Praktijkfolder

Welkom bij Mondzorg Clinics
Onze praktijken zijn moderne clinics waar u terecht kunt voor
complete mondzorg Tandheelkunde-Mondhygiëne-OrthodontieParodontologie & Implantologie.
In onze vestigingen in ‘s-Hertogenbosch, ‘s-Hertogenbosch Noord en
Waalwijk verzorgen wij een breed scala aan tandheelkundige behandelingen voor het hele gezin, variërend van reguliere tandheelkunde en
mondhygiëne tot esthetische tandheelkunde, professioneel bleken van
tanden, snurkbeugels en bijvoorbeeld mondbeschermers.
Graag zorgen we in overleg met u voor een mooie, spontane lach die
past bij uw persoonlijkheid en uitstraling. Want uw gebit is om zuinig
op te zijn. Ons enthousiaste team heet u van harte welkom!

Wat bieden wij u?
Zeer moderne en geavanceerde praktijken waar wordt gewerkt
volgens de laatste technieken, methodes & de beste materialen.
Er wordt behandeld in aparte, ruime en lichte behandelkamers in een
prettige ambiance. We hebben speciale aandacht voor kinderen en
mensen met angst voor de tandarts. Als dat bij u het geval is krijgt u
extra aandacht bij de behandeling. Geef het gerust aan u bent zeker
niet de enige.

Ons team vormt de praktijk
Ons team bestaat uit tandartsen, mondhygiënisten, beugeltandarts,
implantoloog, preventieassistenten, tandartsassistenten, balieassistenten,
praktijkmanagers, administratie en ondersteunend personeel. Door onder
één dak samen te werken kunnen onze tandheelkundige specialisten u
optimale mondzorg bieden.

‘Onze praktijken zijn moderne
clinics waar u terecht kunt voor
complete mondzorg’

Openingstijden
We hanteren zeer ruime openingstijden en behandelen volgens afspraak.
De praktijken zijn geopend van maandag t/m zaterdag.
Ma 08.00 uur - 17.00 uur
Di 08.00 uur - 21.00 uur
Avondopening Den Bosch / Den Bosch Noord
Wo
Do
Vr
Za

08.00 uur - 17.00 uur
08.00 uur - 21.00 uur
08.00 uur - 17.00 uur
09.00 uur - 12.30 uur

Avondopening Waalwijk

Enkel voor Mondhygiëne

Telefonische bereikbaarheid
Van 08.00uur -17.00uur en op avondopeningen. Tussen de middag
van 12.30uur -13.15uur zijn wij telefonisch niet bereikbaar vanwege
lunchpauze, spreek graag een bericht in dan bellen wij u z.s.m. terug.

Pijnklachten en spoedgevallen
Wanneer er sprake is van een spoedgeval:
Bij een ongeval
Bij een dikke wang of lip
Bij een nabloeding
Als pijnstilers niet meer helpen

Spoedgevallen & pijnklachten hebben bij ons waar mogelijk
altijd voorrang. DIt betekent dat u in de meeste gevallen nog dezelfde
dag geholpen kan worden. Voor de spoedgevallen in de avond en
weekenden kunt u onze praktijk bellen en hoort u hoe u de dienstdoende
tandarts kunt bereiken. Houd rekening met contante betaling bij
avond- of weekenddienst.

Inschrijven
Voor uw inschrijving of die van uw gezinsleden kunt u online terecht via
onze site bij inschrijven. Uiteraard kunt u dit ook telefonisch doen of aan
de balie.

Afspraak maken
Bij Mondzorg Clinics behandelen we volgens afspraak. Controles worden
elk half jaar uitgevoerd. Na de behandeling meldt u zich aan de balie om
een vervolg- en/of controleafspraak in te plannen. Het is ook mogelijk
combinatie afspraken te maken met de tandarts en de mondhygienist.
U kunt bij ons telefonisch of aan de balie afspraken maken tijdens onze
openingstijden.

Afspraak verzetten
Uiteraard kan het voorkomen dat u op het moment van een afspraak
verhinderd bent. Laat ons dit alstublieft tijdig weten, zodat wij de
mogelijkheid hebben om de vrijgevallen tijd ten gunste van een andere
patient te gebruiken. Bel tenminste 48 uur van tevoren af. Bij het niet
nakomen of niet tijdig annuleren van een afspraak zijn we verplicht de
voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen. Daar doet u uzelf, noch
ons een plezier mee. Bij veelvuldig verzuimen of te laat afzeggen van
afspraken, behouden wij ons het recht voor u uit te schrijven als patiënt
van onze praktijk.

