Nieuwsbrief voorjaar 2016

Nieuwe gezichten binnen het team
Helaas heeft een tweetal medewerkers de praktijk verlaten vanwege het aannemen van een nieuwe baan.
Marieke Blauw heeft ruim 8 jaar tot volle tevredenheid gewerkt als mondhygiëniste en praktijkmanager en
was toe aan een nieuwe uitdaging.
Per 1 maart is de functie van praktijkmanager ingevuld door Esther Kremer.
Esther heeft een aantal jaren als leidinggevende gewerkt binnen de verstandelijk gehandicapten sector en
zal het team binnen de tandartsenpraktijk gaan aansturen.
Sandra Bergervoet zal per 1 juni de praktijk gaan verlaten. Haar werkzaamheden als mondhygiëniste
zullen worden voortgezet door Barbara Eijkelenborg. Barbara begint per 1 juni en zal gaan werken op de
maandagavond, dinsdag en woensdag.
Op dit moment lopen er twee stagiaires mee in de praktijk. Dit zijn: Larissa Smidt, zij volgt de opleiding
voor tandartsassistente en Kim Meester, zij volgt de opleiding voor Mondzorgkundige.
Zwangerschap(verlof)
Mariëlle Bosker, één van onze assistentes is in december bevallen van een zoon genaamd Stijn. Mariëlle
is inmiddels weer terug van verlof en werkt op de maandag, woensdag en de donderdag.
Marinda Niewold - Sjouw is in verwachting en verwacht in augustus haar derde kindje.
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
E-mail
Wanneer u zich bij een bezoek aanmeld bij onze balie kan het zijn dat wij u vragen naar uw e-mailadres.
Wij zullen uw e-mailadres gebruiken om u nieuwsbrieven, controle oproepen en verwijsbrieven te sturen.
Uiteraard wordt dit mailadres niet bekend gemaakt aan derden.
Een controle oproep per mail ontvangt u alleen indien u nog geen afspraak heeft gemaakt voor een
controle.

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
kunt dit ook schriftelijk doen. via:info@tandartsenpraktijkdejong.nl
Intercom
Wanneer u op maandagavond de praktijk bezoekt wordt er gebruik gemaakt van de intercom. Deze zit
links aan de muur bevestigt. U kunt dit knopje indrukken en de balie medewerkster opent dan voor u de
deur. Dit geldt ook voor geplande afspraken na onze lunchpauze.
Upgrading website en facebook
Wij wijzen u nog op de upgrading van onze website. Met name de foto’s met toelichting van specifieke
behandelingen brengen wij graag bij u onder de aandacht.
We hebben ook een eigen facebook pagina. Hier is het mogelijk om ons te “liken” en op de hoogte te
blijven van leuke items omtrent de praktijk.
Actie Wereld Kusdag
Wij doen mee aan een landelijke actie genaamd “wereld kusdag” Het doel is aandacht te geven aan een
gezond en aantrekkelijk gebit. Wanneer er een(controle) afspraak wordt gemaakt tussen 2 mei en 30 juni
krijgt u een kaart mee waarmee u zich kan aanmelden op de website www.klaarvooreenkus Er zijn leuke
prijzen te winnen.
Bellen van patiënten
Het kan voorkomen dat u door ons wordt gebeld om uw bestaande afspraak te vervroegen omdat er
eerder dan verwacht een plaats bij uw behandelaar is vrijgekomen waardoor uw wachttijd verkort wordt.
Vaak heeft u dit al kenbaar gemaakt bij de balie. Mocht u het niet op prijs stellen dat u hiervoor wordt
gebeld dan kunt u dit uiteraard bij ons aangeven.
Nieuwe patiënten
Nieuwe patiënten zijn van harte welkom! Door capaciteitsvergrotingen en ruimere openingstijden is er
ruimte ontstaan voor meerdere patiënten. U kunt zich telefonisch of via onze website inschrijven. 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 de praktijk en vragen naar Esther Kremer.
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