
Tandartspraktijk M. Bueninck 
Martinusweg 21 
7391AC Twello 
          

Twello, 20-12-2022 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
 
Graag informeer ik u dat mijn praktijk per 01-01-2023 onderdeel zal worden van Tandarts 
Today. Tandarts Today is een kleinschalige serviceorganisatie die de praktijkadministratie en 
het beheer van de patiëntendossiers voor de praktijk zal verzorgen. Hierdoor kan ik me, met 
mijn team, volledig blijven toeleggen op wat ik het allerleukste vind, en dat is de 
zorgverlening aan u, en de contacten met u! 
 
Tandarts Today heeft een half jaar geleden ook de keten van Tandzorg op Maat 
overgenomen. Één van de filialen van Tandzorg op Maat zit in het centrum van Twello.  
Daar is de afgelopen jaren onrust geweest, dat is u vast weleens ter ore gekomen. Ondanks 
dat dat gelukkig al een tijdje voorbij is , kon men daar nog wel een vast gezicht gebruiken die 
voor stabiliteit zorgt. 
En zo is het plan ontstaan om onze krachten te bundelen. 
 
Concreet betekent dit dat mijn praktijk gaat verhuizen naar de locatie van voorheen 
Tandzorg op Maat, om daarmee te worden samengevoegd. 
We gaan daar samen onder een nieuwe naam verder, en die luidt Mondzorg Centrum 
Twello. 
 
De patiëntendossiers wil ik graag overdragen aan Tandarts Today. Mocht u hiertegen 
bezwaar hebben, dan verneem ik dat graag schriftelijk binnen 4 weken van u. 
 
Mijn hele team verhuist mee. U blijft behandeld worden door mijzelf, of door mijn collega 
Nicole Roodink. Zij werkt sinds okt. 2021 al 2 dagen in de week bij ons.  
Er zijn plannen vanuit Tandarts Today om op termijn een gespecialiseerde tandarts voor 
implantologie aan de praktijk te verbinden. Orthodontie wordt al aangeboden. Zodoende 
kunt u voor nagenoeg alle mondzorg bij ons terecht. 
 
Voor de duidelijkheid vermeld ik nog even dat tandarts Slot met haar eigen praktijk aan de 
Martinusweg 21 blijft.  Voor haar praktijk verandert er dus niets. 
Mijn collega Slot en ik hebben altijd een zeer goede collegiale samenwerking gehad, en dat 
blijft zo! 
 
Vanaf maandag 23 -01-2023 heet ik u van harte welkom op onze nieuwe plek! 
 
 
 
 
 



Ons nieuwe adres is: 
Dorpsstraat 26c 
7391 DE Twello 
Telefoon nummer blijft onveranderd: 0571-292814 
 
Reeds gemaakte afspraken blijven gewoon gehandhaafd en vinden plaats bij uw vaste 
tandarts. U kunt er vanuit gaan dat u in dezelfde sfeer verwelkomd en behandeld wordt!   
 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. 
Wij zien u graag binnenkort in onze praktijk!  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mirjam Bueninck 
tandarts 


