Algemene Informatie
Northo Orthodontiepraktijk Amsterdam Noord
Allereerst hartelijk welkom in onze praktijk!
Mondverzorging maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om te helpen een optimale
mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de
noodzakelijke gegevens om de huidige mondconditie in kaart te brengen en alle wensen te
bespreken.
Bereikbaarheid:
Onze praktijk bevindt zich vlakbij het Stadsdeelkantoor Amsterdam Noord. Wij zitten naast het
gekleurde gebouw van de ROC/Bredero Mavo en nabij de eindhalte van de Noord-Zuidlijn. Als u
met de auto komt kunt u parkeren op het parkeerterrein van het stadsdeelkantoor.
De praktijk is bereikbaar via telefoonnummer 020 – 237 10 10 of via de mail: info@northo.nl.
Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van 8:15 tot 12:15 uur en 13:00 tot 16:15 uur.
Medische gegevens:
Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische
bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.
LET OP: In het belang van het gebit vragen wij u vriendelijk om de halfjaarlijkse controle bij de tandarts NIET over
te slaan.

Privacyregeling en geheimhouding:
Patiënten informatie wordt niet aan derden verstrekt zonder overleg met de orthodontist en met
mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen de praktijk, behalve als het informatie betreft
voor een specialist, huisarts of tandarts die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek
(verwijzing).
Klant tevredenheidonderzoek:
Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en
behoeften. Vanzelfsprekend kunt u dit ook melden bij de receptioniste en /of de behandelaar.
Betalingsvoorwaarden:
De betalingen gaan via Netpoint factoring. Bereikbaar via telefoonnummer: 0416-54 15 09.

WAT STAAT UW ZOON/DOCHTER TE WACHTEN?
1. DE EERSTE AFSPRAAK (Eerste consult) kosten € 22,16




Ontwikkelingsfase van het gebit wordt bekeken
Behandelnoodzaak wordt vastgesteld
Voorlopige diagnose wordt gesteld
Als in overleg besloten wordt dat er een behandelnoodzaak is, dan worden de volgende
afspraken ingepland:

2. DE TWEEDE AFSPRAAK (Uitgebreid onderzoek) kosten € 221,52




Er worden twee röntgenfoto’s gemaakt
Er worden foto’s gemaakt van het gezicht en het gebit
Gebitsafdrukken (het ‘happen’ voor de gipsmodellen) worden gemaakt

3. DE DERDE AFSPRAAK (Bespreken plan) kosten € 22,16






Definitieve diagnose wordt uitgelegd
De behandelmogelijkheden worden besproken (soort beugel enz.)
Kostenbegroting wordt besproken (verzeker u goed, verzeker u tijdig!)
Aan de hand van de gegevens wordt het optimale startmoment bepaald
De mogelijkheid tot het stellen van vragen die mogelijk nog overgebleven zijn

