
 

Geachte patiënt,

Nu ik in januari 68 jaar geworden ben vind ik de tijd gekomen om op termijn terug te treden en mijn

opvolgers aan u voor te stellen.

Ik heb mijn werk altijd met plezier gedaan en ben dankbaar voor het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld,

velen van u voor meer dan 40 jaar.

De rest van dit jaar blijf ik nog werken, daarbij geassisteerd door mijn toekomstige opvolgers.

Lien, Martha en Tara, die gedurende zelfs 35 jaar de praktijk gemaakt hebben naar waar wij voor staan,

zullen blijven om de nieuwe tandartsen te assisteren.

Ik heb lang gezocht en met diverse mogelijke opvolgers gesproken en heb gekozen voor het team van Dental

Network dat al over 3 andere Capelse vestigingen beschikt. Mijn praktijk blijft doorgaan op de Linie 14.

Ik heb de afgelopen jaren al intensief samengewerkt met deze collega’s.

Zo namen zij altijd waar bij mijn afwezigheid en dat was tot beider tevredenheid.

Dental Network behoort niet tot een commerciële keten, geleid door niet-tandartsen zoals vaak het geval is,

maar door een zeer betrokken tandartsen familie. 

Dental Network beschikt over specialisten in diverse vakgebieden, zodat verwijzingen vaak ook intern

opgelost kunnen worden. 

Ik hoop dat u het vertrouwen dat ik in mijn opvolgers heb ook aan hen kan geven. Het persoonlijke contact

en het maken van een praatje zal ik zeker missen.

Ik dank u allen voor het in ons gestelde vertrouwen en wens u alle goeds.

Richard en Annemarie Kuijstermans

NB: U kunt kennismaken met mijn opvolgers via de informatiepagina: www.dentalnetwork.nl/kuijstermans

Op de achterzijde van deze brief treft u nuttige informatie aan over Dental Network - Tandartsen en

Specialisten.

www.dentalnetwork.nl

010 - 451 82 28
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Fascinatio Boulevard 1126
2909 VA, Capelle aan den IJssel
fascinatio@dentalnetwork.nl

Dental Network staat voor eerlijke
en transparante zorg.    

Duikerlaan 262
2903 AC, Capelle aan den IJssel
capellecentrum@dentalnetwork.nl
010 - 766 7000

Dental Network Capelle Centrum

010 - 20 20 207

Zadkinerade 120
2907 MB, Capelle aan den IJssel
schollevaar@dentalnetwork.nl
010 - 451 61 44

De Linie 14
2905 AX, Capelle aan den IJssel
oostgaarde@dentalnetwork.nl
010 - 45 18 228

Dental Network Fascinatio

Dental Network Schollevaar

Dental Network Oostgaarde

Net als tandarts Kuijstermans staan wij voor hoogwaardige kwaliteit en
vriendelijke service. Hier horen ook de nodige garanties bij. Voor een
volledig overzicht van onze garantiebepalingen verwijzen wij u graag
naar onze website www.dentalnetwork.nl.

Garantie

Bij Dental Network hebben wij vrijwel alle specialismen in huis. Dit maakt
ons team completer dan de gemiddelde tandartspraktijk. Toch zetten wij
volop in op persoonlijke aandacht. Wij werken met een vaste behandelaar,
zodat u altijd een vast aanspreekpunt heeft.

Teamwork

Ons team is u ook graag in de avonden en op zaterdagen van dienst. Ook
op de locatie aan De Linie zullen wij de openingstijden geleidelijk
verruimen. Kijk voor onze actuele openingstijden op 
 www.dentalnetwork.nl.

Ruime openingstijden

Onze zorgverleners zijn erop getraind adequaat om te gaan met angstige
patiënten en streven altijd pijnvrije behandelingen na. Wij nemen ruim de
tijd voor u en werken in een vriendelijke en prettige sfeer. 

Passende zorg voor angstpatiënten


