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PERSONEELSVERANDERINGEN
Op 3 december nemen we afscheid van onze
tandartsassistente Mariska Hilbert en op 24
december van onze mondhygiëniste Anneke
Bos. We willen hen bedanken voor hun inzet.
Per januari 2015 gaat mondhygiëniste Wendy
Leegte een halve dag minder werken in onze
praktijk.
MONDHYGIENISTE THEA HAMBURG
Op
25
november
jl
is
mondhygiëniste Thea Hamburg
bij ons in de praktijk begonnen.
Haar werkdag is dinsdag. Zij zal
een deel van de patiënten van
Anneke Bos en Wendy Leegte
overnemen.
De
overige
patiënten worden opgevangen
door onze
mondhygiëniste
Lydia Talma.
Thea heeft in juli 2013 haar opleiding tot
mondhygiëniste succesvol afgerond op de
Hanzehogeschool te Groningen. Thea heeft
ruime praktijkervaring opgedaan in een
tandartspraktijk in Harkstede en in een
orthodontiepraktijk in Assen.
ZWANGERSCHAPSVERLOF TANDARTS
MARTINE VLIETSTRA
Onze tandarts Martine Vlietstra is in blijde
verwachting van haar tweede kindje. Vanaf april
2015 tot medio september 2015 zal zij afwezig
zijn i.v.m. het opnemen van haar verlof. De
patiëntenzorg wordt opgevangen door de overige
tandartsen binnen onze praktijk.
REEDS GEMAAKTE AFSPRAKEN
Reeds gemaakte afspraken bij Anneke Bos,
Wendy Leegte en/of Martine Vlietstra zullen door
onze assistentes verplaatst worden. Hiervoor
nemen wij contact met u op.

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

BALIETEAM
Om de service van onze balie te verbeteren is er
een vast balieteam geformeerd bestaande uit
Lidy Mollema, Karolien van Delden en Mirjam
van Marrum. Samen zorgen zij dat alles aan de
balie gestroomlijnd verloopt. Zij worden ondersteund door onze andere balieassistentes.
VERHOGING EIGEN RISICO 2015
Met ingang van 2015 wordt het wettelijk verplicht
eigen
risico verhoogd naar € 375,--.
Vergoedingen uit de aanvullende tandartsverzekering worden niet ingehouden op het
wettelijk verplichte eigen risico.
ZORGVERZEKERAARS 2015
Wij hebben de intentie met zoveel mogelijk
zorgverzekeraars een overeenkomst af te sluiten
om rechtstreeks te kunnen declareren. Zo gauw
wij hierover meer duidelijkheid hebben
vermelden wij dat op onze website.
MENZIS 2015
Zorgverzekeraar Menzis verandert haar polissen
met ingang van 2015. Voor meer informatie kijkt
u op de website van Menzis: www.menzis.nl;
Zorgverzekeringen; Tandartsverzekeringen 2015.

IXORG
Ixorg (www.ixorg.nl) blijft een zeer goed
alternatief voor uw tandartsverzekering. Hierbij
bouwt u d.m.v. het storten van een maandelijks
bedrag een potje op waaruit de kosten voor de
tandarts, mondhygiëne of orthodontie worden
betaald. Het geld is en blijft van u. Het gespaarde
bedrag is zelfs overdraagbaar op een gezinslid.
Gebitsschade door een ongeluk wordt gedekt tot
maximaal € 10.000,--.
KERSTVAKANTIE 2014
Vanaf woensdagmiddag 24 december 2014 tot
maandag 5 januari 2015 is onze praktijk
gesloten.
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