vriendin
van je dochter

Zo vader, zo

Ruud van Eck heeft één dochter en een surrogaatdochter, zoals de twee meiden het
gekscherend noemen. Dochter Pien (19) moet er niet aan denken om zijn solopraktijk
in Oegstgeest over te nemen. Beste vriendin Marita (20) heeft daar juist wel oren naar.
Pien gaat liever het onderwijs in, net als de ouders van Marita deden. ‘Misschien zijn
we wel verwisseld.’

Thomas Braun,
foto’s: Mattie Braun

H

oelang kennen jullie elkaar?
Marita: ‘Ik ben een jaar ouder dan
Pien. Ze kwam bij mij in de kleuterklas toen ik al een jaar op school was. Dat
was een combinatieklas van groep één en twee.
Ik vroeg of ze meeging met mij in de bouwhoek
en diezelfde middag ging ze mee naar huis.
Vanaf die dag speelden we ongeveer zeven
dagen per week bij elkaar.’
Pien: ‘Er zijn foto’s dat ik zes ben en Marita
zeven: ik zit in de tandartsstoel van mijn vader,
met een spiegel in mijn hand, terwijl Marita
zogenaamd in mijn tanden boort. Buiten speelden we met Play-Doh. Had je van die monden
en dan kon je met klei in het gebit tanden
maken. Er zat ook een boor bij op batterijen…’
En toen dacht Marita: dat wil ik later ook!
Marita: ‘Nee, zo letterlijk niet. Ik was daar
helemaal niet mee bezig. Ik denk wel dat het
spelen in de praktijk en het aanhoren van alle
tandartsverhalen mij beïnvloed hebben. Ik
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weet dat als ik voor een halfjaarlijkse controle
bij haar vader kwam, we er echt een happening
van maakten. Pien was er ook bij en dan
mochten we alles doen wat normaal gesproken
alleen de tandarts doet. Nou ja, bijna alles dan.’
Pien: ‘Zeker als er fluorbehandelingen op het
programma stonden, zorgde ik ervoor dat
Marita er ook was. Ik had echt haar steun
nodig, want ik vond dat verschrikkelijk. Je
moest een smaak kiezen en happen; ik stikte
zowat. Uitspugen was nog het ergst, die vieze
smaak bleef in je mond hangen.’
Wanneer kreeg jij, Marita, interesse voor het vak?
‘Dat was op de middelbare school. We moesten
een profielkeuze maken en ik wist niet goed
wat ik wilde. Ik koos uiteindelijk voor het natuur- en gezondheidsprofiel. Mét natuurkunde,
omdat ik dat nodig zou hebben voor de opleiding Tandheelkunde, die ik wellicht wilde gaan
volgen. Ik raakte in die tijd ook steeds meer
geïnteresseerd in het vak, met name door de
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Luxatemp.
Ieder heeft zijn favorieten.
verhalen van de vader van Pien en die van haar
moeder, die assistente is van haar vader. Ik was
ook vaak bij hen in de praktijk. Ik werd er door
aangestoken. En nu zit ik als UvA-student in
het eerste jaar van de
opleiding Tandheelkunde aan het ACTA.’

Al ruim 20 jaar geleden zette Luxatemp de
nieuwe standaard voor zeer nauwkeurig en
esthetisch provisorisch K&B materiaal.
Sindsdien heeft DMG haar productlijn voor

‘Ik vertrouw er ook op
dat Marita de juiste
keuzes gaat maken
voor haar en haar
patiënten’

tijdelijke voorzieningen verder uitgebouwd –
met specifieke varianten voor de verschillende
wensen in de praktijk.
Elk produkt van de Luxatemp familie biedt
*Marktaandeel USA in 2012 volgens Marktonderzoeksbureau Strategic Data Marketing.

kwaliteit en unieke resultaten, waar Luxatemp
al jaren wereldwijd voor staat.
www.dmg-dental.com

Onderscheidingen voor Luxatemp Star, wordt
in de USA onder de naam Luxatemp Ultra
aangeboden.
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En Pien?
‘Ik zit ook in het eerste
jaar, maar dan van de
academische Pabo. Ik studeer er pedagogiek bij.’

Tot groot verdriet van je vader?
Pien: ‘Nee, absoluut niet. Ik vond het van kleins
af aan leuk om in de praktijk te spelen maar
mijn vader wist al snel dat het niets voor mij
zou zijn. Ik ben niet van het priegelen met
kleine dingetjes. Maar ik vond het wel een
enorme verrassing dat Marita het wel wilde. Ze
koos ineens voor natuurkunde en daar was ze
helemaal niet goed in. Toen zei ze dat ze tandarts wilde worden, of in ieder geval Tandheelkunde wilde studeren. Ik was echt verbaasd.’

