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Inleiding
Voor u ziet u de eerste nieuwsbrief van Maatschap Krimpenfort. Wij willen u middels
deze nieuwsbrief, die minstens 4 x per jaar zal verschijnen, deelgenoot maken van
mogelijkheden binnen onze praktijk, tandheelkundige mogelijkheden en
veranderende wetgeving. Bij dit laatste moet u bijvoorbeeld ook denken aan
wetenswaardigheden betreffende verzekeraars.

Enquete
Sinds 1 april nodigen wij onze patienten, bij de oproep voor periodieke controle uit
onze enquete in te vullen. We zijn nu dus 3 maanden ver ( ongeveer halverwege het
patientenbestand). We zijn heel blij met de waardering die u ons geeft. Overall
worden we gewaardeerd met een 9,0 ( waar 7,4-7,8 landelijk gemiddelde is).
bekijk hier de resultaten.
Heeft u de enquete nog niet ingevuld? Dan kan dat hier alsnog

De beste tandarts
bent u zelf !! ook
voor uw kind.

De beste tandarts ? Dat bent u zelf!!
Het voorkómen van problemen is de beste tandheelkunde die er is. Natuurlijk is niet
alles te voorkomen, breuk door stoten, een scheef gebit, daar kunt u niks aan doen.
Maar tandbederf en tandvleesontstekingen kunnen voor een groot deel wel
voorkomen worden. Poets uw tanden minimaal 2 maal per dag gedurende 2 minuten
met een fluoridehoudende tandpasta. Klik hier voor de juiste methode.
Poetsen is echter niet voldoende. Tussen uw tanden en kiezen komt de borstel niet.
De volgende link besteedt aandacht aan het “interdentaal reinigen”met floss, stokers
of proxabrushes. Zie hier hoe dat werkt

Kindergebitten

Per 1 januari 2012
zullen tandartsen
waarschijnlijk
ZELF hun tarieven

Binnen de tandheelkunde wordt al jaren discussie gevoerd over de methode van
behandeling van gaatjes in kindergebitten. Sommigen willen traditioneel vullen,
anderen maken de gaatjes liever toegankelijk voor de tandenborstel. In het laatste
geval hoeft een kind maar een zeer korte behandeling te ondergaan bij de tandarts.
Daarmee is het echter niet “klaar” ouders zullen zich vanaf dat moment moeten
realiseren dat ZIJ de taak hebben verdergaande en nieuwe cariës te voorkomen.
Ouders worden daarin begeleid door in plaats van 2 x per jaar 6-10 maal per jaar
met hun kind naar de tandarts of mondhygieniste te gaan om het poetsen te
controleren en bij te sturen. Persoonlijk denk ik dat, zoals zo vaak, ook hier de
waarheid in het midden ligt. Blijken ouders de dicipline van dagelijks tweemaal 2
minuten intensief poetsen bij hun kind, en regelmatig tandartsbezoek niet te kunnen
opbrengen is vullen in het belang van het kind.
Meer lezen over dit onderwerp in de Volkskrant van 11 juni 2011

bepalen.

Tarieven 2012
Zoals het er nu naar uitziet zal de regering binnenkort het definitieve besluit nemen
de tarieven in de mondzorg vrij te gaan geven.
De bedoeling is dat tandartsen gaan concurreren. Mogelijk dat de kosten daarmee
naar beneden gaan. Verwacht wordt echter dat de tarieven ( zeker in onze regio)
zullen stijgen, en dat de kwaliteit achteruit kan gaan.

Zomervakantie van 1
t/m 26 augustus

Voordelen van "shoppende"patiënten:
wellicht laagste prijs te bedingen
Nadelen zijn er echter des te meer:
De laagste tarieven zullen vrijwel uitsluitend worden bereikt als er concessies worden
gedaan aan kwaliteit ( zorgvuldigheid, materialen en techniekkosten). De laagste
tarieven zullen dus onvermijdelijk mindere kwaliteit opleveren, wat men u ook
voorspiegelt.
De hoogste tarieven garanderen nog steeds de kwaliteit niet.!!!!!

Spoed:
0900-1515

tel.:

Bij shoppende patiënten zal al snel de verantwoordelijkheid in het geding zijn.
Immers wie controleert of alles goed gaat, wie houdt het overzicht?. Wie geeft er
service en garantie. Garantie is vanzelfsprekend MITS de juiste nazorg plaatsvindt.
Wie bij de ene tandarts een kroon laat maken en bij de andere laat controleren zal
geen garantie op zijn kroon krijgen als deze na een paar jaar niet meer functioneert.
De "kronentandarts" zal zich terecht kunnen beroepen op onvoldoende controle
adviezen, nazorg etc.
Daarom zijn wij druk bezig ons beleid te bepalen. Voor ons staat de kwaliteit altijd al
voorop, dat blijven we dus ook doen. De tariefstelling willen we zodanig zien te
realiseren dat we zeker niet bij de duurdere praktijken gaan behoren. kortom hoge
kwaliteit voor een zeer redelijke prijs. Welke prijs?? dat is nog niet precies te
zeggen. De details van de nieuwe structuur zijn nog steeds niet bekend.
Waarschijnlijk zullen ook de verzekeraars in onderhandeling gaan met tandartsen.
Maar u mag er op rekenen dat wij zullen gaan voor een redelijk tarief voor hoge
kwaliteit
Zodra de regeling definitief is goedgekeurd ( overigens Tandartsen hebben er niet
om gevraagd, de overheid heeft dit voor u en ons bedacht) zal dit hier worden
uitgelegd. Eind 2011 zullen onze tarieven voor 2012 op deze site worden
gepubliceerd.

Mededelingen
Onze zomervakantie 2011 zal zijn van 1 t/m 26 augustus 2011. Voor zeer
spoedeisende zaken ( ernstige pijnklachten) kunt u contact opnemen met de
dokterscentrale op telefoonnummer: 0900-1515. Daar kan men u vertellen wie de
dienstdoende tandarts is en wanneer zij of hij spreekuur heeft.

