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Voor iedereen die het gemist heeft, sinds begin dit jaar is onze
website vernieuwd! Neemt u eens een kijkje op:
www.tandartssmile.nl hier vindt u alle informatie betreft onze
behandelingen, de spoed, veelgestelde vragen en nog veel méér.
Daarnaast is het ook mogelijk om op onze website via de webagenda
online een tandartsafspraak in te plannen, dat geldt (op dit moment)
alleen voor de controle en reiniging bij één van onze tandartsen of
bij onze mondhygiëniste.
Een afspraak inplannen voor een pijnklacht, orthodontie, een
prothese, kennismaking of een afgebroken tand of kies? Dat kan ook
online door ons afspraakformulier in te vullen! Wij zullen dan van
maandag tot en met vrijdag, binnen twee uur contact met u
opnemen.
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KINDERZORG

GEZOND TANDVLEES

Gaat uw kind tijdig naar ons?

DPSI wordt PPS

Het is belangrijk dat uw kind tijdig naar de tandarts gaat.
Dit bevordert niet alleen een gezonde ontwikkeling van
het gebit, maar het verkleint ook angst op latere leeftijd.

Tijdens de controle kijken we niet alleen naar mogelijke
gaatjes in de tanden, maar letten we ook altijd op de
gezondheid van uw tandvlees. Hiertoe meten wij met een
speciaal instrument de ruimte die aanwezig is tussen het
tandvlees en de tand.

Een goede verzorging en een periodieke controle is
nodig! Daarom raden wij aan om uw kindje vanaf het
doorbreken van het eerste tandje mee te nemen op
controle, vóór de tweede verjaardag. Dat is het moment
dat de melktanden door zijn gekomen. Een goed
melkgebit ligt aan de basis van een gezond, blijvend
gebit. Daarnaast kunt u uw kind meenemen naar uw
eigen halfjaarlijkse controle. Zo ziet uw kind dat u zelf
ook in de stoel ligt en dat er niets vervelends gebeurt.

Sinds 1 januari 2021 is er een nieuwe richtlijn gekomen
met een duidelijke scoremaat: de PPS (periodieke
parodontale screening, dit was voorheen de DPSI).
Hierbij krijgt uw tandvlees een score van 1, 2 of 3.
Score 1 is gezond tandvlees, score 2 staat voor
beginnende tandvleesproblemen en bij een 3 score is het
tandvlees erg ongezond.
Wanneer wij problemen vaststellen communiceren we
dat altijd met u. Heeft u vragen? Stel deze dan vooral!
Wij helpen u graag bij het creëren van gezonde
mondgewoonten. Voor meer informatie over
tandvleesproblemen of de nieuwe screeningsmethode
verwijzen wij u ook naar onze website:
https://www.tandartssmile.nl/behandeling/gebitsreinging
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UW FACTUREN

VAKANTIEPLANNING

Voorkom een hogere rekening, betaal
op tijd!

Zomer 2021

MijnAndersnota.nl verzorgt de complete facturering van
Tandarts Smile. Hierdoor kunnen wij ons zorgeloos
richten op het uitvoeren van de zorg voor u.
Voor een goede administratie hiervan hebben wij de
juiste persoonsgegevens nodig. Dus is uw mobiele
nummer gewijzigd? Of bent u verhuisd? Laat dit ons dan
weten! Wij laten de facturen digitaal versturen. Wilt u
liever een factuur per post ontvangen? Dat kan! Laat ook
dit dan aan ons weten, dan zorgen wij ervoor dat u uw
facturen per post ontvangt.

Het is zomer! Gaat u nog op vakantie als alle richtlijnen
dat toelaten? Wij wel! In ieder geval neemt eenieder van
ons even een break.
Tandarts Smile zorgt er gezamenlijk voor om tijdens de
vakantieweken geopend te zijn, maar soms nemen we
even een korte vakantie. Belt u gewoon naar onze
praktijk als u ons nodig heeft? Nemen we niet op? Luister
dan ons voicemailbandje af, dan zijn wij een dagje
afwezig en kunt u vanzelfsprekend terecht bij onze
collega’s van de regionale spoeddienst via 0900- 8602.
Wij wensen u een heerlijke zomer toe!

Hierbij de (vriendelijke) routing van uw facturen:

*WIK - Wet Incasso Kosten. Een wettelijk verplichte laatste herinnering. In deze wet staat precies op welke momenten welke kosten
door een incassobureau in rekening mogen worden gebracht. Deze kosten worden opgeteld bij de openstaande schuld.
** WRa Wettelijke rente achterstand.

