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Inleiding
Vlak voor uw vakantie een nieuwsbrief van onze maatschap. We houden het
kort, met voor de veellezers links naar meer informatie.
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Periodieke preventieve controle
Periodieke( preventieve) controle is de moderne naam voor wat vroeger de
halfjaarlijkse controle werd genoemd.
Binnen deze controle wordt gevraagd naar gezondheid, eventuele klachten en
kunnen , als u die heeft, uw wensen worden besproken. Uw mond wordt met
spiegel en sonde bekeken, en er wordt vastgesteld of er sprake is van
tandbederf, ontstoken tandvlees of andere slijmvliesafwijkingen. Besproken
wordt of de gevonden problemen ook moeten worden behandeld of dat een
afwachtende houding kan worden aangenomen. Gemiddeld eens per 2 jaar
zullen röntgenfoto’s aan dit onderzoek worden toegevoegd om plaatsen in de
mond die niet met direct zicht zijn te bekijken te kunnen beoordelen ( onder
vullingen en kronen en tussen kiezen in bijvoorbeeld).

Naast deze handelingen mag u er vanzelfsprekend van uit gaan dat er aan
preventie wordt gedaan, dus u wordt gewezen op plaatsen in de mond die
mogelijk niet ( helemaal) schoon zijn. Eventueel aanwezig tandplak of
tandsteen wordt weggehaald, of daar wordt een afspraak voor gemaakt als
het om veel tandsteen gaat.
Tenslotte wordt u ook uitgelegd hoe u in de toekomst wel kunt zorgen dat
plak en tandsteen geen kans krijgen ( meestal gaat het dan om het advies
tandenstokers !!!)

Niet nagekomen afspraken
Gelukkig steeds minder vaak, maar toch gebeurt het elke week wel één of
twee keer dat wij tevergeefs op iemand zitten te wachten : afspraak vergeten
! Indien het gaat om iemand die normaliter altijd netjes op tijd is zullen wij
niet direct een nota sturen, maar als het niet de eerste keer is ….. tja dan
volgt echt een nota code C90
C90 is geen boete maar kosten voor verloren tijd. In de tarievenlijst staat (
verloren) tijd gewoon als tarief. Wij investeren in goede herinneringen via de
mail en SMS. Die service kost ons geld, dat geeft niet maar als men dan nog
niet komt moet dat betaald worden.

Mededelingen / Nieuws
Ook wij gaan op vakantie: 20 juli t/m 14 aug.

Verzekeringsbudget
Wist u dat er jaarlijks meer aan tandheelkunde wordt verdiend door
verzekeraars dan door tandartsen !!! Veel mensen verzekeren zich, maar als
er dan iets duurders moet gebeuren “vergeten”mensen vaak dat een groot
deel wellicht is verzekerd. Neem een kroon, die kost ongeveer € 500,==
maar veel verzekeraars vergoeden daar € 350 -400 van.
wij kunnen in de meeste gevallen precies opvragen wat uw verzekeraar
bijdraagt, zonde om wel premie te betalen, maar niet de vruchten daarvan te
plukken!!

Spoedgevallen
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.!!

