Nieuwsbrief winter 2013
Welkom
Velen hebben het geboortekaartje van Olivier
Casper de Jong op de balie zien staan. Olivier is
geboren op 2 oktober 2012 en maakt het erg goed.

verzekering. Hierdoor kunt u het makkelijk
controleren en kijken wat uw verzekering u
vergoedt.

Vanaf februari aanstaande mogen wij Felicity Bal,
een stagiaire van de assistenten opleiding van het
Alfa College uit Hoogeveen verwelkomen. Zij zal in
de praktijk aanwezig zijn op woensdag en
donderdag. We hopen dat ze zich snel thuis zal
voelen in onze praktijk.

Verzekeringen

Anouk Kuiken is misschien al een bekend gezicht
achter onze balie, zij is aanwezig op dinsdag en
woensdagochtend en hele dagen op donderdag en
vrijdag.
Grootscheepse verbouwing
Op 9 januari jongstleden is de schop in de grond
gegaan voor een grootscheepse verbouwing van
onze tandartsenpraktijk! Het pand naast de praktijk
wordt bij het praktijkpand aangetrokken. Door deze
verbouwing hopen wij u over enkele maanden nog
beter van dienst te kunnen zijn. De planning is dat
de verbouwing medio april achter de rug is.
Tarieven 2013
Per 1 januari 2013 is het experiment vrije prijzen in
de mondzorg geëindigd. Dit heeft de Tweede
Kamer in juli 2012 besloten. Dit betekent dat
mondzorgaanbieders vanaf 1 januari 2013 weer
met landelijke, vaste tarieven gaan werken. Deze
tarieven stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)
vast, in opdracht van de overheid. De codes die er
gebruikt worden, komen overeen met de codes van
uw eventuele

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 NMT- FenCs.
Bent u wel verzekerd bij de VGZ groep, maar u
heeft geen tandheelkundige verzekering? Dan
ontvangt u de nota ook van NMT FenCs.
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 .

Begroting
Als praktijk geven wij u een begroting af vanaf 400
euro. U kunt natuurlijk ook een begroting
meekrijgen wanneer het bedragen betreffen onder
de 400 euro.
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
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