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Tandheelkundig Centrum Amersfoort Vathorst

Alles op het gebied van tandheelkunde en mondzorg!

AMERSFOORT-VATHORST - Tandheelkun-

dig Centrum Amersfoort Vathorst is sinds 

2011 gevestigd in Vathorst en sinds april 

van dit jaar verhuisd naar een modern 

pand op de Angelinapolder 113-C, direct 

naast het winkelcentrum in Vathorst. “Ons 

doel is verwezenlijkt om alles op het ge-

bied van mondzorg in de ruimste zin on-

der te brengen onder één dak”, aldus 

tandarts Remco Scheringa. “Doorverwij-

zen naar specialisten vindt dan ook in ons 

eigen centrum plaats en kan eenvoudig 

worden gerealiseerd. Noem het ‘one-stop-

shopping’.”

Naast uiteraard tandartsen is een groot aantal 

specialisten verbonden aan het tandheelkundig 

centrum. Zoals orthodontisten, mondhygiënis-

ten, een kaakchirurg, een implantoloog, een pa-

rodontoloog, en een endodontoloog. Maar ook 

heel specifieke mondzorg gerelateerde specia-

listen hebben hun plek in het moderne centrum 

gevonden. Zoals een orofaciaal fysiotherapeut, 

die problemen oplost rondom overmatig knar-

sen en klemmen van de kaken. Een logopedist 

en een tandarts-psycholoog die tandarts-ang-

stige mensen behandelt. Kortom, u hoeft niet 

naar een ziekenhuis of andere praktijk bij het 

vervolg van de behandeling door een specialist.

Klaar terwijl u wacht!

Om het verhaal te completeren, moeten we ook 

aandacht besteden aan het digitale tandtech-

nisch laboratorium, dat in hetzelfde pand een 

plekje heeft gevonden. Door de verregaande 

digitalisering van de tandtechniek is het moge-

lijk om direct een kroon of inlay te plaatsen. Na 

het voorbereiden wordt er een scan gemaakt 

welke direct naar het tandtechnisch laborato-

rium wordt gestuurd. Vervolgens wordt er direct 

een inlay of kroon gefabriceerd volgens de in-

middels zeer betrouwbare CEREC-techniek. Na 

een uur wordt het werkstuk direct en definitief 

geplaatst. “In de tussentijd kan men in onze 

grote en van alle gemakken voorziene wacht-

ruimte (met wifi) doorbrengen en eventueel wer-

ken”, vult Scheringa aan.

Ruime openingstijden

“Als modern tandheelkundig centrum weten we 

als geen ander dat het voor veel mensen las-

tig is overdag tijd vrij te maken voor tandheel-

kundige zorg,” vervolgt Scheringa. “Onze ope-

ningstijden zijn daarom ruim. Wij zijn 6 dagen 

per week open. Maandag tot en met donderdag 

van 07.00 tot 21.00 uur! Vrijdag tot 17.30 uur 

en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Dit is 

een van de grote voordelen die zorgen dat ons 

tandheelkundig centrum goed wordt gevonden 

door de inwoners van Vathorst en omgeving!”

Zo plezierig mogelijk

“We realiseren ons wel degelijk dat een bezoek 

aan de tandarts niet altijd als ‘leuk’ wordt er-

varen”, zegt tandarts Scheringa. “We willen 

het echter wel zo plezierig mogelijk maken. Wij 

hebben vriendelijke medewerkers en een pret-

tige omgeving ook voor kinderen! De enthou-

siaste medewerkers zullen er alles aan zullen 

doen om op speelse wijze het vertrouwen van 

jonge patiëntjes te winnen. Erg belangrijk in de 

kinderrijke omgeving van Vathorst!”

Digitale tandtechniek

We vertelden al over de CEREC-techniek als 

belangrijke basis voor de vervaardiging van 

kronen, inlays en ook bruggen! Een betrouwba-

re techniek die in de eigen praktijk plaatsvindt. 

Dit heeft een heel belangrijk voordeel: je hoeft in 

bijna alle gevallen NIET te happen. Door velen 

wordt het happen als zeer onplezierig ervaren 

en dus in vrijwel alle gevallen is dit niet meer 

nodig door de digitale techniek!

Tandprothetiek

Bij Tandheelkundig Centrum Amersfoort kunt 

u ook terecht voor vele soorten gebitsprothe-

ses tot en met een volledig kunstgebit. Ook dit 

vervaardigt Tandheelkundig Centrum Amers-

foort-Vathorst in eigen huis. In het tandtech-

nisch laboratorium kunt u ook terecht voor de 

zogenaamde klikprothese die wordt geplaatst 

op implantaten, die door de eigen implantoloog 

worden geplaatst.

Maatschappelijk verantwoording

Remco Scheringa hierover: “Als groot tand-

heelkundig centrum willen wij ook graag onze 

maatschappelijke verantwoording te nemen. 

Ten eerste doen we dit door drie speciaal voor 

ons opgeleide medewerkers van Amfors een 

plekje in onze organisatie te geven. Zij zorgen 

met z’n drieën voor het reinigen en steriliseren 

van het instrumentarium. Daarnaast sponsoren 

we ook voetbal, hockey én het nieuwe zwem-

bad in Vathorst.”

Zichtlocatie en sfeervol

Het nieuwe tandheelkundige centrum ligt op 

een zichtlocatie naast het winkelcentrum Va-

thorst. Daardoor is er altijd voldoende (gratis!) 

parkeerplaats en kan het bezoek aan de tand-

arts gecombineerd worden met boodschappen 

doen of shoppen. “Aan de wachtruimte hebben 

we veel aandacht besteed”, vervolgt Scheringa. 

“Het is ook meer een lounge dan een traditio-

nele wachtkamer met ‘bel’. Een groot aquarium 

is hier een onderdeel van.”

Kortom, voor wie op zoek is naar complete 

tandheelkundige zorg, is Tandheelkundig Cen-

trum Amersfoort-Vathorst een aangename ver-

rassing.

Tandheelkundig Centrum Amersfoort-Vathorst, 

Angelinapolder 113-C, 3825 LX, Amersfoort-Vathorst.

Voor meer informatie: 

www.tcamersfoortvathorst.nl

Telefoon: 033-479 02 63.

Foto’s: HLP Images.

Bij ons mag je 
een grote mond 

hebben! :)  
Wij zijn de Orthodontist van  
Tandheelkundig Centrum Amersfoort  
Vathorst. U kunt zich nu inschrijven voor  
het starten van de behandeling!
• Geen wachtlijst
• Niet meer happen
• Korte behandeltijden
• Moderne techniek
• Enige orthodontist in Vathorst

Benieuwd naar onze praktijk? 
Bel: 033 303 02 43
Mail: info@ocav.nl
Kijk: www.de-orthodontist.nl
Bezoek: Angelinapolder 113C, Amersfoort

Bij ons mag je 
een grote mond 

hebben! :)


