Sinds 1 juli is Pauline Nijhuis bij ons
werkzaam.

Nieuwsbrief
2021 uitgave 3 (juli)

Nieuwsbrief

Eric de Ruiter

Christiaan Jordaan

Wisseling van tandartsen.
Voor velen van u is Eric de Ruiter jarenlang “de vaste” tandarts geweest. U hebt samen een
band opgebouwd en dat is vaak heel vertrouwd.
Helaas is hij gedwongen om te stoppen als vaste behandelaar. Dat wil niet zeggen dat hij nu
de praktijk gaat verlaten. Hij zal nog 2 halve dagen werkzaam zijn en als mede-eigenaar van
de praktijk aanwezig zijn voor de administratieve handelingen en overleg met
medebehandelaars.
Een flink aantal van u heeft inmiddels al kennis gemaakt met tandarts Christiaan Jordaan.
Hij is sinds 2020 een gewaardeerde vaste medewerker in ons team.
30 Juni j.l. was de laatste werkdag van Harry Nowers, die ons om persoonlijke redenen gaat
verlaten. Gelukkig hebben wij een goede opvolger gevonden: Mihai Dudu komt per 1 juli
ons team versterken!
We begrijpen dat het voor een aantal van u vervelend kan zijn dat u weer aan een nieuwe
tandarts moet wennen. Wij zijn erg blij dat het ons in deze tijd van tandartstekort toch is
gelukt om het team met deze toppers te kunnen uitbreiden.

Mihai Dudu

Alle nieuwtjes op een rij:

•

“Gewoon gaaf”, dit
preventie programma is
nu ook in onze praktijk
beschikbaar.

•

Mihai Dudu neemt het
stokje over van Harry
Nowers.

•

Zorg tot 18 jaar volledig
vergoed.

We hebben er alle vertrouwen in dat u met deze tandartsen ook een fijne band kunt
opbouwen. Uiteraard kunt u nog steeds dezelfde goede zorg van ons verwachten.

Kloppen uw gegevens nog?

Op onze facebook pagina
hebben we af en toe leuke
win-en-like acties.

Bent u recent verhuisd? Hebt u een nieuw telefoonnummer? Een ander e-mail
adres? Of zijn er wijzigingen in uw medicatie?

En uiteraard nieuwtjes.

Geeft u dit alstublieft door aan de balie, dan zorgen we dat alle gegevens weer
helemaal up-to-date zijn.

Vergeet ons niet te liken!!!!
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“Samen werken aan gezonde tanden”
Dat de tanden door tandbederf (cariës) uiteindelijk verloren kunnen gaan is algemeen bekend.
Toch kunnen ook gave tanden en kiezen verloren gaan. Oorzaak? Tandvleesproblemen.
De tandarts kijkt daarom tijdens de
controle óók naar uw tandvlees. Dit wordt
in uw dossier vastgelegd in een score: PPS
1, PPS 2 of PPS 3. Afhankelijk van deze
score wordt u doorverwezen naar de
mondhygiënist of preventie-assistent.
Zij gaan samen met u aan de slag om het
tandvleesprobleem aan te pakken
Elly Snijders
Preventie-assistent

Pauline Nijhuis
Mondhygiënist

Rinske Nieuwenhuis
Preventie assistent

Tarieven en vergoeding
Tarieven tandheelkunde
Ook in 2021 worden de tarieven in de tandheelkunde bepaald
door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op onze website vindt
u een link met de tarieven
Informeer bij uw verzekeraar

Mara Hensen
Wie gewoon zijn best doet, op de juiste manier zijn
tanden poetst en er een gezond voedingspatroon op na
houdt, houdt zijn gebit gewoon gaaf.
Gewoon Gaaf is een individuele cariëspreventiemethode op
basis van risicoschatting voor kinderen van 0-18 jaar en hun
ouders. Het Ivoren Kruis heeft hiervoor stappenplannen
beschikbaar voor de leeftijdsgroepen 0-4 jaar, 4-12 jaar en 1218 jaar. De stappenplannen dienen als praktische leidraad voor
de implementatie van Gewoon Gaaf in de mondzorgpraktijk. Het
Ivoren Kruis wil bevorderen dat Gewoon Gaaf een
geaccepteerde en geïmplementeerde cariëspreventiemethode
wordt bij mondzorgpraktijken in Nederland en dat kinderen hun
tanden en kiezen gewoon gaaf houden.

Pauline Nijhuis en Mara Hensen hebben recent een
bijscholing gedaan voor dit project.
Hiermee kunnen we u en uw kind nog beter helpen om
gaatjes te voorkomen.

Wij kunnen u globaal aangeven wat doorgaans wel en niet
verzekerd wordt. Ook adviseren we u om te voorkomen dat u het
maximale vergoedingsbedrag overschrijdt. Wilt u exact weten wat
er wordt vergoed? Neem dan contact op met uw eigen
verzekeraar.
Vooraf een begroting
Bij specifieke restauratieve of cosmetische behandelingen kunnen
we vooraf de kosten inschatten. Wij maken een begroting, die u
kunt voorleggen aan uw verzekeraar. Deze begroting is een
indicatie: er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Mogelijkheden fiscale aftrek
Bij sommige specifieke behandelingen zijn de kosten bijzonder
hoog. Er bestaan mogelijkheden om in aanmerking te komen voor
fiscale aftrek. Op de site van de belastingdienst kunt u hier meer
over vinden:. Ook hiervan vindt u een link op onze website.

Heeft u een leuke tip voor ons?
Een suggestie?

Wist u dat de tandheelkundige zorg voor
kinderen tot 18 jaar volledig wordt vergoed
vanuit de basisverzekering?

Verbeterpunten?
Wij horen ze graag van u
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