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 Utrecht, 20 juli 2021

Betreft: overname Paro Praktijk Utrecht en Implantologie Utrecht door Proclin

Geachte meneer, mevrouw, familie,

Begin 1989 ben ik samen met twee collega’s de ‘Praktijk voor Parodontologie Utrecht’ gestart. Sinds 
2000 ben ik daarvan door omstandigheden nog de enige eigenaar. We zijn in de afgelopen 32 jaar 
gegroeid van twee naar twaalf behandelkamers en vervullen een belangrijke rol in de regio Utrecht 
om patiënten, op verwijzingen van hun eigen tandarts of mondhygiënist, binnen ons specialisme te 
behandelen. 

In augustus 2021 word ik 61 jaar en met 67 in het vooruitzicht ben ik op zoek gegaan naar een par-
tij die mijn levenswerk kan en wil voortzetten. Ik meen dat gevonden te hebben in de praktijkgroep 
van Proclin, die wordt ondersteund door het servicecentrum TopMondzorg. Met de samenwerking 
binnen deze groep van verwijspraktijken kunnen we nog meer ervaring en kennis samenbrengen 
voor de beste zorg.

Overname
Vanaf 1 september 2021 zullen Paro Praktijk Utrecht B.V. en Implantologie 
Utrecht B.V. worden overgenomen door Proclin. Wij gaan dan verder als 
Proclin Utrecht B.V. Ik blijf deels eigenaar van deze nieuwe onderneming.

De overgang zal in eerst instantie vooral administratief zijn. U zult hier weinig van merken. 
Zo  zullen we Paro Praktijk Utrecht, Implantologie Utrecht, Endo Praktijk Utrecht en Ragershop.com 
als handels namen blijven gebruiken. Wel zult u voortaan de rekening ontvangen van Proclin Utrecht, 
maar dan nog wel steeds, zoals u gewend was van ons, via Infomedics. Ook houdt u de persoonlijke 
en kwalitatieve zorg van het bij u bekende team van behandelaars, assistenten en receptionisten.

Uw dossier
Tijdens uw bezoeken aan onze praktijk hebben wij steeds met zorg uw tandheelkundig zorgdos-
sier opgesteld. Dit dossier bevat onder andere een registratie van onze metingen, röntgenfoto’s en 
lichtfoto’s, details van onze behandelingen en verslagen aan uw tandarts. Om onze zorg zo goed 
mogelijk te kunnen continueren, dragen wij dit dossier over aan Proclin. Mocht u hier onverhoopt 
bezwaar tegen hebben, dan horen wij dit graag van u uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van 
deze brief.

Ik vertrouw erop u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u desondanks nog 
vragen hebben, dan wil ik die graag beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Fridus van der Weijden
Mede namens het gehele team van Paro Praktijk Utrecht en Implantologie Utrecht
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