
Ons facturatiebureau Anders Medical Factoring is een
digitaal bedrijf en streeft er naar u zo veel mogelijk
digitaal van dienst te zijn.

Al steeds meer patiënten regelen de factuurzaken
daarom zelf via www.mijnAndersnota.nl. Om deze reden
is per 1 september 2022 de telefonische bereikbaarheid
aangepast. 

Op werkdagen is Anders Medical Factoring telefonisch
bereikbaar voor u tussen 09:00 uur en 15:00 uur via
telefoonnummer 085-7606262. 
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bereikbaarheid

https://andersmf.us18.list-manage.com/track/click?u=fb26188866bb0327c1eae75f4&id=6129158776&e=e5ee2d2404


Geef dit dan tijdig aan ons door, sommige medicijnen,
aandoeningen of ziekten kunnen namelijk van invloed
zijn op de wijze van behandelen of uw mondgezondheid.

Soms kan het verhelderend werken om hierin met u mee
te denken of als het nodig is de behandeling aan te
passen op uw persoonlijke situatie. U kunt
veranderingen door middel van een medicatielijst via uw
huisarts, apotheek of persoonlijk aan ons doorgeven.

Regelmatig wordt uw algemene gezondheid ook met u
doorgenomen aan de hand van een
gezondheidsvragenlijst en genoteerd in uw dossier. Het
is belangrijk om de vragen(lijst) zo volledig mogelijk in te
vullen dan wel aan ons door te geven. Fijn als u daaraan
wilt meewerken. 
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Zijn er veranderingen in uw gezondheid? Plan dit jaar nog uw afspraak in! 

MEDICATIE TANDARTSVERGOEDING

Wij willen u erop attenderen dat het einde van het
jaar alweer in zicht is. Het einde van het jaar
betekent dat uw resterende aanvullende tandarts-
vergoedingen vervallen. 

Dat betekent dat mocht u nog tandartsbudget
hebben van dit jaar deze niet mag worden
meegenomen naar volgend jaar. Dus wees alert, op
tijd en plan uw afspraak (ruim) voor eind december
in om teleurstellingen te voorkomen.

Wilt u na 1 januari 2023 een aanvullende
zorgverzekering afsluiten of wijzigen? Dat kan bij
veel zorgverzekeraars nog tot 1 februari 2023. 
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Zoals de meesten van u al wisten is onze tandarts Dionne
met zwangerschapsverlof.

Inmiddels hebben we het heugelijke nieuws ontvangen
dat ze is bevallen van een gezond meisje. Zoë genaamd!
Moeder en kind maken het goed. Zoë is geboren op
dinsdag 04 oktober in de nacht. 

Wij wensen Dionne en haar man een hele fijne kraamtijd
toe en zullen binnenkort de kleine dame met eigen ogen
gaan bewonderen! Dionne zal per januari 2023 weer
werkzaam zijn in de praktijk.

Een melkgebit uit 20 tanden en kiezen bestaat en een
volwassen gebit uit 32 tanden en kiezen bestaat?

Men 4000 jaar voor Christus al hun tanden poetsten en  ook
de eerste tandenborstel uit deze tijd stamt?

In de middeleeuwen witte tanden in Japan als lelijk werd
beschouwd? De Japanse vrouwen smeerden inkt op hun
tanden om deze zwart te maken. Het schoonheids-ideaal
was: hoe donkerder de tanden, hoe aantrekkelijker.

De eerste tandpasta bestond uit een mengelmoes van as,
gebroken eierschalen en steengruis? Pas in 1850 werd de
moderne tandpasta uitgevonden door een Engelse
tandarts.

Je ongeveer één liter speeksel per dag aanmaakt? Dit zorgt
ervoor dat je mond gezond blijft.

Wanneer je niet flost of ragert, je slechts 35% van je tanden
schoonmaakt?

kersverse moeder

Tandarts Dionne

wist u datjes?
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Leuke weetjes over uw mond! 
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