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“Een goede mondhygiëne begint bij een
bezoek aan de mondhygiëniste”, is een
vaak gehoorde uitspraak. Steeds vaker
brengen mensen op advies van de
tandarts of op eigen initiatief een bezoek
aan de mondhygiëniste. En nu u ook!
Waarom een verwijzing?
Wanneer u door uw tandarts bent
verwezen
naar
EZ
Praktijk
voor
Mondhygiëne, betekent dit meestal dat de
conditie van uw tandvlees verbeterd kan
worden. De mondhygiëniste heeft een
eigen specifieke deskundigheid op het
gebied van mondverzorging en het
behandelen van ontstoken tandvlees én
zij heeft met haar behandeling het doel
uw mondgezondheid te verbeteren.
Inzicht in uw medische situatie?
Omdat uw medische situatie van invloed
kan zijn op uw mondgezondheid, is inzicht
hierin van essentieel belang om een juiste
diagnose te stellen én samen met u een
goed behandelplan op te stellen.
Bovendien zorgt het ervoor dat met uw
persoonlijke situatie rekening wordt
gehouden ten tijde van de behandeling.

Declaratie
Conform landelijke normen, hanteert EZ
Praktijk voor Mondhygiëne bij het opstellen
van de factuur voornamelijk T-codes. De
mondhygiënische
behandeling
van
kinderen tot 18 jaar valt over het algemeen
onder de basisverzekering. Of u voor
vergoeding in aanmerking komt, kunt u
voorafgaand aan de behandeling bij uw
verzekeringsmaatschappij navragen.
Houdt er daarbij rekening mee dat EZ
Praktijk
voor
Mondhygiëne
geen
overeenkomsten
met
individuele
organisaties heeft afgesloten.
De Praktijk
EZ Praktijk voor Mondhygiëne is gevestigd
op onderstaande lokatie:
EZ Praktijk voor Mondhygiëne
Dorpsstraat 33
2631 CR Nootdorp
tel.nr: 015 – 380 77 99
Werkdagen en – tijden:
• Maandag
08.30u – 15:15u
• Woensdag
08:00u – 17:00u
• Donderdag
08:00u – 17:00u
• Vrijdag
08:30u – 16:30u

Behandeling
Tijdens de eerste afspraak wordt de
mondgezondheid beoordeeld, samen met
u een behandelplan opgesteld en advies
over mondverzorging gegeven.
Of de behandeling tijdens het eerste
consult gestart en/of afgerond kan worden
is afhankelijk van uw mondgezondheid.
Dientengevolge kan het zo zijn dat er in
een aantal gevallen dus meerdere
afspraken noodzakelijk zijn.

E.S. van Zeil
Mondhygiëniste
Mail: info@ezpraktijk.nl
Nood: +31(0)6 449 600 11

Dorpsstraat 33
2631 CR Nootdorp
Tel: +31(0)15 380 77 99

Het tijdsbestek van de eerste afspraak is
45 minuten en kost 99,40 euro; voor
eventuele vervolgbehandelingen zijn het
tijdsbestek en de kosten afhankelijk van
uw mondgezondheid en de verbeteringen
in de tijd.
Betaalwijze
Betaling vindt plaats direct na
behandeling via pinbetaling of via
Famed.
Acceptgiro
en
contante
betalingen zijn helaas niet mogelijk.

Afspraken
Bij verhindering wordt u verzocht minimaal
24 uur van tevoren uw afspraak te
verzetten of te annuleren, ten einde kosten
te voorkomen.
Meer informatie…
Mocht u in de tussentijd nog vragen en/of
opmerkingen hebben, dan kunt u contact
met mij opnemen via bovenstaande
gegevens of door een email te sturen naar:
info@ezpraktijk.nl

