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ACTA-Almere vindt overnamepartij in Ivory & Ivory

Vanaf 1 juli dit jaar wordt het patiëntenbestand van de nevenvestiging van
het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) in
Almere overgedragen aan tandartspraktijk Ivory & Ivory. Gisteren,
dinsdag 29 maart, tekenden beide partijen het contract. Ivory & Ivory
Tandartsen en Specialisten heeft ruim 30 jaar ervaring in de
tandheelkunde en 18 praktijken in verschillende regio’s, waarvan 5
praktijken in Almere. Patiënten van ACTA-Almere staat het overigens vrij
om voor een andere behandelaar of locatie te kiezen. De aankomende
week ontvangen patiënten hierover meer informatie per post.
ACTA zet per 1 september 2016 de werkzaamheden in Almere voort op de
hoofdlocatie in Amsterdam. Dit heeft ACTA besloten samen met de opleiding
mondzorgkunde van hogeschool Inholland.
Tot de sluiting
ACTA-Almere blijft de tandheelkundige zorg van de patiënten verzorgen tot de
sluiting. Daarnaast trekken ACTA en Ivory & Ivory de komende weken
gezamenlijk op om de overdracht soepel te laten verlopen. Patiënten kunnen al
enige tijd aangeven of ze meegaan naar de locatie ACTA-Amsterdam of
overstappen naar een andere praktijk.
Waarom overhevelen?
Het overhevelen van de werkzaamheden naar de hoofdlocatie in Amsterdam
heeft meerdere redenen. Allereerst blijkt het nieuwe ACTA-pand in Amsterdam
voldoende ruimte te bieden voor alle activiteiten. Daarnaast is uitbreiding en
vernieuwing van de Almere-vestiging noodzakelijk om het huidige
praktijkonderwijs aan alle studenten in Almere te blijven aanbieden. Beide
aanpassingen kosten veel geld. De financiële ruimte die de overheveling
oplevert, wil ACTA besteden aan onderwijs en onderzoek.
Teamconcept
ACTA en Inholland willen ook de manier waarop in Almere wordt
samengewerkt verbreden en al eerder in de studie introduceren. In dit
teamconcept werken de studenten vanuit verschillende disciplines samen,
zoals ze dat later ook in een praktijk zullen doen. In Almere werken nu alleen
derdejaars masterstudenten samen met de vierdejaars mondhygiënisten-inopleiding van Hogeschool Inholland. Door al het praktijkonderwijs in
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Amsterdam te concentreren, kan ACTA ook het contact met de vakinhoudelijke
specialisaties versterken.
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