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NIEUWE COLLEGA’S
Per 13 maart heeft Cathleen Fong de agenda van
mondhygiënist Mansoer Atiqi
overgenomen. Wegens een te
drukke agenda i.v.m. zijn
opleiding tot tandarts moest hij
helaas zijn werkzaamheden
staken. Hij heeft een goede
vervangster gevonden in Cathleen Fong. Wij
bedanken Mansoer voor zijn inzet.
Per 15 maart start Eline Pol als oproepkracht in
onze praktijk. Ze is geen
onbekend gezicht, onlangs liep
ze bij ons stage. Eline studeert
voor tandartsassistent. U kunt
haar tegenkomen als balie en/of
tandartsassistent.
OVERNAME SCHOOREL
Per 1 februari jl. heeft dhr. Schoorel zijn
werkzaamheden als tandarts gestaakt. Met oog
op de continuïteit van de tandheelkundige zorg
heeft hij ons bereid gevonden de patiëntendossiers in bewaring te houden. Zijn patiënten
kunnen zich vanaf heden bij onze praktijk
inschrijven. (Indien de keuze is gevallen op een
andere tandartsenpraktijk kunnen zij dit aan ons
kenbaar maken.)
Wij hebben naast de patiënten van dhr.Schoorel
nog steeds ruimte voor nieuwe patiënten.
BHV EN REANIMATIE
Onze medewerkers zijn weer bijgeschoold tijdens
de jaarlijkse herhalingscursus “Reanimatie en
AED gebruik” op locatie door enthousiaste
instructeurs van Stichting Reanimatie Noord
Nederland. Vier van onze medewerkers zijn weer
bijgeschoold met BHV en EHBO herhalingslessen bij Holthausen te Hoogezand.
ALLES OVER HET GEBIT
De patiëntenwebsite allesoverhetgebit.nl is
vernieuwd. De indeling is overzichtelijker
geworden, het uiterlijk opgefrist en een ander
kleurgebruik maakt het navigeren gemakkelijker.
Op de homepage staan nu ook berichten die voor
ú interessant zijn.
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VGZ-GROEP
De uitgevoerde verrichtingen die onder de
basisverzekering en/of aanvullende tandartsverzekering bij de VGZ-groep vallen, zullen wij vanaf
2018 nog steeds rechtstreeks indienen bij uw
verzekeraar. Afhankelijk van uw polis berekent de
verzekeraar uw eigen bijdrage, deze eigen
bijdrage ontvangt u middels een factuur van ons
en niet meer van de verzekeraar!
NIEUW WEBAGENDA
Onze software leverancier Complan werkt op dit
moment aan het vernieuwen van de huidige webagenda. De webagenda krijgt een compleet nieuw
uiterlijk en moet gebruiksvriendelijker worden. De
nieuwe versie zal binnenkort online gezet worden.
U kunt via onze website inloggen en zelf controle
afspraken inplannen in de agenda’s van uw
tandarts. Ook kunt u afspraken inzien en indien
nodig annuleren.
TOOTHCAMP GRONINGEN
Op 8 februari jl. stond voor de eerste keer in
Groningen “ToothCamp” – ‘het leukste schoolreisje voor leerlingen uit groep 8’ op de agenda.
Ruim 300 kinderen van basisscholen in NoordNederland namen er met veel plezier aan deel.
ToothCamp probeert (pre)pubers uit groep 8 te
stimuleren en informeren over het belang van een
goede (mond)gezondheid.
WERELDGEZONDHEIDSDAG
Op 20 maart jl. was het wereldgezondheidsdag.
Het thema van deze dag was “Zeg Aaaa- gezonde
mond, gezond lichaam”, want aandoeningen in de
mond kunnen een signaal zijn van problemen
elders in het lichaam. Het belang van regelmatige
controle bij de tandarts en/of mondhygiënist wordt
hiermee benadrukt. De patiënten, die op 20 maart
een afspraak bij ons hadden, ontvingen een
attentie.
KUNST IN DE PRAKTIJK
De geschilderde iconen, die vanouds worden
gebruikt in de Griekse en Orthodoxe kerk, zijn
geschilderd door Els Luurtsema-van den Berg.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de balie.
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