ge

Routebeschrijving

Routekaart

Met de tram

Welkom bij de
Paro Praktijk Utrecht

Sneltram • Uitstappen bij halte Vasco da Gamalaan.

Vanaf Utrecht CS neemt u de sneltram (richting Nieuwegein Zuid of
IJsselstein). Na ± 8 minuten stapt u uit bij tramhalte Vasco da Gamalaan.
Nadat u uitstapt steekt u de direct ernaast gelegen weg over. Zo loopt
u de Vasco da Gamalaan in. Dan kiest u de 1e weg rechts (Livingstonelaan).

Nuttige informatie 1e bezoek

Met de auto
Vanaf de A2 (vanuit Amsterdam), let op parallelbaan, neem Ring N/W.

Viaduct richting centrum

Vanaf de A2 neemt u afslag 8 (o.a. Utrecht Centrum). Bovenaan gaat u
rechtdoor het verkeersplein Hooggelegen (Ds. Martin Luther Kinglaan)
en de brug van het Amsterdam Rijnkanaal over. Rechts aanhouden. Bij
de volgende stoplichten (24 Oktoberplein) gaat u naar rechts (Beneluxlaan) en vervolgens rechtdoor. Op de eerste rotonde rechtdoor. Direct
na de rotonde rechtsaf slaan (Amerikalaan) en dan de 1e weg links
(Livingstonelaan).
Vanaf de A12 (vanuit Den Haag)
Vanaf de A12 neemt u afslag 17 (o.a. Transferium en tegenover de Ikea/
meubelboulevard). Onderaan de afslag sorteert u links voor en gaat
u linksaf (Europalaan). U volgt de weg rechtdoor, tot aan de rotonde
(Europaplein) en sorteert links voor. Op de rotonde slaat u linksaf
(Beneluxlaan). Bij de 1e stoplichten linksaf en direct de 1e weg rechts
(Livingstonelaan).

Ons pand is laagbouw en tussen twee flats geplaatst. De praktijk bevindt zich tussen het 3e en 4e flatgebouw. Er is een groot parkeerterrein
met gratis parkeerruimte voor de deur

Livingstonelaan 466 • 3526 JB Utrecht
T 030-2870560 • balie@paropraktijk.nl
w w w. p a r o d o n t o l o g i e - u t r e c h t . n l
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Geachte heer/mevrouw,
U heeft binnenkort een (eerste) afspraak bij ons voor
een intakegesprek. Ter voorbereiding sturen we u
graag enige informatie: een folder over parodontitis
en een folder van Fa-med en door u in te vullen
vragenlijsten.

Na het eerste gesprek en het onderzoek doet
de parodontoloog u een behandelvoorstel en
bespreekt deze. Verder wordt de frequentie en
indien mogelijk, de termijn van de behandeling
aangegeven.

Ter aanvulling hierop brengen we het volgende graag als
belangrijk onder uw aandacht:

De parodontoloog zal u een begroting geven en
vragen of u met het behandelvoorstel instemt.
Wij handelen volgens de Wet Geneeskundige
Behandelovereenkomst (WGBO).

Voor een parodontologische behandeling kunt u
zonder verwijzing van uw tandarts bij ons terecht.
Echter, voor een vlot verloop van de behandeling is
een verwijsbrief van uw tandarts (met een behandelaanvraag van hem/haar aan ons) wel erg handig.
Bent u in het bezit van zo een verwijsbrief, neem
deze dan s.v.p. mee voor de eerste afspraak.

Wij doen ons uiterste best om het u als patiënt
naar de zin te maken. Mocht er desondanks
een klacht over de behandeling zijn, wilt u deze
dan svp bespreken met onze praktijkmanager.
Deze spant zich ervoor in om uw problemen op
te lossen. De parodontologen van de praktijk
zijn aangesloten bij de klachtencommissie van
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot
bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Onze parodontologen zijn tandartsen die door de
Nederlandse Vereniging voor Parodontologie erkend
zijn als specialist op het gebied van tandvleesproblemen.

De Fa-med betalingsvoorwaarden van de Paro
Praktijk Utrecht kunt u vinden op onze website.

De gezondheidsvragenlijst betreft vragen die
gaan over eventuele ziekten, afwijkingen, leefgewoonten en medicijngebruik. Het helpt ons ook
om de juiste maatregelen te nemen bij het onderzoek en de behandeling. U wordt vriendelijk verzocht
deze lijst in te vullen en te ondertekenen en bij uw
eerste bezoek mee te nemen. De vragenlijst wordt
samen met u doorgenomen, eventuele onduidelijkheden kunt u bespreken en zonodig een mondelinge
toelichting geven. Het is uw verantwoordelijkheid om
wijzigingen van uw gezondheid aan ons te melden.
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Op de afsprakenkaart vindt u het telefoonnummer waarop u ons kunt bereiken. Indien u
bij verhindering tenminste 48 uur van tevoren
afzegt wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

De tarieven die gehanteerd worden zijn de normale
tandartstarieven (Uniforme Particuliere Tarieven,
UPT). Er is dus geen sprake van specialistentarieven.

Voor de goede orde wijzen wij u er op dat in de
Paro Praktijk Utrecht, roken, het meebrengen
van huisdieren en mobiel telefoneren niet zijn
toegestaan.

Wij raden u aan om bij uw verzekering te informeren naar de vergoeding van de behandelkosten.
De diverse verzekeraars hanteren namelijk uiteenlopende vergoedingen, sterk afhankelijk van de
gekozen verzekeringsvorm. Wij gaan ervan uit dat
u op de hoogte bent van de vergoedingen die
uw zorgverzekeraar ten behoeve van de parodontologie biedt in de polis die u heeft afgesloten.

Het eerste consult bij de Paro Praktijk Utrecht
duurt ongeveer een uur. U maakt kennis met de
parodontoloog die uw problemen en wensen
bespreekt. Aan de hand van de verzamelde informatie worden de diagnose en de behandelingsmogelijkheden met u besproken.

informatie

Wilt u bij uw eerste bezoek svp een identiteitsbewijs en uw verzekeringspas meenemen.
Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en
handelen hierbij volgens het privacyreglement.

Voor meer informatie bent u van harte welkom
op onze website: www.parodontologie-utrecht.nl

Met vriendelijke groet,
Medewerkers Paro Praktijk Utrecht
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