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MEER OVEREENKOMSTEN MET
VERZEKERAARS
Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013
hebben wij een overeenkomst gesloten met Achmea
(incl. Zilveren Kruis 3311, OZF 3314, Interpolis
3313, Agis 3337 en Avéro Achmea 3329).
Ook declareren wij nu met terugwerkende kracht
rechtstreeks alle behandelkosten van verzekerden
tot en met 17 jaar bij De Friesland 7084.
Het getal achter de naam van bovengenoemde
verzekeraars is de UZOVI-code van de
betreffende verzekeraar. Deze staat vermeld op
uw zorgpas en/of polis.
Op onze website www.detandartsenpraktijk.nl kunt
u bij het onderdeel “onze praktijk”, “contact en
verder”, “financieel” meer informatie hierover
vinden.
HOERA EEN DOCHTER
Op zaterdag 20 april 2013 is Veerle (Hendrike
Willemijn), de dochter van onze collega tandarts
Martine Vlietstra en
haar
man
Mark
Peeters, geboren. Van
harte gefeliciteerd!
Martine Vlietstra zal
na het opnemen van
haar bevallingsverlof
vanaf eind juli weer
werkzaam zijn in onze praktijk. De zorg van haar
patiënten wordt tijdelijk opgevangen door de
overige tandartsen binnen onze praktijk.
APP POETSINSTRUCTIE
Het Ivoren Kruis heeft de app GezondeMond
ontwikkeld. Met behulp van de app krijgt u na het
invoeren van uw persoonlijke adviescode door de
tandarts of mondhygiëniste persoonlijk advies voor
optimale mondhygiëne, poetstips en instructie op
maat. De app is gratis te downloaden via Google
Play en de App Store.
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GESLAAGD
Onze baliemedewerkster Lidy Mollema is geslaagd
voor de cursus Bedrijfshulpverlening (BHV).
MEER MONDHYGIENISTE UREN
Sinds 1 april is onze mondhygiëniste Lydia Talma
vier dagen per week werkzaam in onze praktijk.
Daarnaast werkt mondhygiëniste Wendy Leegte
afwisselend 1 of 2 dagen per week.
NIEUWE COLLEGA
Jennifer Köhler werkt
sinds april 2013 fulltime
in onze praktijk als
assistente. We kennen
Jennifer nog van haar
stageperiode
in
de
praktijk in Loppersum als
onderdeel
van
haar
opleiding tot tandarts-assistente. Zij hoopt haar
opleiding in juni succesvol af te ronden.
WEBAGENDA
Het is mogelijk zelf een afspraak voor uw
halfjaarlijkse controles bij uw tandarts in te
plannen via uw computer. Op onze website
www.detandartsenpraktijk.nl kunt u inloggen in
onze agenda m.b.v. de knop “afspreken Uithuizen”.
Ook kunt u uw bestaande afspraken inzien of
annuleren. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik
maken, informeer dan bij onze assistentes hoe dat
voor u mogelijk is.
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