicijngebruik. Graag
ontvangen wij een uitdraai van uw medicijnen.
Dit kunt u opvragen bij uw apotheek. Ook als uw
gezondheidssituatie verandert, is het van belang
dat u dit aan ons doorgeeft.

RECHTSTREEKS DECLAREREN
In verband met de privacywetgeving informeren
wij u over het volgende. Bij veel verzekeraars
kunnen wij de verrichtingen, die onder uw
aanvullende
tandartsverzekering
vallen,
rechtstreeks indienen.
Indien u niet wilt, dat wij rechtstreeks bij uw
zorgverzekeraar declareren, maar uw nota liever
thuis wilt ontvangen, verzoeken wij u dit aan ons
door te geven. Dit kunt u aangeven bij de balieassistent of d.m.v. het sturen van een e-mail.
PERSONEELSNIEUWS
Op 12 januari hebben we afscheid genomen van
tandartsassistent Jeroen Bouma. Wij bedanken
hem voor zijn inzet. Per 9
januari verwelkomen wij
Sabrina Bouziane-Ligthart.
U zult haar voornamelijk
zien als assistente van
tandarts Van Marrum en
aan de balie.
GESLAAGD
Onze assistente in opleiding Myrthe
van den Berg heeft haar diploma
voor tandartsassistente met een
ruim voldoende gehaald. Ze heeft
een tweejarige opleiding gevolgd
aan het Deltion college te Zwolle.
Myrthe blijft bij ons werken als
assistente van tandarts Vlietstra.
AFSPRAKEN VERZETTEN
In 2016 hebben wij u vaak moeten bellen om een
afspraak te verplaatsen. Wij danken u voor uw
begrip en medewerking.
KUNST IN DE PRAKTIJK
Deze keer hebben de werknemers van de
NOVO, locatie Industrieweg, hun kunst
tentoongesteld.

ZORGSOM
Sinds dit jaar werken wij met Zorgsom. Hiermee
kunnen we voor u inzien hoe uw behandelingen
worden vergoed en hoeveel eigen bijdrage u
moet betalen.
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