Beste cliënten,
Met deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van een aantal ontwikkelingen rond het
begin van het nieuwe jaar bij Tandartspraktijk de Boemerang.
Kunst in de praktijk
Eerdaags komt de huidige expositie in de tandartspraktijk van Ruud Kooger aan zijn einde. Zijn
werken zullen dan niet meer aan onze muren prijken, omdat er ruimte wordt gemaakt voor de
volgende exposant; Mario Letschert.
De werken van fotokunstenaar Mario Letschert sieren onze muren vanaf begin maart. De officiële
opening van de expositie zal 12 maart 2022 zijn. In verband met Corona zal de opening van de
expositie digitaal toegankelijk worden gemaakt middels een film op onze website. Neem ook tijdens
uw afspraak gebruik van de gelegenheid om de stukken zelf te ervaren.

Mario Letschert; Where Is My Night Merry
Mario Letschert ontdekte zijn passie voor fotografie in de jaren 80. Tijdens zijn opleiding als
fotograaf, merkte hij meer mogelijkheden en kwam deze fotokunstenaar er achter dat het
onvoorspelbare een grote uitdaging was die hij ten volle aan wilde gaan. Voor de lens een materie
fotograferen die niet van te voren vertelt hoe hij zich gaat vormen is fascinerend. Door het gebruik
van meerdere vloeistoffen en materialen, komen druppels en rook tot leven in een fascinerend
kleurenspel en hun prachtige onvoorspelbaarheid. Geduld is een schone zaak, want slechts enkele
foto's van de duizenden zijn het echt waard om op de wand tentoongesteld te worden.
Mocht u zelf interesse hebben om een keer te exposeren kijk op;
https://tandartspraktijkdeboemerang.nl/kunst-in-de-praktijk/
Tandartspraktijk de Boemerang is een erkend leerbedrijf
Opleiden en ontwikkelen staat centraal bij Tandartspraktijk de Boemerang. Of je nu de eerste
stappen zet in het vak tandheelkunde of dat je een doorgewinterde vakidioot bent; er is en blijft
altijd genoeg te leren, wat ons betreft. Sinds 4 jaar zijn we een erkend leerbedrijf voor studenten van
het MBO en HBO. Onlangs is onze accreditatie verlengd. Er zijn dus door het jaar heen geregeld
studenten die stage bij onze praktijk lopen. U ziet dus naast het vertrouwde team ook geregeld
nieuwe gezichten! Dit jaar hebben we twee stageplekken op de maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag. In februari start er een nieuwe stageperiode en daar is reeds 1 van de 2 plekken vervuld.
U zult vanaf februari weer nieuwe medewerkers bij onze praktijk ontmoeten!

