
 
NIEUWSBRIEF 

 
In deze editie: 
 

• Ziekte mondhygiëniste (Nura) 
• Praktijkgedeelte beneden of boven 
• Nieuwe behandelstoelen 

 
Mondhygiëniste (Nura) ziek maar Tandarts (Monica) neemt werkzaamheden (tijdelijk) over 
Door ziekte is onze mondhygiëniste (Nura) voorlopig niet werkzaam, wanneer zij terugkomt daarover is nog 
geen duidelijkheid. 
 
Onze tandarts (Monica) neemt voorlopig de werkzaamheden van de mondhygiëniste (Nura) waar! Buiten het 
feit dat u qua kosten bij de tandarts niet duurder uit bent dan bij de mondhygiëniste (noot: dit was vroeger 
wel zo, maar dit is gewijzigd naar 1 tarief), kan en mag een tandarts alle behandelingen uitvoeren welke een 
mondhygiënist uitvoert, dit valt namelijk binnen het doorlopen curriculum van de opleiding tot tandarts. 
Daarnaast heeft onze tandarts, voordat zij haar BIG-registratie als tandarts heeft verkregen, geruime tijd als 
mondhygiëniste gewerkt, alsook orthodontistische behandelingen uitgevoerd. 
 
Gezien onze tandarts ook een drukke eigen behandelagenda heeft, zullen wij ter zijne tijd de mogelijkheden 
bekijken om een waarnemende mondhygiëniste aan te stellen mocht de afwezigheid van onze eigen 
mondhygiëniste voortduren. 
 
Uiteraard heeft elke zorgverlener een eigen manier van werken, dus ook Nura en Monica. Uit de reacties 
van de patiënten blijkt dat Monica iets rustiger/voorzichtiger werkt dan Nura, bepaalde patiënten vinden dit 
prettiger en willen dat Monica ook de mondhygiëne blijft doen, terwijl een aantal patiënten liever willen dat 
de Nura de mondhygiëne blijft doen. Op dit moment is dit natuurlijk niet mogelijk, echter wilt u een wat 
“ruwere” gebitsreiniging geeft dit dan aan bij Monica. Voor de duidelijkheid een wat “ruwere” gebitsreiniging 
betekent niet dat de gebitsreiniging ook beter is ten opzichte van een wat rustigere/voorzichtigere 
gebitsreiniging! 
 
 
Praktijkgedeelte beneden of boven 
Wij zijn nog steeds bezig met de onderhandelingen over de aankoop van het pand. Zoals eerder beschreven 
gaat onze voorkeur uit om naar beneden te verhuizen. Echter mochten wij toch boven blijven dan komt er 
ter zijne tijd een traplift voor patiënten welke moeite hebben om de trap op te komen! 
 

Nieuwe behandelstoelen 
Inmiddels zijn er nieuwe behandelstoelen aangekocht, als u beneden kijkt in het oude ortho-gedeelte ziet u 
deze al staan. Op zich zijn de huidige behandelstoel nog goed, echter wij willen toch wat vernieuwing in de 
praktijk. 

 
Als er duidelijkheid is over de verhuizing naar beneden of boven blijven, zullen de nieuwe behandelstoelen 
worden geïnstalleerd. 
 

Slotwoord 
Zoals eerder beschreven zijn wij drukdoende om de praktijk verder uit te bouwen en te upgrade, alles stap 
voor stap. 
 
Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief! 


