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Wij danken u voor uw aanmelding bij onze tandartsenpraktijk!  
Middels deze brief willen wij u graag kennis laten maken met onze tandartsenpraktijk en onze ideeën over 
moderne tandheelkunde. Voor een goede samenwerking is het van belang dat u zich hierin kunt vinden. 
Lees deze brief daarom aandachtig door en teken voor gezien op het aanmeldingsformulier. 

Waarom NijhuisTandartsen 
NijhuisTandartsen wil hoogwaardige mondzorg verlenen aan mensen die dat belangrijk vinden. Wij onder-
scheiden ons van andere tandartspraktijken door een professionele  organisatie met een heldere structuur, 
diepgaande vakkennis, technische kwaliteit en persoonlijke service. Bovendien werken we volgens een 
eenduidig concept, waardoor we patiënten continu dezelfde, hoge kwaliteit kunnen leveren. Binnen het 
team is ruimte voor taakdifferentiatie en –delegatie. Ook is er binnen onze organisatie continu aandacht 
voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers.  
 

Onze werkwijze 
NijhuisTandartsen bestaat uit een team van tandartsen, mondzorgkundigen, mondhygiënistes en profylaxe 
assistenten die u professioneel behandelen. Onze tandartsen beoefenen de algemene praktijk, maar  
hebben allemaal ook een specialisme of aandachtsgebied zoals bijvoorbeeld orthodontie, prothetiek,  
opbouw en endodontologie (wortelkanaalbehandelingen).  
 
Naast een controle door de tandarts zal de preventieassistente direct het VIP-plan (z.o.z.) uitvoeren. Als 
hier geen tijd voor is, maken wij hiervoor een aparte afspraak. Ook als tijdens de controle blijkt dat u een  
vervolgbehandeling nodig heeft, zullen wij een extra behandelafspraak met u maken.  

Kennismakingsafspraak 
Indien er ruimte is in onze praktijk, nodigen we u na uw aanmelding uit voor een kennismakingsafspraak in 
de behandelstoel. Tijdens dit consult zullen (op indicatie) de volgende behandelingen uitgevoerd worden: 
2 bitewing foto’s   X10* €  31,38 
Overzichtsfoto  X21*  -  67,24 
Incidenteel consult  C13*  -  21,29  
Medische anamnese       C22*  - 21,29 
  
Bovenstaande behandelingen dienen wij uit te voeren om u als patiënt een onderbouwd tandheelkundig 
advies te geven over de huidige situatie in uw mond. Indien u wenst kunt u vooraf bij uw verzekeraar  
informeren naar uw eigen bijdrage. Geef hiertoe de vermelde codes* door. Tijdens dit bezoek zal de tand-
arts een behandel- of saneringsplan maken. Indien nodig wordt er een aanvullende afspraak gepland voor 
het bespreken van dit plan. (Hieraan zijn extra kosten verbonden) Indien u akkoord gaat met het voorge-
stelde plan kunt u uw tandheelkundige status opvragen bij de voorgaande tandarts en daarmee kunnen we 
de aanmelding definitief maken en u inschrijven als patiënt in onze praktijk. Voor dit eerste bezoek aan 
onze praktijk maken we extra tijd vrij zodat wij al uw vragen kunnen beantwoorden. Indien u deze eerste 
afspraak niet nakomt of afzegt zonder geldige reden, is het voor ons onmogelijk om een goede behandel-
relatie met u op te bouwen en zullen u daarom niet inschrijven in onze praktijk.  
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maandag  7:00 uur – 21:00 uur 
dinsdag 7:00 uur – 21:00 uur 
woensdag 7:00 uur – 21:00 uur 
donderdag 8:00 uur – 17:00 uur 
vrijdag 8:00 uur – 17:00 uur 

Behandeltijden   
 
 

Wat te doen bij acute pijnklachten? 
Bij acute pijnklachten vragen wij u tussen 8:00 en 9:00 
uur te bellen  op  053-4760513.  We proberen u dan op 
zo kort mogelijke termijn, liefst op dezelfde dag, te helpen.  
 
