Kennistest “mondzorg” website

Nieuwsbrief voorjaar 2014
Nieuwe patiënten
Nieuwe patiënten zijn van harte welkom! U kunt zich
telefonisch of via onze website in schrijven. Er is ook
altijd de mogelijkheid om vooraf kennis te maken,
alvorens u zich inschrijft. Wilt u hiervan gebruik
maken, dan kunt u telefonisch contact opnemen met
Marieke Blauw, praktijkmanager. Zij is telefonisch
bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00-11.30
en van 13.15-14. Op vrijdag is zij telefonisch
bereikbaar van 9.00-11.30 en van 13.15-16.00. Ons
telefoonnummer vindt u onderaan deze nieuwsbrief.
SMS dienst
Sinds kort ontvangt u 1 dag van te voren een sms
van ons, om u te herinneren aan uw afspraak die de
dag erna plaatsvindt bij Tandartsenpraktijk de Jong.
Deze sms wordt uitsluitend gebruikt als herinnering
en kan niet worden beantwoord. Wanneer u vragen
heeft over deze sms service of wanneer u geen sms
van ons heeft ontvangen, kunt u gerust contact
opnemen met onze tandartsenpraktijk.
E-mail
Wij verzoeken u om uw e-mailadres kenbaar te
maken aan de balie-assistente wanneer u zich meldt
voor een afspraak. Vanaf heden sturen wij u
verwijsbrieven en controle oproepen per e-mail. U
krijgt alleen een oproep per e-mail om een controleafspraak te maken wanneer deze nog niet gepland
staat in de maand wanneer u zou moeten komen
voor de halfjaarlijkse controle bij uw tandarts.
Zwangerschapsverlof assistente
Wellicht is het u al opgevallen, maar onze collega,
Sharon, tandartsassistente, verwacht in de zomer
een kindje! Sharon gaat in juni met
zwangerschapsverlof. Onze stagiaire Chantal, die
dan hoopt klaar te zijn met haar opleiding, gaat
Sharon vervangen in de weken dat Sharon haar
verlofperiode geniet.

Test uw kennis over mondgezondheid op onze
website! Deze kennistest kunt u vinden op de
hoofdpagina in de linker kolom. U wordt doorgelinkt
naar de kennistest en kom van alles te weten over
mondgezondheid!
Tips en ideeën
Wij stellen het op prijs wanneer u ons tips en ideeën
kan geven over hoe we onze tandartsenpraktijk nog
beter voor u kunnen inrichten. U kunt uw tip en/of
idee kenbaar maken aan de balie-assistente, maar u
mag
dit
ook
schriftelijk
doen
via:
gmblauw@tandartsenpraktijkdejong.nl
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

