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Praktijkovername per 1-2-2018.
Wanneer is het een goed moment om te stoppen met je eigen praktijk die je al bijna 30 jaar hebt?
Deze vraag is ook voor mij natuurlijk van belang. Belangrijke overwegingen daarbij zijn: ik wil graag
dat de zorg voor onze patiënten op gelijke wijze doorgaat of beter wordt. Ik wil graag dat de
medewerkers die samen met mij gewerkt hebben aan uw zorg, zich plezierig voelen met een nieuwe
baas. Kortom behoud van al het goede, verbeteren waar het kan, en rust bij mezelf dat het goed
geregeld is. En natuurlijk dat ik kan stoppen, gezond van lijf en leden met nog vele kansen voor mij en
mijn vrouw om ons leven verder te leven.
Dan komen er nu 2 jonge mensen op mijn pad die mij concreet hebben laten nadenken over een
praktijkovername. Javier Garcia Baeza en Daniella Sanguino, die graag in een eigen praktijk willen
werken. Ze willen zichzelf ontwikkelen als tandarts, als praktijkmanager en als bewoners van de
ZuidWestHoek. Afkomstig uit Spanje, al 3 jaar werkzaam in Delft, goed ingeburgerd en aangepast en
heel positief over wonen en werken in Nederland. Daarom kiezen ze voor settelen in Hoogerheide en
willen zij de praktijk overnemen. In deze brief zullen zij zichzelf introduceren.
Graag willen ze nog met mij blijven samenwerken en mijn kennis en kunde over het voeren van een
grote praktijk overnemen. Ik ga ze hierin begeleiden. Ook zal ik alle extreem angstige patiënten
blijven behandelen. Laura Pardo doet nu de opleiding orthodontie (beugelen) die ik zelf ook gedaan
heb. Zij zal alle beugelbehandelingen gaan doen. Hierin blijf ik ook voorlopig coachen. Ik blijf zelf de
beugelpatiënten begeleiden met wie ik de behandelplannen heb opgesteld en besproken.
Javier Garcia Baeza en Daniella Sanquino gaan beginnen op 9 oktober met meewerken. Ik ga vanaf
die datum minder werken. De plannen zijn een formele overname per 1-2-2018. Ik zal dan ook nog 2
á 3 dagen verbonden blijven aan de praktijk voor mijn specifieke taken. Daarnaast ga ik in het
ziekenhuis van Goes op het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde werken en mogelijk in een
mobiele praktijk.
Op de website staat onder het kopje Missie en Visie, hoe wij dit zien. Passend daarbij is het nadenken
over een zorgvuldige praktijkoverdracht. Er zijn geen Nederlandse tandartsen die een praktijk ver
weg van de tandartsopleiding willen overnemen. Grote praktijkketens waren wel erg geïnteresseerd
in mijn praktijk. Bedrijfseconomisch is dit zeer aantrekkelijk. Het is inmiddels wel bekend dat in een
ketenpraktijk te vaak wisselingen zijn in personeel, zowel assistentes als tandartsen. Dat wil ik niet.
Het is niet goed voor de zorg en ook niet voor de relatie tussen patiënt en tandarts en de overige
medewerkers. Voor mijn personeel zouden er teveel onzekerheden kunnen ontstaan.
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Ik zie een heel mooie gelegenheid om mijn praktijk over te dragen aan Javier en Daniella, die er veel
zin in hebben en zich goed kunnen vinden in mijn praktijkvisie en die verder willen uitbouwen.
Ik heb samen met u veel mooie momenten gekend. Soms zat het wat tegen, ook daar zijn we goed
uitgekomen. Ik ben het dorp nog niet uit en zal u nog wel eens tegenkomen. Ik dank u heel hartelijk
voor alles wat u samen met mij hebt gedeeld. Ik spreek de hoop uit dat u samen met Javier Garcia
Baeza en Daniella Sanquino en het gehele team inhoud kunt blijven geven aan TeamGeest.
Met vriendelijke groet,

W.A. van Geest

Geachte patiënt,
Vanaf 1 Februari hebben wij de eer om de praktijk van Wim van Geest voort te zetten.
Onze droom als echtpaar een tandartsenpraktijk over te nemen wordt werkelijkheid!
Na 3 jaar in Nederland, voelen wij ons hier thuis. Onze wens is hier verder te groeien, persoonlijk en
professioneel. Wij willen graag het best mogelijk voor onze patiënten aanbieden, daarom hebben wij
de keuze gemaakt om een praktijk over te nemen. Gelukkig hebben wij contact met Wim en Meta
van Geest gehad. Sinds het begin, voelen wij dat onze visie op patiëntenzorg gelijk is.
Wij komen uit een tandartsen familie in Spanje, en wij willen graag voor de komende jaren goed
zorgen voor onze patiënten, zoals onze familie heeft gedaan voor meer dan 30 jaar in een wijk van
Madrid.
Het zal even wennen zijn om na zoveel jaren afscheid te moeten nemen van uw vertrouwde tandarts.
Samen met het Team zullen wij proberen om de overgang goed te laten verlopen.
Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten!
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Daniella Sanguino