 

Acute pijnklachten buiten openingstijden: 
Heeft u acute pijnklachten, zoals een nabloeding of na 
een ongeval terwijl onze praktijk gesloten is? Neem dan 
contact op met de TAS,  0900-1282632 

Kinderen naar de tandarts 
Het is goed als kinderen vanaf hun tweede jaar regelmatig naar de tandarts gaan. Zie kids preventieplan. 
Pas na het kennismakingsgesprek met de ouder(s), plannen we voor kinderen een eerste consult in.  

evt. Tandsteen verwijderen  M03*   
evt. Preventieve voorlichting  M01*   
evt. Bespreken behandelplan   C28* 
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VIP-plan (halfjaarlijkse controle)   
VIP staat bij ons voor: Voorlichting, Instructie, Preventie.  
NijhuisTandartsen is van mening dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom nodigen wij u uit om  
periodiek langs te komen voor een preventief onderzoek. Tijdens dit consult beoordelen we de conditie van 
het tandvlees. Er is ook tijd gereserveerd voor het geven van voorlichting. Zo nodig maken we een vervolg-
afspraak voor u bij de preventie assistent of de mondhygiëniste voor een mondhygiëne behandeling. 
 
Met het blote oog kunnen we veel zien, maar niet alles. Daarom maken we, op indicatie, een overzichtsfoto 
van uw gebit. Zo krijgen we een volledig beeld van uw mondgezondheid en kunnen we goed beoordelen 
welke behandeling voor u het beste is.  
 

Begroting van uitgebreide behandelingen 
Hebt u een uitgebreide behandeling nodig? Dan maken wij altijd vooraf een begroting. Nadat wij het behan-
delplan met u hebben besproken, krijgt u deze begroting op papier van ons mee. Met de codes op deze 
begroting kunt u navraag doen bij uw verzekeraar naar de hoogte van de eigen bijdrage. U weet dus altijd 
vooraf waar u aan toe bent. 

Factuur via de Factormaatschappij (Overig verzekerden) 
Bent u niet bij Menzis of Anderzorg verzekerd voor tandheelkunde, maar wel bij een andere verzekerings-
maatschappij, dan krijgt u na afloop van de behandeling een rekening van Famed. Wij hebben de facture-
ring uitbesteed aan dit bedrijf omdat wij ons dan beter kunnen concentreren op het geven van goede tand-
heelkundige zorg.  

Totaal behandelplan 
Hebt u last van uw gebit? Hebt u kiespijn en kauwt u moeilijk? Schaamt u zich over hoe uw tanden eruit 
zien? Als u dit herkent, bent u misschien toe aan een totaal behandelplan van uw gebit. We beginnen altijd 
met een grondig onderzoek naar de oorzaken: ontstoken tandvlees, losse tanden, een ontbrekende of aan-
getaste tand. De tandarts stelt een gedetailleerd plan op om uw gebit weer in goede staat te brengen. Hier-
in staan ook het aantal behandelingen en de kosten. We bespreken het plan met u en we geven het digitaal 
of op papier aan u mee. Daarna is de keuze aan u.  

Factuur via de verzekeraar (Menzis-, en Anderzorgverzekerden) 
Met een Menzis en Anderzorg hebben wij een contract. Dit betekent dat wij de tandheelkundige behande-
lingen rechtstreeks bij deze verzekeringsmaatschappijen declareren. U ontvangt een factuur van de verze-
keringsmaatschappij over het gedeelte van de tandheelkundige behandeling welke u zelf moet bijbetalen 
(het bedrag waarvoor u verzekerd bent is dan al verrekend). Dit is het geval indien u voor tandheelkundige 
kosten verzekerd bent bij Menzis of Anderzorg. 

Meer informatie? 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u uiteraard 
telefonisch contact met ons opnemen of een kijkje nemen op onze website 
www.nijhuistandartsen.nl. U vindt daar ook onze huisregels. (over ons / huisregels) 
 
Welkom in onze praktijk! 
Team NijhuisTandartsen 

vlierstraat 111  7544 gg  enschede  t: 053 – 4760513 e: info@nijhuistandartsen.nl 

www.nijhuistandartsen.nl 

Factuur indien u geen aanvullende verzekering heeft voor tandheelkunde  
Indien u niet tandheelkundig verzekerd bent, vragen wij u de nota direct na de behandeling te voldoen. U 
kunt bij ons pinnen. 

