Acquisitie Update
Ook in lastige tijden
Corona heeft ervoor gezorgd dat de druk bij tandartsen enorm is toegenomen. Wellicht ook in uw praktijk? Wij nemen
deze druk weg bij onze praktijken door ze extra ondersteuning te bieden. Primair ligt de focus van TopMondzorg op
de continuïteit van de onderneming als geheel, de zorg voor onze patiënten en de verantwoordelijkheid richting het
personeel. De reeds aangesloten praktijken geven aan blij te zijn met de extra ondersteuning die zij, zeker ook in deze
tijd, van ons hebben ontvangen.
Praktijken zijn tijdens Corona blij met de ondersteuning van:

Weer tijd voor de patiënt

•

TopMondzorg is een breed mondzorgplatform

voldoende voorraad beschermingsmiddelen

•	gecoördineerde aanvraag steunregelingen
(continuïteitsbijdrage, NOW regeling)
•	vertaling ‘Leidraad Mondzorg Corona’ naar de praktijken:
praktijkondersteuning, webinar triage, praktijkstickers
en –posters

dat aan de hoogste eisen en standaarden voldoet.
Aansluiten bij TopMondzorg betekent kiezen
voor een kwalitatief toonaangevende organisatie
op het gebied van mondzorg in Nederland. Het
TopMondzorg servicecenter in Hilversum ondersteunt
de teams in het land op het gebied van kwaliteit

•	communicatie naar patiënten: complete communicatie
over Corona maatregelen
•	personeelszaken en financiële administratie:
professionele ondersteuning ‘onder de knop’
•	thuiswerkplekken: technische ondersteuning via

& veiligheid, operationele zaken, IT, financiële
administratie, personeelszaken en marketing
communicatie. Als behandelaar wordt u door de
collega’s op het servicecenter ontzorgd, waardoor
u zich maximaal op uw patiënt kunt richten.
Alle reden om u aan te sluiten bij TopMondzorg.

eigen helpdesk.

“Sinds mijn praktijk onderdeel is van TopMondzorg
(Dental Clinics), zijn mijn werkzaamheden op de praktijk en de passie
voor mijn werk onveranderd gebleven. Het grote verschil? De rugzak,
gevuld met zorgen, die ik iedere dag mee naar huis nam is leeg.
Een enorme opluchting! De manier waarop TopMondzorg in coronatijd,
zaken voor mij professioneel uit handen heeft genomen, heeft dat
gevoel alleen maar bevestigd.”
Wouter Tobben, Tandarts-directeur - praktijk Dental Clinics Stramproy

De Acquisitie activiteiten van TopMondzorg zijn on-

tijken, verwelkomen we graag meer nieuwe praktijken.

verminderd doorgegaan. Diverse intentieverklaringen

TopMondzorg is in 2007 ontstaan als een initiatief voor

en koopovereenkomsten zijn sinds begin maart ge-

tandartsen, door tandartsen. Vanuit de overtuiging dat je

tekend. Ook zijn een aantal praktijken die zich eer-

samen meer bereikt dan alleen, is TopMondzorg uitge-

der aansloten, nu daadwerkelijk overgegaan naar Top-

groeid van een groep samenwerkende tandartsen tot een

Mondzorg. Zo zijn we in Delft, Houten, Dordrecht,

veelzijdige organisatie waarin zes mondzorg- organisaties

Hedel en Kerkdriel inmiddels open onder de naam

kwalitatief hoogstaande mondzorg bieden: Dental Clinics,

Dental Clinics. Naast deze recent toegevoegde prak-

TopOrtho, Proclin, MondzorgPlus, Omnios en MKA Groep.

Wilt u meer weten? Wij hebben uitgebreide ervaring met de overname van praktijken en
organisaties in de mondzorg. Wij vertellen u graag meer en kunnen u in contact brengen met onze
tandartsdirecteuren. Zij delen hun ervaringen graag met u. Meer informatie vindt u op; topmondzorg.
nl/samenwerking-en-overname. U kunt ook geheel vrijblijvend contact opnemen met: Ben Cuperus
via 06 117 45 45 of ben.cuperus@topmondzorg.nl.

