Nieuwsbrief winter 2014
Welkom
Op 7 december 2013 is Pim Valentijn de Jong
geboren! Zoontje van Joost en Majelle de Jong en
broertje van Olivier! Ze maken het goed samen!
Tandartsenpraktijk de Jong mocht 2 nieuwe
medewerksters en 1 stagiaire verwelkomen! Dr.
Marieke Otten komt ons team versterken als
tandarts op de dinsdag en Marielle Bosker als
tandartsassistente. In januari begint Chantal
Wulffraat aan haar stage binnen onze
tandartsenpraktijk. Deze stage zal t/m juni duren.
Welkom Marieke,Marielle en Chantal, we hopen dat
jullie je snel thuis zullen voelen binnen het team.
Officiële opening
Op 1 november 2013, mochten velen getuige zijn
van de officiële opening van onze verbouwde
tandartsenpraktijk door Tweede Kamerlid Erik
Ziengs. We hebben genoten van de belangstelling,
en kijken terug op een hele geslaagde avond!
Open Dag
Op 2 november 2013 hielden we de deuren open
voor belangstellenden. Er waren verschillende
demonstraties te bezoeken, men kon een in-take
voor implantologie (klikgebit) krijgen bij Joost de
Jong, men kon meelopen met een rondleiding en zo
een blijk achter de schermen werpen en er waren
spelletjes voor de allerkleinsten. Ook op deze dag
kijken we met veel plezier op terug.
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 13.1516.00. Ons telefoonnummer vindt u onderaan deze
nieuwsbrief.
SMS dienst
Vanaf heden ontvangt u 1 dag van te voren een
sms, 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, kunt u gerust contact
opnemen met onze tandartsenpraktijk en vragen
naar Anouk Kuiken of Marieke Blauw.

Eigen risico 2014
Het eigen risico van de zorgverzekering is in 2014
omhooggegaan (van €350 in 2013) naar €360.
Wat houdt dit in?
Via de basisverzekering heeft elke volwassene een
verplicht eigen risico voor de zorgverzekering van
€360. Dat betekent dat u de eerste €360 die je aan
zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna
betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Het eigen
risico geldt per persoon en is niet overdraagbaar.
Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en
hebben daarom géén eigen risico.
Niet alle medische zorg telt mee voor het verplichte
eigen risico van €360. Voor de volgende tandheelkundige zorg krijgt u géén rekening van de zorgverzekeraar toegestuurd:
(tandheelkundige) zorg uit de basisverzekering
voor kinderen tot 18 jaar;
zorg die vanuit de aanvullende (tandarts)verzekering vergoed wordt;

Voor de overige zorg die niet meetelt voor het verplichte eigen risico kunt u op de website van uw
zorgverzekering of via de consumentenbond verder
worden geïnformeerd.

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
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Website: www.tandartsenpraktijkdejong.nl