Medische gegevens wijzigen 
Om u optimale tandzorg te kunnen bieden is het belangrijk voor onze tandartsen dat u ons goed op de 
hoogte houdt van eventuele veranderingen in uw medische gegevens. Geef het door via onze website, per 
e-mail of aan onze receptioniste bij uw bezoek wanneer:  
  
u (nieuwe) medicijnen bent gaan gebruiken | u zwanger bent of zou kunnen zijn | u een hoge bloeddruk 
hebt | u medicijnen gebruikt die invloed hebben op de bloedstolling | er een medische aandoening is  
vastgesteld | u een allergie hebt ontwikkeld. 

http://www.nijhuistandartsen.nl


 

 

 

 
 

 
Aanmeldingsformulier 

Vlierstraat 111 • 7544 GG Enschede • 053 - 47 60 513 • info@nijhuistandartsen.nl 
 

www.nijhuistandartsen.nl 
 

Wilt u patiënt worden bij Nijhuis Tandartsen? Vul dan dit 
formulier volledig in en lever het persoonlijk in bij onze receptie. 
Indien er ruimte is voor nieuwe patiënten, plannen we een 
kennismakingsafspraak in bij de tandarts. Pas na uw akkoord 
voor een eventueel voorgesteld behandelplan kunnen wij u 
inschrijven als patiënt. 
 

Achternaam: 

Initialen: Roepnaam: 

Geslacht:    
 man     vrouw 

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoonnummer(s) overdag en/of ‘s avonds: 

Mobiel: 

E-mailadres: 

BSN nummer (sofi): 

Verzekeringsmaatschappij en verzekeringsnummer: 
 

Aanvullende tandartsverzekering:           ja        nee* 
 
*Ik en/of mijn meerderjarige huisgenoten heb(ben) geen 
aanvullende tandartsverzekering. Ik ben echter bereid onze 
behandelkosten direct contant of per pin te voldoen. 
 
 

Uw huisarts: Uw huidige tandarts:   

 
 

Overige aan te melden gezinsleden op uw adres: 
 

Partner Geslacht  
man   vrouw 

Initialen Geboortedatum: 

Roepnaam: Achternaam: 

BSN nummer (sofi): Verzekeringsnummer: 

Aanvullende tandartsverzekering:       ja        nee* 

Mobiel: E-mailadres: 

Uw huisarts: Uw huidige tandarts:   

kind 1    Geslacht  
 man   vrouw 

Initialen Geboortedatum: 

Roepnaam: Achternaam: 

BSN nummer: Verzekeringsnummer: 

kind 2    Geslacht  
 man   vrouw 

Initialen Geboortedatum: 

Roepnaam: Achternaam: 

BSN nummer: Verzekeringsnummer: 

kind 3    Geslacht  
 man   vrouw 

Initialen Geboortedatum: 

Roepnaam: Achternaam: 

BSN nummer: Verzekeringsnummer: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  via AMB 

 
  Ik heb kennisgenomen van de informatie in de aan mij uitgereikte informatiebrief en ga daarmee akkoord. Ik ben gewezen op de in 
deze praktijk geldende huisregels. Deze zijn na te lezen op de website:  www.nijhuistandartsen.nl/huisregels.  
 
 
 
 Voor akkoord: Dhr. / Mevr.  ______________________________________                Enschede, d.d. ______________________________ 

 

z.o.z. 
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Aanmeldingsformulier 

Vlierstraat 111 • 7544 GG Enschede • 053 - 47 60 513 • info@nijhuistandartsen.nl 
 

www.nijhuistandartsen.nl 
 

 
 
 

Overige aan te melden gezinsleden op uw adres: 
 

kind 4    Geslacht  
 man   vrouw 

Initialen Geboortedatum: 

Roepnaam: Achternaam: 

BSN nummer: Verzekeringsnummer: 

 

kind 5    Geslacht  
 man   vrouw 

Initialen Geboortedatum: 

Roepnaam: Achternaam: 

BSN nummer: Verzekeringsnummer: 

 

kind 6    Geslacht  
 man   vrouw 

Initialen Geboortedatum: 

Roepnaam: Achternaam: 

BSN nummer: Verzekeringsnummer: 

 
 

 
 
 
 
 
Aanvullende gegevens 
Hoe bent u terecht gekomen bij Nijhuis Tandartsen? 
Indien via één van onze huidige patiënten, noteer hier zijn of haar  
naam :                                                en geboortedatum:   
 
 
 
 
 
Wat is de reden dat u patiënt wilt worden bij Nijhuis Tandartsen? 
 
 
 
 
 
 
Zijn er op dit moment acute klachten bij u of uw gezinsleden? 
 
 
 
 
 
Heeft u specifieke wensen of verwachtingen? 
 
 
 
 
 
 
Zijn er bijzonderheden waarmee wij rekening moeten houden? 
 
 
 
 
 
 
Hoe vaak gaat u naar de tandarts voor een controle bezoek? 
 
                x   per jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  via AMB 
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