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‘Dit vind je nergens anders in Nederland,’ 

zegt Scheringa. ‘Geen enkele patiënt 

hoeft doorverwezen te worden naar een 

andere locatie of specialist. We hebben 

zelfs aan tandheelkunde gerelateerde 

deelspecialisten zoals een psycholoog, 

een logopedist en een fysiotherapeut 

die zich focust op het kaakgewricht in 

huis. Ook nieuw in ons centrum is de 

kaak chirurg. Daarnaast is orthodontie 

uitgebreid van  1 naar 4 kamers en heb-

ben we specialisten als een implantoloog, 

esthetisch arts, tandtechniekers, mond-

foto (dus geen afdruk) te maken van 

het gehele gebit. Op basis daarvan 

worden vervolgens kronen, bruggen of 

implantaat kronen ontworpen én volledig 

esthetisch op maat geconstrueerd, door 

de directe samenwerking van tandarts en 

tandtechnieker in één praktijk. Scheringa: 

‘Het grote voordeel: nog dezelfde dag 

loop je met een nieuwe facing, kroon of 

implantaat naar buiten. Of, sterker nog, 

met een volledig nieuw gebit. Want we 

doen complete gebitsrehabilitaties op 

deze manier.’

hygiënisten, preventie-assistenten en een 

tandprotheticus onder één dak, die elkaar 

allemaal versterken.’

Een hele mond vol, beaamt Scheringa 

lachend. En dan beschikt Tandheelkundig 

Centrum Amersfoort Vathorst ook 

nog over een eigen digitaal tand- 

technisch laboratorium. Het laboratorium 

produceert hoogwaardige en perfect 

zittende kronen en bruggen middels de 

meest moderne CAD-CAM-technieken. 

Die maken het mogelijk om een digitale 

Tandheelkundig Centrum Amersfoort Vathorst en de wijk Vathorst: het is een perfecte match. De 

allround groepspraktijk groeit zo hard, dat tandarts Remco Scheringa en zijn team in april zijn verhuisd 

naar een ruim pand aan de rand van het winkelcentrum. Met maar liefst 15 disciplines onder één dak, 

van een tandprotheticus tot een logopedist, is het inmiddels een uniek fullservice mondzorgcentrum.

‘ HET IS EEN FEEST  
OM HIER TE WERKEN’

TANDHEELKUNDIG CENTRUM AMERSFOORT 
VATHORST BLIJ MET NIEUWE LOCATIE

De regionale verhuizing

Het team van Tandheel-

kundig Centrum Amersfoort  

Vathorst is sinds april uitgebreid 

met drie medewerkers van 

Amfors. Ze draaien volledig 

mee als sterilisatie- assistent en 

zorgen ervoor de instrumenten 

hygiënisch worden schoon-

gemaakt. Daarbij worden  

ze begeleid door een floormanager, waar ze met hun vragen terecht- 

kunnen. 

Eigenaar Remco Scheringa is trots op deze detachering, waarmee hij werk 

biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Ze halen de vieze 

trays weg, maken ze schoon, steriliseren ze, verpakken ze weer en stoppen 

ze in trailers. Dat doen ze met verve. Wij zijn er heel blij mee. We doen niet 

alleen wat voor de maatschappij, maar het zorgt ook voor efficiency op de 

werkvloer. Onze assistenten worden ontlast dankzij het werk van de Amfors- 

medewerkers. Een vruchtbare samenwerking!’

ORGANISCHE GROEI 
Tandheelkundig Centrum Amersfoort 

Vathorst is een succesverhaal. Scheringa, 

die onder meer 15 jaar tandarts was in 

Alphen aan de Rijn, streek begin 2011 neer 

in Vathorst. Een interessante omgeving 

in ontwikkeling, zo had hij door. Hij nam  

de kleine bestaande praktijk aan de  

Markenhaven in De Laak over en groeit 

sindsdien organisch. ‘We groeien met de 

wijk mee. Er wonen hier veel gezinnen met 

kinderen. Die moeten allemaal naar de 

tandarts. We merken dat onze filosofie, alle 

specialismen onder een dak, gehoor vindt. 

We zijn daardoor steeds meer uitgebreid in 

mankracht, uren en disciplines. Verhuizen 

was op een gegeven moment onvermijde-

lijk. In onze nieuwe thuisbasis hebben we  

550 vierkante meter tot onze beschikking. 

En het is een zichtlocatie. We groeien 

daardoor navenant meer, maar wel op een 

gecontroleerde manier.’

De nieuwe locatie ziet er spic en span uit. 

De interieurontwerper van dienst heeft 

zijn werk meer dan goed gedaan. Bij bin-

nenkomst trekt een levensgroot aqua-

rium de aandacht, je kunt neerploffen 

in ovale loungebanken, verbinden met 

internet en er staat een prachtige lange 

leestafel. Alles is nieuw, alles is modern, 

alles is fris. Zo ook de behandelruimtes. 

Scheringa: ‘Wij zijn een laagdrempelig 

tandheelkundig centrum. Alles mag, niks 

moet. Maar mensen moeten wel snap-

pen wat ons centrum te bieden heeft en 

hoe het werkt. Daarom blijven we daar 

inzicht in geven door veel te communi-

ceren. Dat is ook een kracht van ons. We 

zijn zichtbaar in de media en sponsoren 

drie sportverenigingen in de wijk: hoc-

keyclub Eemvallei, voetbalvereniging  

Hoog landerveen en het nieuwe zwem-

bad. We laten zien wie we zijn en zijn 

betrokken. Iedereen in Vathorst kent ons 

en wij kennen hopelijk iedereen.’

GEWAARBORGDE KWALITEIT 
Hij weet ook: alles staat of valt met kwa-

liteit. ‘Je kunt honderden dingen buiten 

de praktijk doen, als het in de praktijk niet 

goed is houdt het snel op. Wij hebben 

tandartsen en specialisten van topkwali-

teit in huis. En het mooie is: we contro-

leren elkaar. Ik geloof niet in een prak-

tijk met maar één tandarts. Als die een 

slechte dag heeft merkt niemand dat op. 

Hier checken we continu elkaars werk. De 

kwaliteit wordt door onze groepspraktijk 

gewaarborgd.’

Tandheelkundig Centrum Amersfoort 

Vathorst kan op de nieuwe locatie jaren 

vooruit. ‘De wijk wordt steeds mooier. 

Er wonen hier enthousiaste mensen die 

ook nog eens dental minded zijn. Het 

is echt een feest om hier te werken.’ En  

Scheringa zelf? Als zelfverklaard ‘vak-

idioot’ is hij dolblij met de ontwikkeling 

die het centrum doormaakt. ‘Alle discipli-

nes grijpen zo mooi in elkaar. Dat is goed 

te merken tijdens onze maandelijkse kli-

nische avond, waarop we met elkaar over-

leggen. Ik loop al jarenlang mee, maar dit 

maakt me razend enthousiast.’

Tandheelkundig Centrum Amersfoort 
Vathorst
Angelinapolder 113C

3825 LX Amersfoort Vathorst

033 479 02 63

info@tcamersfoortvathorst.nl

www.tcamersfoortvathorst.nl
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‘Dit vind je nergens 
anders in Nederland’

 Remco Scheringa


