
                                        

 

Donderdag 7 oktober 2021 - PERSBERICHT -  
 
M.i.v. 1 oktober 2021 zijn de orthodontie-activiteiten van Kies Mondzorg volledig 
overgenomen door orthodontist Dr. Ahmad Alobeid en daarmee start een mooie nieuwe 
onderneming in Noord- en Midden Limburg onder de naam van Orthodontie aan de Maas. 
 

Dr. Ahmad Alobeid van Orthodontie aan de Maas 
en tandarts-directeur Harrie Op de Laak van Kies 
Mondzorg plaatsen hun handtekening om de 
overdracht van de orthodontiepraktijken in Blerick 
en Panningen officieel te bekrachtigen. 
 
Vanaf heden zullen de orthodontiepraktijken in 
Blerick en Panningen worden geleid door Dr. Alobeid 
en verder gaan onder de nieuwe naam Orthodontie 
aan de Maas. 

 
Dr. Alobeid licht enthousiast zijn visie toe: ‘Ik heb de ambitie om van 
Orthodontie aan de Maas de nummer 1 orthodontiepraktijk te maken in 
deze regio. Samen met dit leuke team gaan we nu nog sterker worden 
en kunnen we ons ontwikkelen tot een moderne, mooie, nieuwe praktijk. 
Er bestaan vele moderne technieken binnen de orthodontie, die veel 
voordeel bieden aan patiënten, maar nog weinig worden ingezet in de 
regio. Orthodontie aan de Maas gaat zich sterk maken voor 
klantvriendelijke en vakkundige behandelmethoden.’ 

Dr. Ahmad Alobeid 
 
Harrie Op de Laak van Kies Mondzorg memoreert aan de ontwikkeling van orthodontie 
binnen Kies Mondzorg: ‘Jaren geleden hebben we met de opzet van onze orthodontie-
praktijken een belangrijke aanvulling gedaan op de specialisaties, die Kies Mondzorg naast 
de reguliere tandheelkunde aan haar patiënten biedt. Door de jaren is deze activiteit echt 
volwassen geworden en met het aantrekken van Dr. Alobeid in 2019 zijn we van mening 
dat we een enthousiaste vakman hebben gevonden, waar de orthodontiepatiënten goed 
worden verzorgt. Ik ben erg onder de indruk van de professionaliteit van Dr. Alobeid en vind 
het geweldig om te zien dat deze collega het stokje van ons overneemt.’ 
 
Voor de patiënten van Kies Mondzorg wijzigt er verder niet zo heel veel: de locaties en 
behandelteams blijven hetzelfde en ook blijft de praktijk onder het zelfde telefoonnummer 
bereikbaar. 


