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In deze editie: 
 

• Voortzetting praktijk 
• Behandeldagen en behandeltijden 
• Balie en telefoontijden 
• Praktijkinrichting en het pand 

 
Voortzetting praktijk 
Monica (tandarts) werkt sinds 2012 voor Tandartsen Inc Wormerveer en heeft besloten om de praktijk voort 
te zetten, onder dezelfde praktijknaam, en in samenwerking met Nura (mondhygiëniste). Monica had in 
Haarlem ook al haar eigen (kleine) praktijk sinds 2007, welke zich richt op sociale tandheelkunde en 
behandelen van angstpatiënten. 

 
Om flexibeler te kunnen inspelen ten aanzien van de wensen van onze patiënten, o.a. omtrent 
behandeldagen en behandeltijden, en bij vakantie en ziekte van de (mond)zorgverleners, zullen de 
(mond)zorgverleners een beperkt aantal werkzaamheden van elkaar overnemen. Een tandarts kan en mag 
alle behandelingen uitvoeren welke een mondhygiënist uitvoert, dit valt namelijk binnen het doorlopen 
curriculum van de opleiding tot tandarts, echter een mondhygiënist kan en mag alleen bepaalde behandeling 
uitvoeren welke een tandarts in zijn geheel uitvoert. 
 
Behandeldagen en behandeltijden 
Om flexibeler in te spelen op de veranderde arbeidsmarkt en de wensen van patiënten hieromtrent, zal het 
op korte termijn ook mogelijk zijn om een behandeling bij Tandartsen Inc te verkrijgen in de avond en op 
zaterdag (op aanvraag patiënten). 
 
Balie en telefoontijden 
Op dit moment hanteren wij een telefoontijd van maandag t/m vrijdag van 12.00 uur t/m 14.30 uur voor 
regulier te maken afspraken, wij werken eraan om deze telefoontijden ruimer te maken. 
 
Bij spoed en pijnklachten kunt u sowieso ons bereiken op twee extra dagdelen en 7 dagen in de week dan 
alleen onze reguliere telefoontijden. Meer informatie omtrent deze tijden en naar wel telefoonnummer u dient 
te bellen, hoort u via de voicemail buiten de reguliere telefoontijden als u ons belt (075-6417955) of leest u 
op onze website (www.tandartseninc.nl). De balie is op maandag, woensdag en vrijdag van 12.00 uur t/m 
14.30 uur geopend, er is dus iemand op deze tijden aanwezig bij de balie. 
 
Praktijkinrichting en het pand 
Wij gaan de huidige praktijkinrichting aanpassen dan wel vervangen, echter dit zal gefaseerd gebeuren om 
eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. 
 
Wij zijn ook bezig met het aankopen van het pand maar, zoals in geheel Wormerveer, zijn er vraagtekens 
ontstaan over de status van de fundering, al is er maar sprake van een geringe verzakking, toch moet 
hiernaar eerst onderzoek worden gedaan. Onze voorkeur gaat straks uit om de praktijk te vestigen op de 
begane grond in plaats van op de eerste verdieping. 
 
Slotwoord 
Wij werken aan de toekomst, waarbij Tandartsen Inc wordt versterkt en uitgebouwd. Er wordt met volle 
vertrouwen uitgekeken naar deze toekomst en de op stapel staande positieve veranderingen. Maar zoals 
met alles, gaat dit niet van de ene op de andere dag! 

http://www.tandartseninc.nl/

