Mondhygiënistenpraktijk Evers
Steenhoffstraat 58
3764 BM Soest
Tel: 035-6030505
E: info@praktijkevers.nl

Geachte heer, mevrouw,
U bent door uw tandarts voor mondhygiënische zorg verwezen naar mijn praktijk:
Mondhygiënistenpraktijk Evers
Steenhoffstraat 58
3764 BM Soest
Tel: 035-6030505

Algemene informatie:
Voor het maken en/of verzetten van afspraken of voor informatie over de praktijk is de praktijk
telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 035-6030505.
Indien ik u niet persoonlijk te woord kan staan, kunt u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat,
dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Gezondheidsvragenlijst:
Bijgaand treft u een gezondheidsvragenlijst aan. Wilt u zo vriendelijk zijn deze in te vullen en mee te
nemen op uw eerste afspraak. De reden dat u deze gezondheidsvragenlijst moet invullen is dat ik
rekening kan houden met eventuele consequenties en te nemen maatregelen voor de behandeling. De
antwoorden zijn alleen voor informatie binnen de praktijk en worden als vertrouwelijk beschouwd.
Privacyverklaring:
Bijgaand treft u de privacyverklaring aan waarin ik u informeer hoe binnen de praktijk wordt omgegaan
met uw persoonsgegevens. Tevens treft u een toestemmingsverklaring verwerking (bijzondere)
persoonsgegevens aan. Wilt u zo vriendelijk zijn deze te tekenen en mee te nemen op uw eerste
afspraak.
Kosten en vergoeding zorgverzekeraar:
Vanaf 1 januari 2013 wordt in de mondzorg een door de NZA vastgestelde tariefbeschikking gehanteerd
die geldt voor alle in de tandheelkunde werkzame medewerkers (tandartsen, mondhygiënisten,
preventie-assistenten). Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) en van de
Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (www.mondhygienisten.nl) kunt u hierover meer
informatie vinden.
De nota van de behandeling krijgt u direct na de behandeling. Deze nota kunt u voldoen door middel van
de in de praktijk aanwezige pinautomaat. De factuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw
zorgverzekeraar.

Met vriendelijke groet,
Mariëlle Evers, mondhygiëniste
Ps. Wilt u een identificatiebewijs meenemen op de eerste afspraak.
Dit in verband met de wetswijziging per 1 juni 2009 die identificatie door zorgverleners verplicht stelt.

