Beste patiënten,

Kapelle , 12 juli 2021

Met deze brief wil ik u op de hoogte stellen van het volgende.
De afgelopen veertig jaar oefende ik met veel plezier mijn praktijk aan de Vroonlandseweg uit. Van
een kleine praktijk in het begin van de jaren tachtig, zijn we gegroeid naar een drukke praktijk.
Op zaterdag 5 juni 2021 heb ik vanwege dubbelzien een consult gehad in het ziekenhuis A.D.R.Z.
Daarbij bleek een veel te hoge bloeddruk en werden er op een CT-scan beschadigingen aan mijn
hersenstam gezien. Uit de latere MRI-scan bleken zichtbare beschadigingen uit het verleden.
Ondanks alle medicatie is mijn bloeddruk helaas nog steeds veel te hoog en zie ik geen kans meer om
weer als uw tandarts aan het werk te gaan.
Het liefst had ik iemand gevonden, die de praktijk zou willen overnemen. Het blijkt echter niet
mogelijk om binnen een redelijke termijn een geschikte opvolger te vinden. Daarom ben ik helaas
genoodzaakt om de praktijk per 1 september te sluiten.
Tot 1 september is er waarneming door tandarts W.J. Duininck en tandarts G. van der Walle.
In verband met vakantie is er geen praktijk vanaf 21 juli t/m 15 augustus.
Na 1 september is de praktijk definitief gesloten en alle gemaakte afspraken vervallen vanaf die
datum.
U bent vrij in uw keuze voor een nieuwe tandarts. Hieronder staan de praktijken in de regio die nog
patiënten aannemen of op hun wachtlijst willen plaatsen.
Helaas is de capaciteit bij Tandartsenpraktijk Kapelle beperkt. Alleen wanneer u woont in het dorp
Kapelle of Biezelinge, kunt u zich via www.tandartskapelle.nl aanmelden voor de wachtlijst.
De tandartsenpraktijken in Yerseke kunnen alleen mensen woonachtig in Wemeldinge of
Reimerswaal aannemen.
Onderstaande praktijken nemen nog patiënten aan:
Mondzorgpraktijk De Ruiter
Goes
Tandartspraktijk Yerseke
Yerseke
Tandartsenpraktijk Van Den Dorpel
Yerseke
Tandartspraktijk Krabbendijke
Krabbendijke
Tandheelkundig Centrum Hansweert
Hansweert
Tandartspraktijk ’s-Gravenpolder
’s-Gravenpolder
Tandartsenpraktijk Beerens
Heinkenszand
Tandartspraktijk Deo Smile
Goes
Tandartspraktijk Dental Point
Goes
Tandartspraktijk Adriaanse - Van Der Meulen Goes
Tandartsenpraktijk Wimmers
Goes
Tandartspraktijk Dental Talent
Goes

www.mondzorgderuiter.tandartsennet.nl
tel: 0113-572673
tel: 0113-572565
tel: 0113-502855
tel: 0113-382141
tel: 0113-312534
tel: 0113-561288
tel: 0113-214974
tel: 0113-230459
tel: 0113-211342
tel: 0113-213942
tel: 0113-216876

Wij zorgen voor overdracht van uw dossier. U kunt een kopie opvragen of door laten sturen naar uw
nieuwe tandarts. Wilt u uw keuze per e-mail aan ons kenbaar maken voor 1 december 2021?
Rest mij u te bedanken voor het prettige contact en het geschonken vertrouwen in de afgelopen
jaren. Omdat ik u helaas niet meer in de praktijk zie, wens ik u het allerbeste toe.
Met vriendelijke groet, B.Rijksen
Email: tandarts.rijksen@filternet.nl

