TANDARTSENPRAKTIJK
UITHUIZEN
TANDFLITS 2019
Nr. 1-U

VERTREK TANDARTS SCHELTES
Tandarts Scheltes heeft afgelopen jaar met veel
plezier bij ons gewerkt. Naast zijn werk als
tandarts, studeert hij rechten. Nu deze studie
bijna is afgerond, gaat hij als advocaat-stagiair
werken in Amsterdam en zegt zijn vak als
tandarts vaarwel. Wij bedanken hem voor zijn
inzet.
KOMST TANDARTS NAGINYTE
Gelukkig hebben wij een goede opvolger
gevonden. Paulina Naginyté neemt vanaf april de
behandelingen van tandarts Scheltes over. Zij
heeft gestudeerd aan de Vilnius Universiteit in
Litouwen en daar haar opleiding in 2015 tot
tandarts afgerond. Vanaf 2017 is zij werkzaam
als tandarts in Nederland. Naast het werk bij ons
in de praktijk, geeft zij les als tandarts-docent
aan het CTM-UMCG.
BERICHTGEVING TANDARTS SCHELTES
Het vertrek van tandarts Scheltes en de komst
van tandarts Naginyté hebben wij kenbaar
gemaakt middels het verzenden van een e-mail.
Wij hebben vernomen dat niet iedereen deze
e-mail heeft ontvangen. Wij vragen u om in uw
ongewenste mail te kijken of deze e-mail hierin is
terechtgekomen. Heeft u de mail niet ontvangen
en wilt u deze alsnog ontvangen, stuur dan een
bericht naar onderstaand mailadres of bel ons,
wij zullen dan de brief per mail of post naar u
toezenden. Excuses voor het ongemak.
Het is wel belangrijk om ons mailadres op te
nemen in uw veilige lijst, zodat u al onze
berichtgeving kunt ontvangen.
AFSCHEID
Per mei nemen wij afscheid van Thea Wierenga.
Thea is begonnen als de assistente van tandarts
Timmerman. Negen jaar geleden bij de
overname van de praktijk is Thea bij ons komen
werken. Wij kennen Thea als een collega die
altijd hart heeft voor de zaak en de patiënten. Wij
zullen haar missen in de praktijk. Wij bedanken
haar voor haar inzet.
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NIEUWE COLLEGA GEZOCHT
Wordt u onze nieuwe collega? Wij zoeken een
baliemedewerker en een oproepkracht tandartsassistent. Kijk voor de vacature op onze website.
Let op! De sluitingsdatum is al op 5 mei.
PREVENTIE-ASSISTENTEN
Voorkomen is beter dan genezen. Wij zijn, na het
vertrek van onze preventie-assistente Angela
Halsema, druk bezig geweest om een viertal van
onze andere assistentes op te leiden tot
preventie-assistent. Miranda, Tera, Ellen en
Sabrina zullen u vanaf nu optimaal kunnen
ondersteunen in het behoud van uw gebit!
VEILIGHEID IN DE PRAKTIJK
Wij feliciteren Sabrina Bouziane-Ligthart met het
behalen van haar BedrijfsHulpVerlener diploma.
In mei gaan wij ook weer onze reanimatie en
BHV herhalen. Onze collega’s zijn dan weer
helemaal up to date op het gebied van veiligheid.
ZWANGERSCHAPSVERLOF RENSKE
Helaas is door zwangerschapsgerelateerde
klachten onze mondhygiëniste Renske van
Marrum-Hogewerf eerder met zwangerschapsverlof gegaan. Haar behandelingen worden
waargenomen door Cathleen Fong en Pim
Havelaar, beide zijn als mondhygiënisten werkzaam in onze praktijk. Half september zal
Renske weer op maandag starten.
BETALEN VAN FACTUREN
Wij willen u erop wijzen dat u bij uw
factuurbetaling het declaratienummer moet
vermelden. Met de nieuwe AVG wetgeving zijn
uw adresgegevens bij een betaling niet meer
zichtbaar. Als het juiste declaratienummer niet
genoteerd staat, kunnen wij uw betaling niet
boeken en moeten wij deze terugstorten. U vindt
het nummer bovenaan uw factuur.
KUNST IN DE PRAKTIJK
Op dit moment exposeren De Wadd’n Quilters bij
ons in de praktijk.
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