Nieuwsbrief herfst 2013
Welkom
Vanaf augustus mochten wij Soefia Archin als
stagiaire verwelkomen. Soefia zit in het tweede jaar
van de opleiding voor tandartsassistentes in
Hoogeveen en zal op de woensdag en donderdag
in onze praktijk aanwezig zijn. Haar stage duurt tot
en met januari 2014.

Nieuwe patiënten

Per 1 september is Marielle Bosker ons team
komen versterken. Marielle is tandartsassitente en
werkt op verschillende dagen in onze praktijk. U zal
haar ongetwijfeld een keer ontmoeten!

Inschrijven geschiedt via onze website:
www.tandartsenpraktijkdejong.nl, bellen mag ook:
0592 317570, het kan zijn dat de inschrijving op dat
moment niet voltooid kan worden, er wordt dan op
een later, rustiger tijdstip teruggebeld.

In november komt Marieke Otten als tandarts ons
team versterken! Zij gaat in eerste instantie werken
op de dinsdagmiddag en zal later dit jaar gaan
uitbreiden op andere dagen.
Verbouwing
Onze praktijk heeft een ware metamorfose
ondergaan! En wat een fijne, positieve reacties
hebben we gekregen op de ruimte die we nu
hebben en de ontvangst bij de balie! Er zijn nu ook
volop ruime parkeerplaatsen gerealiseerd op het
terrein van de praktijk.
Open Dag 2 november 2013
Omdat we heel erg trots zijn op het resultaat, willen
we dit graag presenteren op onze Open Dag, die wij
op 2 november 2013 van 10.00-16.00 organiseren!
U bent van harte welkom , samen met uw
partner,gezin en andere belangstellenden. Er
worden diverse demonstraties gegeven en er zijn
gratis intakes implantologie!
Verfijnde apparatuur
Tandartsenpraktijk de Jong heeft geïnvesteerd
nieuwe, verfijnde apparatuur. Te denken valt
bijvoorbeeld aan een 3D röntgenapparaat en een
microscoop. Met deze middelen kunnen we u nog
beter behandelen en hoeven wij u niet noodzakelijk
door te verwijzen.

Er is ruimte voor aanname van nieuwe patiënten!

.Ruimere beltijden
U kunt onze praktijk ’s middags tot 16.00 telefonisch
bereiken. De spoedlijn blijft vanzelfsprekend vanaf
8.00 tot 17.00 beschikbaar
Telefoonnummer (geen spoed ) 0592 317570
Spoed: 0592 302430
Uitbreiding uren tandarts de Haan en tandarts
Twigt
Zowel Allard de Haan als Dennis Twigt, beide
tandartsen, zijn vanaf september meer uren in onze
praktijk gaan werken. Dennis Twigt werkt nu ook op
maandag en Allard de Haan werkt ook op vrijdag.
Verzekeringen
Tandartsenpraktijk de Jong heeft contracten
afgesloten met de Menzis Groep (Menzis,
Anderzorg en Azivo), de basisverzekering (jeugd)
van Zilveren Kruis/Achmea en de VGZgroep.(Unive,VGZ,IZA,IZZ)
Wanneer u bij de Menzis-groep en de
basisverzekering (jeugd) van Zilveren Kruis/Achmea
of de VGZ groep verzekerd bent, zullen wij de
behandelingen rechtstreeks declareren bij deze
zorgverzekeringen. U hoeft de nota niet voor te
schieten. Indien u een aanvullende tandheelkundige
verzekering heeft, zal na aftrek van het niet
vergoede deel, uw verzekeraar een restfactuur
sturen.
Tip!: stuur deze restnota altijd op naar uw
zorgverzekeraar.
Wanneer u niet verzekerd bent bij de Menzis-Groep,

de basisverzekering (jeugd) van Zilveren
Kruis/Achmea of de VGZ-groep ontvangt u de nota
van InfoMedics.
Bent u wel verzekerd bij de VGZ groep, maar u
heeft geen tandheelkundige verzekering? Dan
ontvangt u de nota ook van InfoMedics
Eigen risico
Is het eigen risico van € 350,- ook van
toepassing op de tandarts? Nee, dit geldt alleen
voor zorg uit de basisverzekering. In de
tandheelkunde zit alleen de volledige prothese
(kunstgebit) voor 75% in de basisverzekering. Bij
goedkeuring van een implantaat gedragen
kunstgebit geldt een wettelijke bijdrage van 125
euro per kaak. Tandartskosten worden (gedeeltelijk)
vergoed uit een aanvullende tandartsverzekering.
Hierop geldt geen eigen risico. De vergoeding
van de tandarts voor de jeugd t/m 17 jaar. Deze
wordt ook in 2013 voor 100% vergoed .

Meer informatie vergoeding tandartszorg
Wilt u precies weten welke tandartsbehandelingen u
vergoed krijgt? En onder welke voorwaarden?
Raadpleeg dan de polis van uw zorgverzekering of
neem contact op met uw zorgverzekeraar.
Zie ook www.allesoverhetgebit.nl
Met vriendelijke groet,
Team Tandartsenpraktijk de Jong

Beilerstraat 179
9401 PJ Assen
0592- 317570
Email: info@tandartsenpraktijkdejong.nl
Website: www.tandartsenpraktijkdejong.nl

