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Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk welkom in onze praktijk.
Wij stellen het erg op prijs, dat u onze tandartsenpraktijk heeft gekozen voor uw tandheelkundige verzorging.
Onze praktijk is een moderne, algemene praktijk. U kunt bij ons terecht voor alle reguliere behandelingen zoals kroonen brugwerk, esthetische behandelingen, wortelkanaalbehandelingen, maar ook voor uitneembare voorzieningen
zoals frames en protheses.
Tevens kunt u bij ons terecht voor implantologische behandelingen.
Aandacht voor de patiënt staat bij ons hoog in het vaandel.
Zorgvuldigheid, kwaliteit, esthetiek, duidelijke uitleg, rust en kindvriendelijkheid zijn kernwaarden van onze praktijk.
Onze tandheelkundige praktijk staat voor zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. In onze tandheelkundige praktijk
bieden we voortdurend zorg die voldoet aan de eisen van u als patiënt en die van de verschillende instanties
die toezien op naleving van wet- en regelgeving, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Onze zorg is aantoonbaar op orde.
Met vriendelijke groet,

J.F. Weijler
P.G. Weijler-Swart

Praktijkinformatie
Eerste bezoek
Wanneer u voor de eerste keer onze praktijk bezoekt, zal de door u ingevulde gezondheidsvragenlijst (C22) met u
doorgenomen worden. Of u nu met specifieke klachten komt of met esthetische wensen, een vereiste voor een

optimale en verantwoorde behandeling is, dat wij op de hoogte zijn van uw algemene gezondheid, medicatie en
mogelijke allergieën. Tevens is het voor ons belangrijk dat wij voor uw eerste bezoek de gegevens van uw vorige
tandarts kunnen inzien. In verband met de privacywet dient u dit dossier zelf op te vragen. Wij verzoeken u om tijdens
het eerste bezoek uw legitimatiebewijs en verzekeringspas mee te brengen.
Er wordt voor u een ruime afspraak ingepland. Het is voor een goede diagnose belangrijk dat er nieuwe
röntgenfoto’s aanwezig zijn.
Het is fijn voor u en voor ons, te weten hoe uw gebitssituatie is, daarom zullen er nieuwe of aanvullende foto's
(X21 en X10) gemaakt worden. Tevens maakt u kennis met uw tandarts en er volgt een uitgebreid mondonderzoek.
Aan de hand van dit onderzoek en de foto's wordt u zo duidelijk mogelijk geïnformeerd over de toestand van uw gebit
en wordt er samen met u - indien nodig - een behandelplan opgesteld.
Tandarts
De tandarts is verantwoordelijk voor alle behandelingen die binnen de praktijk worden uitgevoerd.
Samen met de assistentes zorgt de tandarts ervoor dat die behandelingen zo soepel mogelijk verlopen.
Bepaalde verrichtingen kunnen naar de assistentes gedelegeerd worden, die daarvoor zijn opgeleid.
De tandartsen zijn: dhr. J.F. Weijler en mevr. P.G. Weijler-Swart (praktijkeigenaren) mevr. J. Hoogstraten en
mevr. G. Schilders.
Mondzorgkundige
De mondzorgkundige voorkomt en behandelt ontstekingen van tandvlees en kaakbot.
In opdracht van de tandarts vult ze kleine gaatjes in tanden en kiezen en voert zij de tandheelkundige controle uit.
De mondzorgkundige zijn Esther Dommerholt en Yvonne Nieuwenhuizen.
Preventieassistente
De preventieassistente verwijdert tandsteen, voert eenvoudige behandelingen zelfstandig uit en wordt ingeschakeld
voor het introduceren en begeleiden van een goede mondhygiëne.
De preventieassistentes zijn Jacqueline Pijffers, Chantal Jacobs, Miranda Smid en Janice Ramerman.
Implantologie
U kunt bij ons ook terecht voor implantologische behandelingen. Denkt u aan een gebitsprothese of een
kroon of brug op implantaten. Voor deze behandeling is het nodig röntgeninformatie te hebben om een goed
behandelplan te kunnen maken. Ook zal er van te voren een speekseltest uitgevoerd worden.
De implantologiebehandeling wordt uitgevoerd door dhr. J.F. Weijler.
Röntgenonderzoek
Röntgenopnames zijn een belangrijk diagnostisch middel in de tandheelkunde. Met behulp van röntgenopnames
kunnen wij tussen de kiezen en onder de vullingen kijken of er tandbederf aanwezig is. Daarnaast kunnen wij
beoordelen of er afwijkingen aan het kaakbot zijn.
Controlefoto's (bitewings code X10) worden afhankelijk van de gezondheidstoestand van het gebit en de leeftijd van
de patiënt op een regelmatige basis gemaakt. Bij kwetsbare gebitten kan de tandarts besluiten vaker controlefoto's
te maken.
De overzichtsfoto (OPG code X21) wordt gemaakt om in één keer een overzicht te krijgen van alle tanden en kiezen
met hun omringende structuren.
Preventie
Als tijdens uw eerste bezoek blijkt dat u een afspraak nodig heeft bij de preventieassistente dan zullen we u hiervoor
een nieuwe afspraak geven. Tijdens dit bezoek bij onze preventieassistente wordt een speekseltest (code M32)
uitgevoerd. Deze test kan al in een vroeg stadium aangeven of iemand een verhoogd risico heeft om parodontitis te
ontwikkelen.
De speekseltest geeft aan of u al dan niet positief bent voor het enzym dat duidt op een actief afbraakproces.
De testuitslag is al na vijf minuten beschikbaar. Op basis van de uitslag van de test en onze klinische bevindingen
kunnen we met u een goede afspraakfrequentie plannen.

