Tandartsenpraktijk Hoogvliet
Komijnhof 32
3193 JK Hoogvliet

Beste patiënt,
Ruim 30 jaar geleden ben ik mijn huidige praktijk aan de Komijnhof in Rotterdam
Hoogvliet gestart. Nu inmiddels jaren later ben ik nog steeds bevlogen en ambitieus en
zeker nog niet klaar om afscheid te nemen van mijn vak en patiënten.
Het runnen van een eigen praktijk vraagt organisatorisch veel inspanning. Daarom heb ik besloten een
samenwerking aan te gaan met een grotere goed georganiseerde praktijk in de buurt.
De praktijk waarin ik een gelijke heb gevonden is van Dhr. M.J. Quist. Tandarts en eigenaar van Tandartsenpraktijk Quist aan de
Stelle 26 in Rotterdam Hoogvliet.
De nieuwe locatie en werksituatie is volledig van deze tijd en vijf dagen per week geopend.
Door te werken in een groter samenwerkingsverband kunnen wij de service aan u als patiënt uitbreiden. Binnen de praktijk zijn
meerdere tandheelkundige specialismen en collega-tandartsen aanwezig. Hierdoor wordt de continuïteit van onze zorg aan u
gegarandeerd. Uiteraard blijft het vertrouwde team, Tandarts Vleeskruijer, Patricia en assistente Magdalena ongewijzigd.
Kortom: behoud van al het goede, verbeteren waar het kan, en de rust en zekerheid dat het goed geregeld is.
Ons telefoonnummer blijft voorlopig ongewijzigd: 010 416 75 05
Vanaf 1 maart 2022 ben ik werkzaam bij Tandartsenpraktijk Quist.

Geachte heer, mevrouw,
Graag verwelkomen wij u in onze praktijk. Met veel plezier en vertrouwen zien wij de samenwerking met Tandarts Vleeskruijer
en zijn team tegemoet. Tandartsenpraktijk Quist is sinds 2008 gevestigd aan de Stelle 26 in Rotterdam Hoogvliet.
Wij staan voor een goed georganiseerde praktijk met alle tandheelkundige disciplines breed vertegenwoordigd.
In onze praktijk heeft iedere patiënt een eigen vaste tandarts.
Een gezonde mond is voor iedereen mogelijk. De weg naar een gezonde mond maken wij zo aangenaam mogelijk voor u.
U helpen zoals wij zelf geholpen willen worden, daar staan wij voor.
Wilt u meer weten over onze praktijk? Neem dan een kijkje op onze website www.tandartsenpraktijkquist.nl
Wij zijn altijd bereid uw vragen telefonisch te beantwoorden.
U kunt ons bellen op nummer 010 416 02 77.

Graag tot ziens in onze praktijk!
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