Snel groeien door
mond tot mond
reclame

NATUURLIJKE TAAKVERDELING
‘Tandartsenpraktijk Culemborg, een praktijk voor jong en oud’, zo zijn ze eind 2013
begonnen met hun moderne praktijk. “En
toen waren we nog niet getrouwd” vertellen
ze. “Bij ons huwelijk zagen we verschillende
patiënten.” Want zo gaat dat, als tandarts
in Culemborg, je komt je patiënten overal
tegen. Dat vinden ze geen probleem, juist
erg leuk en het hoort er gewoon bij. Ze
hebben ook op een natuurlijke wijze een
goede taakverdeling gekregen. Dennis heeft
meer affiniteit met de technische tandheelkunde, zoals kronen, facings en bruggen.
Daisy-Joyce richt zich op de angstige
patiënten en heeft een specialisme in het
esthetische werk.

De lekbrug van Culemborg

Een tandartsbezoek waar je van gaat glimlachen,
dat hadden Dennis en Joyce voor ogen. Geen
praktijk waar de tandarts, mondkapje voor,
binnenwandelt als jij al in de stoel ligt. Wel eentje
waar ze in een prettige atmosfeer, tijd nemen
voor de patient.
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Dennis en Daisy-Joyce dragen Culemborg
een warm hart toe. Dat zie je al in de
wachtkamer. Deze hangt vol met mooie
plekjes in Culemborg. Dennis heeft nog
op het KWC gezeten, vandaar dat ze daar
jaarlijks op de beroepsmarkt wat komen
vertellen over het beroep ‘tandarts’. Hoe
krijg je de jeugd enthousiast over het
tandartsenvak? “Het is een schitterend
beroep, want het is niet alleen technisch
maar ook sociale vaardigheden zijn belangrijk, je moet wel alles duidelijk kunnen uitleggen.” antwoord Dennis. “Je kunt
mensen echt blij maken.” vult Daisy-Joyce
aan. “Soms ben je drie uur bezig om een
probleem op te lossen. En als je dan ziet
hoe ze reageren als je ze het resultaat
toont, geweldig.” Hun eigen praktijk is
daar ook op ingericht. Alle medische en
hygiënische processen hebben ze volgens
de laatste richtlijnen zo gemaakt dat je
daar als patiënt geen last van hoeft te
hebben. Voor patiënten is er de huiselijke,
kindvriendelijke sfeer en de gulle lach
van beide tandartsen. Niet alleen hagelwit, ook oprecht en hartelijk.

