
NL | 2 dentista NL | 3dentista

Heel regelmatig krijg ik de vraag hoe het 
is om met de familie zo nauw samen te 
werken. Reacties als: “Ik zou er niet aan 
moeten denken mijn familie elke dag 
te zien!” en “Hebben jullie het ook nog 
wel eens ergens anders over dan alleen 
tandheelkunde?” komen vaak voorbij. En 
dat is ook logisch, want we zien elkaar 
inderdaad nagenoeg elke dag en in de 
meeste gevallen is dat werkgerelateerd. 
Toch ervaar ik dit nooit als een probleem.

Integendeel, één van de grote voordelen 
van praktiseren met de familie is de 
enorme inzet en toewijding. Zelden stopt 
het werk om vijf uur en bestaan ook de 
weekenden uit veel tandheelkunde. En 
dat werpt zijn vruchten af. Daarnaast 
vergaderen we elke twee weken, heeft 
iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden 
en is er een goede taakverdeling. De 
communicatie gaat trouwens een stukje 
directer en elkaar om advies vragen of 
even overleggen is eenvoudig. 

Ook vastigheid is een groot voordeel; er 
is geen verloop van tandartsen binnen 
de praktijk. Dit geeft onze patiënten en 
ons hele team – inmiddels uitgegroeid tot 
zestien onmisbare leden - veel zekerheid 
en vertrouwen. Vastigheid betekent 
overigens geen stilstand. Het heeft er 
juist toe geleid dat we ons allemaal verder 
kunnen ontwikkelen binnen onze eigen 
specialismen en dat we gebruik kunnen 
maken van de nieuwste technieken. Als 
multidisciplinaire praktijk verwijzen we 
dan ook veel intern en werken graag 
samen met externe partijen. Hierdoor 
biedt onze familiepraktijk veelzijdige en 
kwalitatief hoogwaardige zorg en werken 
we met passie en betrokkenheid aan het 
welzijn van onze patiënten. En dat maakt 
de tandheelkunde pas écht leuk!

In Nederland zijn familiebedrijven het 
meest succesvol en zorgen voor 50% 
van de werkgelegenheid. Exacte 

cijfers van familiepraktijken binnen de 
tandheelkunde zijn niet bekend, maar 
zeker is dat het tandartsenvak geregeld 
wordt overgebracht op de volgende 
generatie.

Na hun afstuderen aan ACTA begonnen 
mijn ouders hun eigen praktijk in 1984 
te Apeldoorn. Er was een overschot aan 
tandartsen en werk was schaars. Na twee 
jaar namen ze een tandartspraktijk aan 
huis over – tevens in Apeldoorn – waar ik 
ben geboren en met het ‘tandartsleven’ 
ben opgegroeid. Geregeld speelden mijn 
broer en ik in de praktijk waar we als kind 
vast werkten aan onze tandheelkundige 
vaardigheden. In 2004 verhuisde de 
praktijk naar een karakteristiek pand 
in het centrum onder de naam MP3 
Tandartsen. Door de jaren zijn Erik-Jan, 
Margot en ik toegetreden tot het bedrijf; 
een echt familiebedrijf is het inmiddels 
wel te noemen.
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