Welkom bij
Mondzorg Dogterom
Vanaf 1 januari gaan de praktijken
Mondzorg Menheerse en
Tandartspraktijk Nieuwe Tonge
samenwerken onder de naam:
Mondzorg Dogterom

Met gepaste trots
informeren wij u
over het samengaan
van de praktijken
Mondzorg
Menheerse en
Tandartspraktijk
Nieuwe Tonge.
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Vanaf 1 januari 2013 gaan beide praktijken verder als
één praktijk onder de naam: “Mondzorg Dogterom”.
Bij Mondzorg Dogterom kunt u terecht voor het
onderhoud (care) en het herstel (cure) van uw gebit.
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Daartoe staat een team van gespecialiseerde
tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten
voor u klaar.

Zo bieden wij u gespecialiseerde hulp aan op het gebied
van de implantologie, tand-chirurgie, orthodontie (beugels)
en endodontie (zenuw- of wortelkanaal behandelingen).
Ook voor esthetische tandheelkunde, uitgebreid
gebitsherstel na slijtage of tanderosie,
kindertandheelkunde en mondhygiëne behandelingen
bent u bij ons op het juiste adres.
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Moderne faciliteiten in onze behandelkame

Ons team inMiddelharnis

Ons team inNieuwe Tongee

Vanuit de locatie Middelharnis aan de Koningin Julianaweg 40

Op onze locatie Nieuwe Tonge aan de Molendijk 62a

3241 XC, te Middelharnis bieden wij u alle bovengenoemde

3244 AN te Nieuwe Tonge bieden wij u algemene tand-

zorg aan. (Care & Cure)

heelkunde en mondhygiëne behandelingen aan. (Care)

Eén adres voor de
care en cure
van uw gebit
U kunt ons bereiken via één centraal telefoonnummer
0187- 48 63 93 van maandag tot vrijdag 8.00-17.00 uur.
Wij bieden u ruimere openingstijden. Zo kunt u ook
op vrijdag de gehele dag bij ons terecht voor uw
tandheelkundige behandeling.
In Middelharnis zijn we inmiddels druk doende met
een verbouwing. De praktijk wordt voorzien van
een operatiekamer geschikt voor gespecialiseerde
implantologie- en chirurgische ingrepen. Tevens zal de
bestaande sterilisatieruimte worden uitgebreid volgens
de nieuwste wettelijke voorschriften.

Qua personele bezetting gaat er ook iets veranderen. Zo zal
Chris Dogterom als gespecialiseerd tandarts-implantoloog
voornamelijk in Middelharnis werkzaam zijn en komt er
per 1 januari 2013 een nieuwe, ervaren tandarts in Nieuwe
Tonge. Eén van de ervaren mondhygiënistes van Mondzorg
Menheerse zal in Nieuwe Tonge gaan werken. “Johan Diederik
blijft als gespecialiseerd tandarts-implantoloog werkzaam
in Middelharnis, ook voor wortelkanaalbehandelingen onder
de microscoop kunt u bij hem terecht. Joline Dogterom gaat
zich in 2013 naast algemene tandheelkunde en de opbouw
van slijtage-gebitten ook toeleggen op de gespecialiseerde
wortelkanaalbehandeling en het management van onze praktijk.

De voordelen
van de
samenvoeging
op een rij

Joline Dogterom
tandarts

Chris Dog
tandarts - imterom
plantoloog

ruimere openingstijden
up-to-date praktijkruimtes met operatiekamer
aanbod van een breed scala van
gespecialiseerde tandheelkunde
één adres voor de care en cure van uw gebit
centraal telefoonnummer met betere
telefonische bereikbaarheid
meer dan 100 jaar ervaring in de
tandheelkunde binnen één praktijk.
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Bekijk onze website via:
www.mondzorgdogterom.nl
of scan deze QR code:

afspraken
maken

maandag t/m vrijdag
08.00 - 17.00 uur

T 0187- 48 63 93
E info@mondzorgdogterom.nl
I www.mondzorgdogterom.nl