Factuur
Wij werken volgens de landelijk vastgestelde tarieven. Alle behandelingen vinden plaats volgens de
leveringsvoorwaarden zoals die zijn opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering
der Tandheelkunde.
Wij hebben besloten om de debiteurenadministratie uit te besteden aan Infomedics.
Zij heeft contracten afgesloten met diverse zorgverzekeraars. Indien Infomedics een contract heeft met uw

zorgverzekeraar, heeft dit voor u als voordeel, dat u geen factuur krijgt voor de behandelingen waarvoor u
volledig verzekerd bent. Indien er een gedeelte niet door de verzekering wordt vergoed, ontvangt u een
zogenaamde "restnota" van Infomedics via uw e-mail of post, of via uw verzekering.
Bent u niet verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee Infomedics een overeenkomst heeft, dan ontvangt u van
hen een volledige factuur die u aan Infomedics dient te betalen. U kunt vervolgens de factuur indienen bij uw
zorgverzekeraar. Op de factuur van Infomedics staan onze werkzaamheden duidelijk vermeld. Uiteraard is het ook
mogelijk na uw behandeling direct bij de balie af te rekenen. Er is een pinautomaat aanwezig.
Uw rekening wordt in dit geval meteen uitgedraaid en deze kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.
Voor vragen over de vergoedingen en andere zaken die betrekking hebben op uw verzekering, kunt u contact
opnemen met uw zorgverzekeraar.
Onze praktijk is iedere werkdag van maandag t/m donderdag geopend tussen 08.00 uur en 17.00 uur en op vrijdag
tussen 08.00 uur en 16.00 uur. Wij hebben lunchpauze tussen 13.00 uur en 14.00 uur maar zijn telefonisch de
gehele dag te bereiken.
Parkeren
Bij de hoofdingang is er parkeergelegenheid gereserveerd voor mindervalide en invalide patiënten.
Aan de achterzijde van onze praktijk is voldoende parkeerruimte.
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Is er de afgelopen maanden iets aan uw gezondheid veranderd?
Zo ja wat?.....................................................................................
Bent u onder behandeling van een arts of medisch specialist?
Zo ja, welke?.................................................................................
13.2 Bent u ergens allergisch voor?
Zo ja, waarvoor?............................................................................
2
Heeft u een hartinfarct gehad?
Zo ja, wanneer?.............................................................................
4
Heeft u last van hartkloppingen?
6

Wordt u tegen hoge bloeddruk behandeld?

25

Gebruikt u bloedverdunners?

1

Heeft u pijn op de borst bij inspanning en/of emoties?
Wordt u gecontroleerd door de trombosedienst?

3.1/2 Heeft u een hartklepgebrek of een kunsthartklep?

Heeft u een aangeboren hartafwijking?
3.2

Heeft u een pacemaker (of ICD)?

17

Heeft u hepatitis, geelzucht of een andere leverziekte gehad?

8

Bent u ooit flauwgevallen bij een tandheelkundige of medische behandeling?

10

Heeft u last van hyperventileren?

9

Heeft u epilepsie, vallende ziekte?

7

Heeft u een hersenbloeding of een beroerte (of TIA) gehad?

11/12 Heeft u last van longklachten zoals astma, bronchitis of chronische hoest?

18

Zo ja, bent u daarbij benauwd of kortademig?...............................
Heeft u suikerziekte?
Zo ja, gebruikt u insuline?..............................................................
Heeft u wel eens langdurige bloedingen gehad na het trekken van
tanden/kiezen of na een operatie of verwonding?
Heeft u osteoporose (botontkalking)?
Zo ja, gebruikt u hier medicijnen tegen?........................................
Heeft u een nierziekte?

19

Heeft u chronische maag-/darmklachten?

14
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15/16 Heeft u een aandoening van de schildklier?

Heeft u reuma en/of chronische gewrichtsklachten?

24
26
27
28

25

NB:

Heeft u momenteel een besmettelijke ziekte?
Zo ja, welke?.......................................................................
Bent u bestraald vanwege een tumor in hoofd en/of hals?
Rookt u?
Zo ja, hoeveel?....................................................................
Vrouwen: bent u zwanger?
Zo ja, wanneer bent u uitgerekend?....................................
Heeft u een ziekte of aandoening waar hierboven niet naar is gevraagd?
Zo ja, welke?..........................................................................
Gebruikt u momenteel medicijnen?
Zo ja, welke?
* ...........................................................................................
* ...........................................................................................
* ...........................................................................................
* ...........................................................................................
* ...........................................................................................
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Hierbij ga ik akkoord met het evt. overdragen van mijn tandheelkundige informatie aan mondzorgverleners indien dit
noodzakelijk is voor mijn mondgezondheid.

Datum: .............../.............../...............

Handtekening: ................................................................................
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