Een aantal van onze vaste medewerkers doen de HBO opleiding Mondzorgkunde in Utrecht. Zij
studeren om mondhygiënist te worden. In de laatste periode van de opleiding moeten zij een aantal
specifieke behandelingen doen bij patiënten! Wilt u bijdragen in de kennisontwikkeling van deze
medewerkers? Zou u in aanmerking willen komen voor een geheel kosteloze behandeling in het
opleidingscentrum? Als u hier interesse in heeft kunt u dit tijdens uw behandeling doorgeven aan uw
tandarts. De medewerkers in opleiding nemen contact met u op om te beoordelen of de behandeling
kan plaatsvinden in het opleidingscentrum in Utrecht. U blijft gewoon patiënt bij ons alleen voor
deze specifieke behandeling wordt u in een opleidingsetting behandeld. Na de behandeling zien wij u
dus weer terug in de praktijk.
Wijziging tarieven en coderingen
De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) maakt de coderingen in de mondzorg en bepaald de prijzen per
codering, zoals u wellicht weet. Jaarlijks worden deze coderingen aangepast evenals de prijzen per
codering. Dit jaar zijn er 72 wijzigingen doorgevoerd. Het wijzigen van coderingen en prijzen kunnen
vanzelfsprekend leiden tot vragen. Wij beantwoorden uw vragen graag. Tandartspraktijk de
Boemerang volgt wat vanuit de overheid (NZa) wordt voorgeschreven. Deze tarieven zijn terug te
vinden op de site van de NZa. We zullen ze vereenvoudigd ook spoedig weer op onze site publiceren.
Als er voor u vreemde zaken op uw nota staan die er niet eerder op hebben gestaan kan dit de
oorzaak zijn. Vragen is altijd toegestaan en we zullen u helpen waar kan. Echter is dit voor ons in het
begin ook altijd weer zoeken.
Een stralende witte glimlach
Het nieuwe jaar met een stralend witte glimlach beginnen? U kunt uw gebit veilig en professioneel
laten bleken. Het bleken kan op verschillende wijzen en door verschillende partijen worden gedaan.
Wij raden u aan als u interesse heeft om het in uw tandartspraktijk te laten doen. Onze medewerkers
zijn opgeleid en beschikken over de juiste materialen om uw gebit op veilige wijze te behandelen.
Informeer tijdens uw periodieke gebitsreiniging naar de mogelijkheden. Uw volledige gebit laat u al
voor 190 euro bleken en 1 kaak kost 110 euro.
Winter coronamaatregelen
Tandartspraktijk de Boemerang houdt een aantal maatregelen aan om de verspreiding van COVID-19
tegen te gaan en onze medewerkers en u tegen eventuele risico’s te beschermen. Wij volgen hier de
actuele adviezen van onze vakgroepen. In de praktijk merkt u daar het volgende van:
In de gemeenschappelijke ruimtes houden wij rekening met 1,5 meter afstand. Onze medewerkers
dragen beschermingsmiddelen zoals een mond en neuskapje, maar dit was u al van ons gewend.
Voorafgaand aan een afspraak met een behandelaar nemen wij een aantal vragen over uw
gezondheid met u door, we noemen dit triage. Voor de behandeling start spoelt u uw mond met
Perio-Aid. Perio-Aid is een antibacterieel en antiviraal spoelmiddel. Dit middel draagt eveneens bij
aan het verkleinen van de kans op ontstekingen na een behandeling aan uw tandvlees. Onze
professionals vinden dit een goed middel om standaard op te nemen in ons protocol, losstaand van
coronamaatregelen, omdat het uw mondgezondheid ten goede komt.

Op tijd uw afspraak verplaatsen bij klachten
Wanneer u of uw gezinslid klachten heeft, dan vragen wij u ten minste één dag van te voren met de
tandartspraktijk te bellen om te overleggen. We kunnen dan tijdig de afspraak verzetten en u in de
tussentijd u van tandheelkundig advies voorzien. Zo helpt u het risico te beperken voor onze
medewerkers en u helpt om op tijd ruimte te maken voor een andere client, die wacht op een
afspraak. Zoals u waarschijnlijk weet of merkt is het redelijk druk in onze agenda’s en op deze manier
kunnen we rekening houden met andere cliënten en alle tijd zo nuttig mogelijk besteden. Helaas
merken we dat er soms op dezelfde dag wordt afgezegd of verplaatst, zonde wat ons betreft! Het

kan kosten met zich meebrengen en we kunnen minder efficiënt werken. Help ons door uw afspraak
ten minste 24 uur van te voren af te zeggen en te verplaatsen.

Ruimte voor nieuwe cliënten
Door een uitbreiding van behandelkamers en het nog slimmer indelen van de agenda’s van onze
behandelaars is ruimte gecreëerd voor nieuwe cliënten. U kunt uw vrienden en familieleden
informeren over onze dienstverlening en zij kunnen zich vanaf nu weer inschrijven bij onze
tandartspraktijk.
Wanneer u op deze manier optreedt als vriend van de praktijk willen we graag bedanken! We bieden
u in dat geval als referent een cadeau. Wij dragen een warm hart toe aan de ondernemers in de
regio en daarom kunt u kiezen voor een cadeaubon van 10 euro van één van deze vier winkels.
Legt u graag uw huisdier in de watten, kies dan voor een cadeaubon van Hoodie xl
dierbenodigdheden. Liever een mooie bos bloemen op tafel? Kies dan voor de cadeaubon van Wim
Janssen bloemen. Of lekker winkelen bij Van der Spek in Zevenhuizen? Of alle kantoorartikelen of
een roman in huis halen van Burger kantoorartikelen. Laat ons weten waarmee we u kunnen
verblijden! Wilt u liever in het kader van een mooie start van het nieuwe jaar een donatie van 10
euro doen aan stichting Ambulance wens. Ook dat kan en de tandartspraktijk doneert uit uw naam.
We zien u en uw gezinsleden graag terug in onze moderne en volledig ingerichte tandartspraktijk.
Namens ons hele team,
Dion Demouge
Tandarts eigenaar

Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen wij graag van u via
info@tandartspraktijkdeboemerang.nl

