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Inleiding
Inleiding

De vakanties staan voor de deur. Uw hoofd staat niet naar tandheelkunde.
We hebben dan ook een nieuwsbrief die niet te lang is, maar wel met veel
informatie en de mogelijkheid door te linken naar nog veel meer.
Wij wensen u een fijne vakantie en gezond weer thuis.

Algemene gezondheid

Algemene
gezondheid
Vrije artenkeuze
Begroting

In de media heeft u de afgelopen tijd kunnen lezen dat tandartsen steeds
meer willen en kunnen helpen bij vroegtijdige signalering van ziekten. Een
echte diagnose stellen doen we niet, maar als daar aanleiding toe is zullen
we niet nalaten mensen te verwijzen of suggesties aan de hand te doen.
Zo zijn er tal van relaties bekend tussen tandheelkundige aandoeningen en
algemene gezondheid. Ernstige langdurende tandvleesziekten hebben
invloed op diabetes, hart-en vaatziekten, maar ook andersom.
Schimmel in de mond KAN een aanwijzing zijn dat er sprake is van
diabetes.
Weet u gezond uw mond is ? doe hier de test
Van een heel andere orde is de wetenschap die begint door te dringen dat
bewegen dementie kan vertragen. Ook kauwbewegingen lijken hiermee
een relatie te hebben. Een extra reden dus om mensen te begeleiden in
het behoud of terugkrijgen van een optimaal kauwvermogen. Bovendien
zullen mensen die beter kauwen hun voedsel met meer smaak verwerken
en daardoor over het algemeen beter in hun vel zitten.

Mededelingen en
nieuws
Agenda

Lees meer
Dat het in verpleeghuizen echter niet altijd ideaal is op dit gebied blijkt wel
uit het artikel in een vakblad voor verpleegkundigen.

Vrije artsenkeuze
Voor 2015 is het van tafel. U mag volgend jaar gewoon uw eigen
eerstelijns zorgverlener blijven kiezen. Eerstelijns zorgverleners zijn
bijvoorbeeld huisarts, tandarts en fysiotherapeut. Voor de tweedelijn en
geestelijke gezondheid ligt dat al anders. U kan niet meer zomaar in elk
ziekenhuis terecht. Uw verzekeraar gaat dat wel voor u regelen. Onze
mening is dat dit een ernstige inbreuk is op uw vrijheid en privacy. Het is
niet uitgesloten dat in een later stadium ook de eerste lijn zal volgen. Denk
daaraan als u uw verzekeraar kiest.
Voor de tandheelkunde is er een alternatief. Vrije artsenkeuze is er
uiteraard altijd als u de zorg niet via een verzekeraar vergoed wil krijgen.
IXORG is een alternatief voor verzekeren.
IXORG is een spaarpot, aangevuld met een verzekering bij ongevallen tot
een bedrag van € 10000,== De inleg blijft bijna helemaal van u. Per
maand betaald u € 4,85 voor de ongevallen verzekering. Wat u van de
overige inleg niet gebruikt, blijft van u.Stopt u met IXORG dan krijgt u het
niet gebruikte bedrag ook weer gewoon terug. Het is en blijft van u. Heeft
u geen tandheelkundige hulp nodig, maar één van uw deelnemende
gezinsleden wel, dan doet u de inleg van beide toch gewoon bij elkaar….
Lees meer

Begroting
Sinds 1 juni beschikken wij over software waarmee we voor u kunnen
begroten hoeveel uw verzekeraar aan een bepaalde ingreep meebetaalt.
Veel mensen realiseren zich de tweede helft van het jaar dat het
verstandig is een zich reeds aangekondigde duurdere behandeling het
lopende verzekeringsjaar te laten uitvoeren. “het budget” is immers nog
niet op.

Mededelingen / Nieuws
Veel nieuws uit deze nieuwsbrief is ook (en eerder) te vinden op onze
facebookpagina.

Agenda
Tijdens onze afwezigheid ( ook in het weekeinde) kunt u in ZEER
spoedeisende gevallen, contact opnemen met 0900-1515. Daar kan men u
vertellen wie de dienstdoende tandarts is, en wanneer hij of zij spreekuur
heeft.!!
Op de rood aangegeven dagen zijn wij in verband met feestdagen,
vakantie of cursus niet aanwezig.

