Vijf jaar samenwerking tussen Tandheelkunde Praktijk
Rhynenburch en Tandprothetische Praktijk Hoogmoed

Een klik tussen vaklui

De gemeente Rijnwoude kent sinds vijf jaar een unieke samenwerking op het gebied
van de tandheelkunde. Tandarts/implantoloog Jaap van Amsterdam en tandprotheticus Wim Hoogmoed maken onder een dak gebruik van elkaars kennis en kunde.

Jaap van Amsterdam: “Ik werk
sinds 1983 als tandarts in Hazerswoude-Rijndijk. In de loop der
jaren is mijn praktijk uitgegroeid
tot een plek waar zoveel mogelijk
facetten van de tandheelkunde bij
elkaar zijn gebracht.”
Tandheelkunde Praktijk Rhynenburch is te vinden in een nieuw,
opvallend pand aan de rand
van Hazerswoude-Rijndijk. Het
team bestaat onder meer uit vijf
tandartsen, drie mondhygiënisten en vier preventieassistenten.
Patiënten kunnen er naast de
‘gewone’ tandartszorg terecht
voor mondhygiëne, orthodontie (beugels) en implantologie
(kunstwortels).
Jaap: “Sinds 1997 breng ik
implantaten aan bij patiënten.
We zochten nog een collega
gespecialiseerd in het maken van
een volledige gebitsprothese.
Ik vond die in de persoon van
Wim Hoogmoed. Op de maandag, woensdag en vrijdag werkt
hij in onze praktijk. Wij maken

gebruik van zijn vakkennis en
ervaring. Met de deskundigheid
van Wim in huis, kunnen we nog
efficiënter werken. De onderlinge samenwerking is goed en de
patiënt vaart er wel bij.”
Samenwerking loont
Wim Hoogmoed heeft jarenlange
ervaring in de tandtechniek en
werkt al geruime tijd als zelfstandig tandprotheticus. Waarom
loont de samenwerking met
Jaap?
Wim: “Ik heb bewust de samenwerking gezocht met een breed
georiënteerde tandartsenpraktijk,
die oplossingen biedt voor jong
en oud. Vanuit de patiënt gezien
is onze samenwerking een winwinsituatie. Vroeger waren wij
strikt genomen concurrenten van
elkaar. Onze samenwerking biedt
vooral veel kansen en mogelijkheden. Mensen die een kunstgebit overwegen of een prothese
die kan worden vastgeklikt op
implantaten, staan wij samen te
woord voor een advies op maat.

Op deze manier waarborgen wij
een succesvolle behandeling met
een hoge klanttevredenheid.”
Gebitsimplantaten en het zogenaamde klikgebit worden steeds
populairder. Verwacht van Jaap
en Wim geen schreeuwerige
advertenties. Jaap: “Wij willen
het vooral hebben van mondtot-mondreclame. Zijn patiënten
tevreden: zegt het voort. Voor
ons is het belangrijk dat mensen
weten dat wij zorg op maat kunnen bieden en helpen bij het verkennen van de mogelijkheden. De
beste implantaten zijn nog altijd
je eigen tanden, maar als het niet
anders kan, dan kunnen wij een
klikvaste oplossing bieden.”
Meer informatie
Op vrijdag 15 mei a.s. van 9.00 –
12.00 uur houden Jaap en Wim
een inloopspreekuur waar u zich
vrijblijvend kunt laten adviseren over de mogelijkheden en
de kosten. Bent u 15 mei verhinderd? Maak dan een afspraak
met Tandheelkunde Praktijk
Rhynenburch 071 – 341 5485.

