Tandartspraktijk T. Dams gaat per 17 januari 2022 over naar het adres van
M3 Mondzorg, Doorneind 2 te Helmond
Lees hier wat dit voor u betekent……..

Helmond, 10 december 2021

Betreft: belangrijke informatie tandartspraktijk Theo Dams

Geachte heer, mevrouw, familie,
Langs deze weg wil ik u informeren over een belangrijke verandering binnen mijn tandartspraktijk.
De afgelopen 40 jaar heb ik met veel plezier samen met mijn assistentes u de nodige
tandheelkundige zorg verleend in mijn tandartspraktijk aan de Beukehoutstraat in Helmond. Ik vind het
belangrijk dat deze zorg ook in de toekomst is gewaarborgd. Daarom heb ik na een zorgvuldige
afweging besloten mijn praktijk onder te brengen bij M3 Mondzorg in Helmond waar ik zelf 4 dagen
per week werkzaam blijf.
Per 17 januari a.s. bent u voortaan welkom in mijn behandelstoel binnen de praktijk van M3
Mondzorg aan Doorneind 2 in Helmond. Alle geplande afspraken – ook die in de oude praktijk
in het verleden met u gemaakt zijn - vinden vanaf dat moment plaats op dit nieuwe adres. Ik zal
daar zelf samen met mijn assistente Anouk Eijkemans werkzaam blijven van maandag tot en
met donderdag. Tot 17 januari a.s. bent u nog gewoon welkom op de Beukehoutstraat.
Natuurlijk realiseer ik me dat deze verandering voor u consequenties heeft. Omdat ik al langere tijd
met de collega’s van M3 samenwerk en regelmatig patiënten naar hen verwijs, ben ik ervan overtuigd
dat dit een goede stap is. M3 Mondzorg biedt complete tandheelkundige zorg en alle service daar
omheen wat voor u het bezoek aan de tandarts en/of mondhygiënist een stuk kan vergemakkelijken.
M3 is alle dagen van de week geopend en biedt u persoonlijke service en aandacht.
Uw patiëntendossier wil ik graag per 1 januari a.s. overdragen aan mijn collega’s van M3
Mondzorg. Indien u daar bezwaar tegen heeft dan kunt u dat vóór 24 december. a.s. schriftelijk
of per e-mail aan mij laten weten. Door mijn eigen afwezigheid van 13 tot en met 20 december
a.s. is de praktijk telefonisch niet bereikbaar en zal uw mail pas later beantwoord worden.
Met ontzettend veel plezier kijk ik uit naar de samenwerking met M3 Mondzorg. Ik zal alles in het werk
stellen om de overgang naar de nieuwe locatie voor u op een goede manier te laten verlopen. Ikzelf
en de collega’s van M3 Mondzorg hebben daar alle vertrouwen in.
Indien u vragen heeft dan kunt u het beste een e-mail sturen naar ons e-mailadres dat onder deze
brief staat. Ik dank u heel hartelijk voor het vertrouwen tot nu toe en hoop u snel te mogen ontvangen
op het nieuwe adres.
Met vriendelijke groet,
Theo Dams
Tandarts

TANDARTSPRAKTIJK T.DAMS
Beukehoutstraat 40, 5706 XL
Tel: 0492 523 673 e-mailadres: info@tandartspraktijktdams.nl