W&H Benelux, Reepkenslei 44, B-2550 Kontich
t +32 (0)475 51 63 63, f +32 (0)3 844 61 31
office.benelux@wh.com, wh.com

En Marita wil de praktijk van vader Van Eck
overnemen?
Marita: ‘We hebben het er wel eens over. Maar
dan meer als grapje. Toch zou het een logisch
gevolg kunnen zijn omdat Pien niet wil en dan
is het leuk als iemand die al zo lang kind aan
huis is, de praktijk voortzet. Ruud is 55 dus er
is nog geen sprake van en ik weet ook niet wat
er de komende jaren zal gebeuren. Maar we
sluiten het allebei niet uit.’
Pien: ‘Ik zou het heel gaaf vinden. En ik zou
meteen patiënt worden bij haar. Het leuke is:
mijn vader is ook nog eens docent aan ACTA,
ze komt hem in het vierde jaar tegen.’
Is dat niet gek, les krijgen van de vader van je
beste vriendin?
Marita: ‘Nee, dat lijkt me juist leuk. Vorig jaar
zomer heb ik al een paar ochtenden met Ruud
meegelopen en mocht ik meekijken bij de
spoeddienst. Een soort stage om te kijken of
ik het werk echt leuk vond. Voor hetzelfde geld
kom je erachter dat je het toch niets vindt.
Maar het beviel heel goed. En het voelde natuurlijk gewoon als thuiskomen.’
Dentz 55

W&H Lisa_Dentz_92x275_EN.indd 1

26.10.2015 23:52:45

De glashybride
revolutie

FINANCIEEL CONSULT
VOOR DE (STARTENDE)
TANDARTS
Sibbing & Wateler is een onafhankelijk
financieel adviesbureau, gespecialiseerd in
de praktijkbegeleiding van vrije medische
beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen.
Wij bieden u een gevarieerd dienstenpakket
voor al uw financiële zaken, nu en in de
toekomst. Speciaal voor u als (startende)
tandarts heeft Sibbing & Wateler een
praktijkgericht boek geschreven. U kunt
een gratis exemplaar bestellen via onze
website www.sibbing.nl.

GRATIS PRAKTIJKGERICHT BOEK

PRAKTIJKVESTIGING
FINANCIËLE PLANNING
ASSURANTIËN
Telefoon: (0318) 544 044 - www.sibbing.nl

EQUIA Forte
van GC
De bewezen EQUIA-aanpak,
nu naar een nóg hoger niveau.
Conditionering of hechting zijn
niet nodig, dankzij de ingebouwde
universele adhesieftechnologie en het
uitstekende bevochtigingsvermogen.
EQUIA FORTE is bijzonder tolerant en hecht
zich goed aan alle oppervlakken zelfs in de
diepere delen van een caviteit. Met EQUIA
FORTE Coat, dat werkt als een glanscoating,
spaart u polijsttijd en behaalt u uitstekende
esthetiek in een mum van tijd.

En wat wil vader Ruud?

Van Der Schoot

Architecten

bv Bna SchijnDel

En wat doen jouw ouders, Marita?
Marita: ‘Dat is heel grappig, zij hebben allebei
gestudeerd voor leerkracht. Precies de richting
waar Pien naartoe wil. Mijn moeder heeft nu
een eigen praktijk als orthopedagoog en onderwijskundige en mijn vader is begonnen als
leerkracht maar heeft nu een administratieve
baan. Je zou bijna denken dat we zijn verwisseld, ooit.’
Pien: ‘Dat zou je inderdaad denken. Ik heb echt
niets met het vak van tandarts. Het is zeker
een interessant beroep, maar ik heb de verhalen elke avond aan tafel gehoord. Op een gegeven moment kwam het mijn neus uit, om
het heel cru te zeggen.’
Marita: ‘Ik vind het steeds interessanter worden. Vooral de praktische kant spreekt me aan.
Ik had niet verwacht dat ik in het eerste jaar
al zo praktisch bezig zou zijn. Ik ben nu al op
poppen aan het boren. Ik werk met tandjes
van kunststof en klik kaakjes erin, daarmee
oefen ik al vaak op de opleiding. Ik dacht dat
ik in het eerste jaar niet veel meer zou doen
dan het afzuigen van speeksel. Ik werk al op

