
Het stof is neergedaald. De verbouwing van de voormalige bibliotheek is voltooid 
en op 15 april 2016 heeft tandarts Cees Nelis zijn praktijk aan de Uilenbroekstraat 
in Heeten geopend. Ruim tien jaar hebben de inwoners het zonder tandarts in 
Heeten moeten stellen, maar nog altijd blijkt de behoefte aan een eigen tandarts 
groot. "We zien dit als een mooie kans om ons hier te vestigen en willen ons 
oprecht betrokken voelen bij het dorp", zegt de uit Zwolle afkomstige tandarts. 
"In onze moderne praktijk met een vleugje huiselijke gezelligheid bieden we 
volledige tandheelkundige zorg voor jong en oud."

Een tandtechnicus en tandarts uit de omgeving brachten Heeten naar voren als 
geschikte locatie voor een nieuwe tandartspraktijk. "We zetten deze stap puur 
op gevoel", erkent Nelis. "Daarin voelen we ons gesteund door het Plaatselijk 

Belang die onze komst als een verrijking van de leefbaarheid van Heeten ziet." Voor 
Nelis een mooie aanmoediging om volwassenen en kinderen in een vertrouwde 
omgeving een goede behandeling te geven. Daarin werkt hij samen met zijn vrouw 
en preventieassistentes die zelfstandig veel voor de mensen kunnen betekenen met 
bijvoorbeeld een gebitsreiniging of het maken van foto's. 

Transparant
Inmiddels is de voormalige bibliotheek verbouwd tot een moderne tandartspraktijk 
die aan alle huidige richtlijnen voldoet. Opvallend is het gebruik van glas, wat de 
praktijk een transparant karakter geeft. "Bovendien hou ik van daglicht", zegt Nelis. 
Hij is tandarts in hart en nieren, mensen helpen is zijn passie. "Graag geef ik men-
sen - mits de tijd het toelaat - binnen hun afspraak een volledige behandeling. Ik wil 
bijvoorbeeld niet dat mensen voor het vullen van een kies verplicht terug moeten 
komen." De nota wordt rechtstreeks aan de mensen gegeven, zodat de lijn bij even-
tuele vragen kort is. "Ook dat is transparantie", meent Nelis. "En met een betalingster-
mijn van dertig dagen is er altijd voldoende ruimte om eerst bij de zorgverzekeraar 
te declareren."

Belangstelling
Zijn praktijk in het centrum van Zwolle houdt Nelis aan, maar de 'hang' naar het 
buitenleven zal hem motiveren zijn praktijk in Heeten op termijn naar vijf dagen in 
de week uit te breiden. "Ik hoop dat de praktijk over een paar jaar goed loopt, dat 
de mensen hier vrolijk binnenlopen en net zo vrolijk weer naar buiten gaan." Voor 
Nelis vraagt dat naast een goede behandeling ook om een belangstellend woord. 
"Hopelijk doet het feit dat we om de hoek zitten mensen besluiten de overstap te 
maken", zegt Nelis. "Wellicht is het van beide kanten eerst even wennen, maar de eer-
ste mensen hebben zich al via de telefoon of mail ingeschreven, dus het vertrouwen 
is er. Wij zijn er in ieder geval helemaal klaar voor."
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De eerste ervaringen...

Op 29 april 2016 houdt Tandartspraktijk Heeten 
van 15.00 tot 18.00 uur Open Praktijk. Iedereen is 
dan van harte welkom om onder het genot van 
een drankje en hapje de praktijk te bewonderen 
en persoonlijk kennis te maken met het team. 
Al eerder ging de website in de lucht en konden 
mensen zich aanmelden, wat voor de eerste werk-
dag in april een agenda vol afspraken opleverde. 
"De mensen zijn erg blij met een eigen tandarts 
in Heeten, de teller staat nu al boven de honderd 
patiënten", zegt balieassistente Marjolein Muller. 
"De praktijk is echt heel mooi geworden en ook 
binnen ons team is een goede klik. Met veel 
enthousiasme gaan we deze uitdaging aan."
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