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Tandartsenpraktijk Culemborg
kiest voor persoonlijke zorg
Een tandarts die de patiënten 
persoonlijk kent en voldoende 
tijd neemt om uitleg te geven 
of gerust te stellen. Die 
‘ouderwetse’ benadering in 
combinatie met de modernste 
apparatuur is de basis van de 
nieuwe tandartsenpraktijk 
“ T a n d a r t s e n p r a k t i j k 
Culemborg”. Onlangs startte de 
verbouwing aan de Costerweg 
3, een mooie locatie met 
gratis parkeergelegenheid.   
2 december is de verbouwing 
gereed en opent de nieuwe 
praktijk zijn deuren. Inschrijven 
is nog mogelijk.
 
Daisy-Joyce Hendrix (29) en Dennis 
Webhofer (36) hebben er enorm veel zin 
in hun eigen praktijk te starten. Dennis 
is opgegroeid in Culemborg en heeft zijn 
schoolopleiding aan het KWC voltooid. 
Na hun afstuderen hebben ze eerst 
jarenlang ervaring opgedaan bij diverse 
algemene praktijken in Gelderland. 
Dennis heeft jarenlang in Beesd gewerkt 
en Daisy-Joyce in Vught.

Gedurende deze periode hebben zij een 
visie op de tandheelkunde ontwikkeld, 
die nu ten grondslag ligt voor hun nieuwe 
tandartsenpraktijk. 

Tijdens het werk bij andere praktijken 
ontdekte het stel – zowel zakelijk als 
privé – wat zij echt belangrijk vinden: 
persoonlijke aandacht voor patiënten. 
,,We willen niet eerst in de computer 
hoeven kijken wie we voor ons hebben. 
Als een patiënt binnenstapt, willen we 
graag voor dat die in de stoel zit weten 
wie we voor ons hebben, wie hij is en 
wat zijn problemen en wensen zijn. Die 
persoonlijke benadering spreekt ons erg 
aan en past ons goed”, aldus Dennis. 

GEZINNEN
 ,,Ik houd er van mensen op hun gemak 
te stellen. Bijna iedereen komt met 
een bepaalde angst binnen. Ik heb de 
afgelopen jaren geleerd daar goed mee 
om te  gaan  en heb daar het geduld voor,’’ 
vult Daisy-Joyce aan. Het stel verwacht 
dan ook dat veel gezinnen de weg naar 
de praktijk weten te vinden. ,,Kinderen, 
een van mijn aandachtsgebieden, vragen 
een speciale geduldige benadering”, 
weet Daisy-Joyce. ,,Gezinnen kunnen 
bovendien met ons meegroeien. Iemand 
die bij ons patiënt wordt, kan pakweg 
dertig jaar vooruit”, lacht Dennis. Wie 
het relatieve jonge tandarts duo ziet, 
kan zich een voorstelling maken van 
de persoonlijke en geduldige houding. 
Allebei ogen ze rustig en hebben ze een 
open houding. ,,Ik vind het belangrijk 
dat mensen weten wat er gaat gebeuren. 
Omdat prettig is te weten wat je te wachten 
staat, maar ook op financieel gebied. Niet 
alles wordt door de verzekering vergoed 
en je wilt wel graag weten waarvoor je 
betaalt”. Als er veel of iets ingrijpends moet 
gebeuren, dan schrijven de tandartsen 
desgewenst een behandelplan, met 
daarin de behandelingen (inclusief een 
adviesoplossing), tijdsduur en kosten.

KORTE WACHTTIJDEN Een ander sterk 
punt van Dennis en Daisy-Joyce zijn de 
korte wachttijden. ,,We streven ernaar om 
patiënten met pijnklachten nog dezelfde 
dag te helpen. Ook bij vullingen hoeft een 
patiënt bij ons geen maanden te wachten”. 
De afspraken gaan volgens een strakke 
planning. Dat kan ook doordat Dennis en 
Daisy-Joyce twee preventie-assistentes 
hebben. ,,Deze assistentes zijn ook 
bevoegd om tandsteen te verwijderen, 
verdoving te geven en röntgenfoto’s en 
afdrukken te maken. 

NIEUWSTE APPARATUUR De 
wachtkamer en receptie krijgen een 
moderne huiselijke sfeer. Er komen 
twee behandelkamers, qua apparatuur 
hebben de twee tandartsen voor het 

allernieuwste gekozen. Zo hebben ze in 
een aparte röntgenruimte apparatuur 
om grote overzichtsfoto’s te maken. Bij 
uitstek geschikt voor chirurgisch werk, 
voor nieuwe patiënten bij wie veel moet 
gebeuren en voor degenen die moeite 
hebben met de kleine apparatuur waarbij 
iets in de mond wordt geplaatst.  Verder 
kan iedereen voor de deur gratis parkeren 
en is de praktijk makkelijk op de fiets 
bereikbaar.

SOFTWARE en APP Met de moderne 
software van tegenwoordig is precies uit te 
rekenen of de patiënt alles vergoed krijgt 
en zo niets hoeft bij te betalen voor een 
behandeling. Zo weet men precies waar 
men aan toe is en dat is wel zo prettig. Met 
de opkomst van Apps en Smartphones 
hebben ze ook een eigen App: “TP 
Culemborg” en ook de wachtkamer zal 
beschikken over gratis WIFI. “Naast het 
werk als tandarts, ontwikkel ik ook Apps 
voor collega tandartsen helemaal van 
deze tijd en een enorm succes, “ aldus 
Dennis.

Inschrijven kan al op www.tpculemborg.
nl en naast kantoortijden (vanaf 8.00 uur) 
opent tandartsenpraktijk Culemborg ook 
dinsdagavond van 18 tot 20 uur zijn deuren.


