Oplegger brief aan verwijzers

Beste collega,
Om je verwijzers te informeren over je deelname aan het experiment heeft NVMmondhygiënisten een conceptbrief opgesteld. Deze brief kun je gebruiken om aan je
verwijzers kenbaar te maken dat je deelneemt aan het experiment ‘Tijdelijke zelfstandige
bevoegdheid mondhygiënist’. Het heeft de voorkeur om de berichtgeving richting je
verwijzers zo veel mogelijk te personaliseren.
De brief is bewust in een Word-document opgesteld zodat je hierin wijzigingen kunt
aanbrengen indien gewenst. Pas deze versie aan op jouw praktijksetting en afgestemd op
reeds bestaande samenwerkingen met collega tandartsen. De gele velden moeten nog
worden ingevuld. Door op de gele velden te klikken kun je de juiste informatie in de brief
opnemen. Zodra je de informatie hebt toegevoegd, verdwijnen de gele markeringen. Je
hoeft dus niet bang te zijn dat er in je definitieve brief gele zinnen staan opgenomen.
Afhankelijk van de handelingen die je tijdens het experiment gaat uitvoeren (anesthesie
geven, röntgenfoto’s maken of primaire caviteiten behandelen) kun je de grijs
gemarkeerde tekst laten staan indien van toepassing of verwijderen indien je deze
handeling(en) niet gaat uitvoeren. Indien je de tekst voor een handeling wil verwijderen
kun je dit met je muis selecteren en verwijderen (backspace). De tekst die je graag wil
laten staan hoeft niet meer grijs gemarkeerd te worden. Selecteer de tekst en zet de
tekstmarkeringskleur op ‘geen kleur’.
Uiteraard hopen we dat het experiment voor iedereen zo soepel mogelijk verloopt. Mocht
je naar aanleiding van je gestuurde brief toch een vervelende reactie ontvangen dan
vinden we het fijn als je ons hiervan op de hoogte brengt. Stuur dan een mailtje naar
bureau@mondhygiënisten.nl.
We hopen dat de conceptbrief je genoeg handvatten geeft om je verwijzers en de
tandartsen waar je mee samenwerkt op de hoogte te brengen van je deelname en wensen
je veel succes in deze mooie fase van ons prachtige beroep .
Hartelijke groet,
Bestuur NVM-mondhygiënisten

