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Inleiding
We beginnen aan het laatste kwartaal. Het kwartaal waarin traditioneel de
verzekeraars met hun aanbiedingen komen. Goed moment om na te denken
over hoe u uw tandheelkundige kosten het komende jaar gaat financieren en
waarom.

Aanvullende verzekering Ixorg
Het najaar is de periode om over de zorgverzekering na te denken. Welke
verzekeraar is de goedkoopste, maar OOK !!! welke biedt mij de zorg die ik
verlang.
Vele verzekeraars bieden aanvullende tandheelkundige verzekeringen aan,
maar bij ongevallen blijft u met lege handen staan. In de toekomst ( maar
gelukkig zeker nog niet in 2015) zullen verzekeraars u misschien zelfs
verplichten naar zorgverleners te gaan waar u helemaal niet naar toe wilt.
Ixorg is een alternatief. Vrije artsenkeus blijft te allen tijde bestaan, u bent
verzekerd JUIST ook als u heel veel schade zou hebben na een ongeval. U
bouwt een tandheelkundig budget op dat u eventueel kan overhevelen naar
gezinsleden, en…. Wat u niet gebruikt blijft van U !!!! Geinteresseerd?

www.ixorg.nl

Mondhygiëne
Waarom zeuren tandartsen toch altijd zo over poetsen en stokeren ?







Omdat een schone mond een gezonde mond is
Omdat een gezonde mond een gezonder lichaam betekent
lees dit maar eens of dit
Omdat een schone en gezonde mond veel minder kost in onderhoud.
Omdat om bovenstaande redenen de overheid, de inspectie
volksgezondheid, de zorgverzekeraar willen dat wij u daarop wijzen.
OMDAT U MOET WILLEN DAT WIJ U DAAROP WIJZEN.

Het moge duidelijk zijn dat een goede gezondheid van de mond erg belangrijk
is voor uw algehele gezondheid; daarover hebben wij al vaker bericht en dat
dragen wij ook uit tijdens uw contrôlebezoeken.
Ook de verzekeringen en de overheid verwachten van ons dat wij u informeren
en stimuleren om de mond goed gezond te houden. Immers,een goede
mondgezondheid draagt bij aan het verlagen van de kans op chronische
ziekten op latere leeftijd. Dat is niet alleen prettig voor u, maar helpt ook om
de ziektekosten te beperken.
Immers een paar tientjes preventie weegt al snel op tegen een leven lang
behandelen !!! http://www.ntvt.nl/nieuws/een-gezonde-mond-een-langerleven

Wist u dat:







Een grote meerderheid van de bevolking vindt dat tandheelkunde in de
basisverzekering thuishoort.
Een loszittend kunstgebit vaak vastgeklikt kan worden op implantaten.
Veel hulpafhankelijke ouderen verstoken zijn van goede
tandheelkundige voorzieningen.

Suikerziekte en tandvleesontstekingen vaak hand in hand gaan?
Heel veel zaken die de tandheelkunde aangaan ook op onze
facebookpagina te vinden zijn.

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.