‘Streng, maar op deze manier houden
wij de wachtlijst voor alle patienten
zo kort mogelijk.’

Afspraak herinnering service
Als service herinneren wij u 1 à 2 werkdagen van tevoren aan uw
afspraak per e-mail of sms. Om U in de gelegenheid te stellen van deze
gratis service gebruik te maken noteren wij graag uw mobiele telefoonnummer en/of uw e-mail adres. U kunt deze gegevens in de praktijk,
per e-mail, telefoon, of via onze webiste wijzigen gegevens aan ons doorgeven. Vergeet dan niet uw naam en geboortedatum te vermelden. N.B.
Helaas kan het door een technische storing of een foutief gsm-nummer/
e-mailadres voorkomen dat u niets ontvangt. U blijft uiteraard zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de door u gemaakte afspraak.

Te laat komen op een afspraak
Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet
worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Medische gegevens
Bij uw eerste bezoek dient u een gezondheidsvragenlijst in te vullen,
deze kunt u ook indien gewenst vooraf downloaden van onze site.
Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren
voorafgaand aan een behandeling omtrent medische veranderingen,
zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.
Dit kunt u online invullen bij medische gegevens wijzigen. Uiteraard kunt
u dit ook doorgeven aan uw behandelaar, telefonisch of aan de balie.

Kosten en verzekering
De door ons gehanteerde tarieven zijn door de overheid vastgesteld.
Voor uitgebreide behandelingen ontvangt u vooraf een begroting en we
begeleiden u met de aanvraag voor de verzekering. Mondzorg Clinics
werkt samen met nagenoeg alle zorgverzekeraars. Dit houd voor u in
dat de rekening direct wordt doorgestuurd naar uw verzekering en u
ontvangt via uw verzekering, een zogenoemde “restnota” voor het
eventueel niet vergoedde gedeelte. In sommige gevallen ontvangt u
dus geen rekening. Indien er geen overeenkomst bestaat met uw
zorgverzekeraar dan ontvangt u zelf de gehele nota. Bent u verzekerd
voor tandheelkundige zorg dan kunt u, na betaling aan Mondzorg Clinics,
zelf de kosten declareren bij uw verzekeraar.
Voor vragen over uw nota belt u met de betreffende vestiging, als zij
niet al uw vragen kunnen beantwoorden wordt u z.s.m. teruggebeld
door de administratie. De vertrouwde persoonlijke service die u van
ons gewend bent.

‘Mondzorg Clinics heeft een contract
met nagenoeg alle zorgverzekeraars.
In de meeste gevallen ontvangt u dan
geen nota of enkel een ‘restnota’ via
uw verzekering.’

Klanttevredenheid
Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen
zijn. Daarom willen graag op de hoogte te blijven van uw wensen en
behoeften. Als het beter kan dan horen wij dat graag. Mocht het een
keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Neem gerust contact op. Een gesprek kan al veel
onduidelijkheden wegnemen. Uw tandheelkundig specialist kan dan nog
eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. Wij
kunnen leren van elke klacht en zullen het probleem zo goed als mogelijk
oplossen.

‘Wij doen ons uiterste best om u
zo goed mogelijk van dienst te
kunnen zijn.’
Privacy persoonsgegevens
Uw persoonlijke dossier wordt bewaard volgens de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). Patientinformatie wordt niet aan derden
doorgestuurd of medegedeeld zonder overleg met uw tandheelkundig
specialist en medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen
de praktijkorganisatie, behalve als een specialist of huisarts informatie
nodig heeft voor uw behandeling / medisch onderzoek (verwijzing) en
uitdrukkelijk na uw schriftelijke toestemming.

Meer informatie vindt u op
www.mondzorgclinics.nl

Volg Mondzorg Clinics ook op:

Afspraak maken?
PRAKTIJK ‘S-HERTOGENBOSCH
Julianaplein 25
5211 BB ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 690 07 99
denbosch@mondzorgclinics.nl

PRAKTIJK ‘S-HERTOGENBOSCH NOORD
Rompertcentrum 23
5233 RG ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 641 00 30
denboschnoord@mondzorgclinics.nl

PRAKTIJK WAALWIJK
Grotestraat 74
5141 HB Waalwijk
Telefoon: 0416 - 34 41 20
waalwijk@mondzorgclinics.nl

