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H oelang kennen jullie elkaar?
Marita: ‘Ik ben een jaar ouder dan 
Pien. Ze kwam bij mij in de kleu-

terklas 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 speel-
den 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 

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 na-
tuur- en gezondheidsprofiel. Mét natuurkunde, 
omdat ik dat nodig zou hebben voor de oplei-
ding 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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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.’

Zo vader, zo vriendin 
van je dochter
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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 Tandheelkun-
de aan het ACTA.’

En Pien?
‘Ik zit ook in het eerste 
jaar, maar dan van de 
academische Pabo. Ik stu-
deer 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 tand-
arts wilde worden, of in ieder geval Tandheel-
kunde wilde studeren. Ik was echt verbaasd.’

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 na-
tuurlijk gewoon als thuiskomen.’

‘ Ik vertrouw er ook op 
dat Marita de juiste 
keuzes gaat maken 
voor haar en haar 
patiënten’
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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 on-
derwijskundige en mijn vader is begonnen als 
leerkracht maar heeft nu een administratieve 
baan. Je zou bijna denken dat we zijn verwis-
seld, 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 verha-
len elke avond aan tafel gehoord. Op een ge-
geven moment kwam het mijn neus uit, om 
het heel cru te zeggen.’
Marita: ‘Ik vind het steeds interessanter wor-
den. 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 

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 prak-
tijk, samen met een assistent. Aan de andere 
kant heeft samenwerken in een grotere prak-
tijk, 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 aangezicht-
schirurg, 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 erf-
goed 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 verhou-
dingen zijn. Als ik het over mijn vak heb, den-
ken veel vriendinnen: waar heb je het over? Pien 
weet alles. Als ik over een craniomandibulaire 
disfunctie praat, hoef ik niets uit te leggen.’

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.’ 

En wat wil vader Ruud?
‘Het zou natuurlijk fantastisch zijn als Marita de praktijk over een 

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 

om te kijken of hij geschikt is. Dat ben ik verplicht naar mijn 

patiënten toe. Dat dit niet mijn eigen dochter gaat worden, vind 

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 vertrou-

wen 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.’
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Van der Schoot architecten is al vijfendertig jaar gespecialiseerd in 
tandartsen-, orthodontisten-, mondhygienistenpraktijken

tandheelkundig centra en parodontologie. 
 

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, 
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“Van der Schoot architecten staat voor kennis en ontzorgen” 
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