‘Het zou natuurlijk fantastisch zijn als Marita de praktijk over een
Al 35 jaar
gespecialiseerd

jaar of acht à tien wil voortzetten. Ze is een beetje mijn tweede
dochter, ik ken haar goed en ik denk dat mijn patiënten ook
goed bij haar passen. Ik denk wel dat ze in een andere praktijk
moet gaan werken. Mijn werkruimte is een solopraktijk en dat is
een format dat aan het verdwijnen is. Het is ook goed mogelijk
dat Marita ergens anders terechtkomt. Dat is ook afhankelijk van
haar eventuele partnerkeuze in de toekomst. Misschien heeft die
wel een eigen bedrijf in Limburg… Ze is nog jong, de wereld
staat voor haar open. Misschien gaat ze wel naar het buitenland.
Een eventuele opvolger hoeft nier per se een bekende te zijn.
Wel zou ik eerst de potentiële opvolger in dienst willen hebben

een heel klein oppervlak, heel precies, en dat
gaat tot mijn eigen verbazing erg goed.’
Wat is je ambitie?
Marita: ‘Ik wil beginnen met een kleine praktijk, samen met een assistent. Aan de andere
kant heeft samenwerken in een grotere praktijk, met bijvoorbeeld een kaakchirurg en
endodontoloog, natuurlijk ook wel wat. Ik
denk er aan om orthodontie te volgen en mij
nog verder te specialiseren. Maar, eerst deze
zes jaar afmaken. En de eventuele overname
van de praktijk van Ruud speelt toch ook in
m’n achterhoofd. Hij wil dat ook, maar laat
dat helemaal aan mij. Intussen laat hij mij
stage lopen en mag ik meekijken. Wie weet
kom ik ooit wel in dienst bij hem. Het kan
alle kanten op. Mijn zus wil misschien de kant
van MKA, de mond-, kaak- en aangezichtschirurg, op. Zij zit nu in het vijfde jaar van
haar studie medicijnen. Wellicht worden we
wel collega’s.’
Is het voor jullie vriendschap bedreigend als
Marita met Ruud gaat samenwerken?
Pien: ‘Dat zie ik helemaal niet zo. Ik ben ook
niet in de positie om hier iets van te vinden.
Als ze met hem gaat werken of zijn praktijk
overneemt, is dat haar zaak. Ik zal echt niet
zeggen: doe je het wel goed, want het is erfgoed van de familie wat je in handen hebt.
Welnee. Ik vertrouw er ook op dat Marita de
juiste keuzes gaat maken voor haar en haar
patiënten.’
Marita: ‘Ik vind het juist leuk zoals de verhoudingen zijn. Als ik het over mijn vak heb, denken veel vriendinnen: waar heb je het over? Pien
weet alles. Als ik over een craniomandibulaire
disfunctie praat, hoef ik niets uit te leggen.’

om te kijken of hij geschikt is. Dat ben ik verplicht naar mijn
patiënten toe. Dat dit niet mijn eigen dochter gaat worden, vind
Van der Schoot architecten is al vijfendertig jaar gespecialiseerd in
tandartsen-, orthodontisten-, mondhygienistenpraktijken
tandheelkundig centra en parodontologie.

GC BENELUX B.V.
Edisonbaan 12
NL-3439 MN Nieuwegein
Tel. +31.30.630.85.00
Fax. +31.30.605.59.86
info@benelux.gceurope.com
http://benelux.gceurope.com

nieuwbouw, verbouw, renovatie, restauratie, interieur, exterieur,
casco, turn-key en installaties.
het bureau biedt opdrachtgevers de mogelijkheid tot de begeleiding van de hele
bouw en/of deeltrajecten. Specialistische kennis: markt, wet- & regelgeving,
bouwkunde, routing, installaties, akoestiek en hygiëne (WiP).
Kenmerkend is de hoogwaardige dienstverlening,
onafhankelijkheid en integriteit.
“Van der Schoot architecten staat voor kennis en ontzorgen”
neem contact op met ir. Gijs jan van der Schoot
Info@vanderschootarchitecten.nl
T + 31 (0)73 54 93 841

www.vanderschootarchitecten.nl

ik niet erg. Pien is meer een onderwijzer of pedagoog. Marita is
veel meer op haar plek in de praktijk en zij is communicatief zeer
goed. Helder, duidelijk en open. Dat vinden patiënten fijn. Zij zal
makkelijk contact krijgen met haar patiënten, dat schept vertrouwen en daardoor zal het werk voor haar een stuk makkelijker
zijn. Over haar technische vaardigheden en kennis kan ik niet zo
veel zeggen, daarvoor is zij nog te kort bezig. Maar ze houdt van
het vak. Wellicht heeft het feit dat Marita zo vaak bij ons was en
ook mee ging op vakantie, onbewust haar studiekeuze beïnvloed.’

Pien was toch klaar met die tandartsverhalen?
Pien: ‘Nou, niet van Marita hoor! Als Marita
over haar studie praat en vertelt hoe leuk het
is en hoe ze alles ervaart, ben ik een en al oor.’
Marita: ‘Andersom ook. Mijn ouders spraken
veel over het onderwijs en ik heb zelf bijles
gegeven aan kinderen. Pien ziet zo hoe mijn
moeder dat in de praktijk doet en ik kan op
dit gebied weer over van alles meepraten.
Door al die raakvlakken houden we de band
zo sterk.’
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