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NIEUWE ASSISTENTES

STAGIAIRE MONDZORGKUNDE

Vanaf de maand maart zijn Tera Wiersma-Hol en
Miranda Schipper als assistente werkzaam in onze
prakijk. Angela Halsema is in november ons team
komen versterken.
Zij zijn naast de intensieve interne opleiding,
gestart met de opleiding voor tandartsassistente.

In de maanden november, december en januari
loopt Eva Weidinger stage in onze praktijk. Zij
volgt de opleiding mondzorgkunde en doet ervaring
op bij onze mondhygiënistes. Ook zal zij regelmatig
meekijken bij behandelingen die door de
tandartsen in onze praktijk worden uitgevoerd.

PRAKTIJK TANDARTS STOMP
Door gezondheidsklachten heeft tandarts Stomp
te Warffum zijn praktijk moeten sluiten. Wij
hebben de patiëntendossiers van tandarts Stomp in
bewaring genomen. Patiënten van tandarts Stomp
zijn hierover geïnformeerd door middel van een
brief.
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Miranda

Angela

ASSISTENTE WORDT TANDARTS
Marieke Speckmann heeft ons team, als vaste
kracht verlaten. Zij was één jaar werkzaam in onze
praktijk als assistente in de hoop dat ze daarna
ingeloot zou worden voor de studie tandheelkunde.
Dit is haar gelukt! We wensen haar veel succes. We
zullen haar nog regelmatig terugzien als
oproepkracht en tijdens stageperiodes.

NIEUW TIJDELIJK PERSONEEL

NIEUWE TANDARTS
Door de grote toeloop van nieuwe
patiënten is vanaf september
tandarts Marcel Kuilman ons team
komen versterken.
Hij heeft in juli zijn tandartsbul in
ontvangst genomen na het succesvol
afronden van de studie tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij is werkzaam op de
maandag en de vrijdag.

Sarah van der Vis, Gert Ramaker en Floor
Groenendal zult u regelmatig in onze praktijk zien
als oproepkracht. Vanuit de praktijk in Loppersum
kennen wij hen als zeer gewaardeerde krachten,
die het assistentenvak goed verstaan.

VIJFDE BEHANDELKAMER

TANDHEELKUNDE IN UGANDA

KERSTSLUITING

Onze collega Marjan Brontsema is in oktober in
Uganda geweest. Samen met een tandheelkundig
team van de Stichting HUG (Help UGanda) heeft
zij zich ingezet voor de lokale bevolking.
Op de website van de stichting www.stichtinghug.nl
kunt u een reisverslag van het tandheelkundig team
bekijken (Menu / HUG in Uganda). Binnenkort zijn
haar foto’s ook op onze site te zien.

Onze praktijk is rondom de feestdagen gesloten
vanaf maandag 24 december 2012 tot maandag 7
januari 2013. Onze mondhygiëniste Wendy Leegte
is werkzaam op woensdag 3 januari. Op onze
telefoonbeantwoorder
is
ingesproken
welke
tandarts bereikbaar is bij spoedeisende klachten.
Ook hangt er een vermelding van de dienstdoende
tandartsen bij de ingang van onze praktijk.

Tandartsenpraktijk Uithuizen
Industrieweg 4 – 9981 HJ Uithuizen
Tel 0595 – 431716

Sinds november hebben wij de vijfde en tevens
laatste behandelkamer ingericht en in gebruik genomen. Naast de witte, groene, gele en rode kamer,
wordt er nu ook in de blauwe kamer gewerkt.

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

