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MONDHYGIENISTE
Van oktober t/m half april komt mondhygiëniste
Anneke Bos ons team versterken.
Zijn ondersteund onze huidige mondhygiënistes
Lydia Talma en Wendy Leegte. Na april zult u bij
hun een vervolgafspraak krijgen.
UITBREIDING TELEFOONUUR
Omdat beperkte telefoontijden voor het maken van
afspraken als lastig wordt ervaren. Hebben wij
besloten dat onze praktijk op maandag tot en met
vrijdag van 08.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur
telefonisch bereikbaar is. Wij beschikken over vier
telefoonlijnen.
Gedurende de middagpauze zijn wij bereikbaar
voor dringende, spoedeisende zaken. Op onze
telefoonbeantwoorder staat dan het spoednummer
van onze praktijk gemeld.
VERHOGING EIGEN RISICO
Het wettelijke verplichte eigen risico wordt per
2014 verhoogd naar € 360,-.
INLOOPSPREEKUUR THUISZORG
Op 1 oktober stonden onze mondhygiënistes op de
inloopbijeenkomst ‘Gezond van lijf en leden’ in
Uithuizen. Deze bijeenkomst was georganiseerd
door de Gemeente Eemsmond.
Onze mondhygiënistes hebben informatie gegeven
over het onderhoud van het gebit. Het was een
geslaagde middag.
KERSTVAKANTIE
In verband met de kerstvakantie zal onze praktijk
van 25 december tot en met 01 januari 2014
gesloten zijn.
Voor spoedeisende klachten kunt u bellen naar ons
reguliere telefoonnummer: 0595-431716, op ons
antwoordapparaat wordt u verteld bij welke
tandarts u terecht kunt. Ook op onze website:
www.detandartsenpraktijk.nl kunt u zien wie de
dienstdoende tandarts is.
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Industrieweg 4 – 9981 HJ Uithuizen
Tel 0595 – 431716

VERZEKERDEN BIJ ACHMEA
In 2013 declareerden wij rechtstreeks voor onze
verzekerde patiënten bij Achmea (Zilveren Kruis,
Interpolis, OZF, Agis en Avéro).
Het is ons beleid met zoveel mogelijk verzekeraars
voor 2014 een contract aan te gaan. Achmea wil ons
alleen contracteren voor het deel dat u verzekerd
bent. Omdat wij niet weten welk deel dat is sluiten
wij voor 2014 helaas geen contract af met Achmea.
Dit betekent dat uw weer gewoon een rekening van
ons krijgt. De tandheelkundige zorg tot en met 17
jaar, die onder de basisverzekering valt, zullen wij
wel rechtstreeks bij Achmea declareren.
GEEN TANDARTSVERZEKERING:
NEEM IXORG
De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde (NMT) lanceert een nieuw
financieringsproduct voor de mondzorg onder de
naam Ixorg. Patiënten bouwen hiermee een
persoonlijk
budget
op
waarmee
zij
hun
mondzorgbehandelingen in de toekomst kunnen
betalen.
Het gespaarde budget blijft van de patiënt, ook als
het niet opgebruikt wordt. Een groot verschil met
reguliere aanvullende tandartsverzekeringen is de
dekking bij ongelukken (100% dekking tot een
bedrag van € 10.000,-).
Voor meer informatie kunt
u de website www.ixorg.nl
raadplegen.
WEL CONTRACTEN MET..
Bij de volgende verzekeraars kunnen wij in 2014
rechtstreeks
declareren:
Menzis
(3332),
Anderzorg (3333), Azivo (7054), Unive (0101),
SZVK (0212), IZA (0699), UMC (0736), IZA
gemeenten (3334), VGZ (7095), IZZ (9015) en CZ,
DeltaLloyd en Ohra (9664)
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