Hallo allemaal,
Allereerst wensen wij iedereen het beste voor dit nieuwe jaar!
We hopen dat jullie fijne kerstdagen hebben gehad en een leuk oud&nieuw.
De eerste week van januari was heftig voor ons op kantoor. Er was een hoop gebeurd
tijdens onze kerstsluiting. Er is een cliënt opgenomen op de intensive care met
Corona en het ziet er voor hem niet goed uit.
We zijn ook heel erg geschrokken dat een cliënte van 25 jaar onverwacht is overleden.
Ze laat haar man en twee kindjes achter. Heel erg verdrietig.
Wij wensen de nabestaanden dan ook heel veel sterkte.

In januari kan je nog een aanvullende verzekering afsluiten bij je eigen
zorgverzekering.
Dus als je verwacht dat je bijvoorbeeld fysiotherapie nodig hebt, tandartskosten
krijgt, alternatieve geneeskunde wilt of lenzen of een bril nodig hebt dan is het handig
om dit met ons te bespreken. Dan kunnen wij kijken of we een aanvullende
verzekering kunnen afsluiten.
Als je een schuld hebt bij de zorgverzekering kan je niet overstappen. Je kunt dan ook
geen aanvullende verzekering afsluiten.
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je de aanvullende verzekering zelf gaat regelen.
Maar dat we dat overleggen met elkaar en dan sluiten wij eventueel de verzekering af
als dat kan.
In verband met de drukte gaan we onze telefonische spreekuren aanpassen!
Op maandag ochtend en op vrijdagmiddag gaan de spreekuren vervallen. Is er toch
contact nodig kunnen jullie ons bereiken via de What’s app op ons vaste nummer of
via de mail.
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Je niet kan bellen met ons via de What’s app.
Ons What’s app nummer is gewoon ons vaste nummer.
Je niet kunt laten incasseren op je leefgeldrekening.
Het is op dit moment heel erg druk, mochten we je mail of bericht per ongeluk
toch vergeten te beantwoorden stel je vraag dan gerust nog een keer.
We geven normaal binnen 2 werkdagen antwoord
Onze spreekuren op maandagochtend en vrijdag middag komen te
vervallen!

