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Mondzorg 
West-Friesland 
al vijf jaar een thuis 
voor iedereen 
Zomaar een greep uit gebeurtenissen die vijf jaar 
geleden in mei plaatsvonden: Angelina Jolie deed 
in de New York Times een boekje open over haar 
privéleven door te vertellen dat ze haar borsten 
preventief had laten verwijderen, Avicii opende 
de finale van het Eurovisie Songfestival en 
Mondzorg West-Friesland opende voor het eerst 
haar deuren. Avicii is helaas niet meer onder ons, 
evenals de borsten van Angelina, maar persoon-
lijk ben ik blij dat Mondzorg West-Friesland nog 
wel bestaat.  

Al vijf jaar is de Westerstraat 27 een plek waar 
ik, maar ook mijn patiënten zich prettig voelen. 
‘Huiskamergevoel’ klinkt zo trutterig, maar voor 
mij voelt het alsof de mensen bij mij op visite 
komen, dus moest de omgeving niet te steriel 
zijn.  

Om die reden wordt het hygiënisch wit in mijn 
praktijk afgewisseld door rustgevende kleuren 
en heb ik de gezellige duizendpoot Wencke als 
baliemedewerkster. Daarnaast vult de praktijk 
zich met het gezellige geroezemoes van de win-
kelstraat iedere keer dat de voordeur opengaat en 
voor de kindertjes heb ik de megaknuffel Sjaak 
de Poetsdraak, waarmee ik mijn collega-mond-
specialisten indirect tot lichte wanhoop drijf. Ik 
hoor regelmatig dat kinderen bij de tandarts of in 
een behandelstoel elders, vragen waar Sjaak is.  

Mensen die mij kennen zeggen dat de praktijk 
mijn karakter weergeeft. Of dat zo is laat ik aan 
anderen over om dat te bepalen, maar ik pro-
beer mijn praktijk in ieder geval rust, hygiëne 
en gezelligheid uit te laten stralen. De grootste 
bijdrage hieraan leveren alle patiënten en buren 
met goedbedoelde betrokkenheid en adviezen. 
Mede dankzij jullie is mijn praktijk zo’n succes 
geworden. Daarom is deze een beetje van mezelf 
en een beetje van jullie.  

Vandaar dat er foto’s van een versierde praktijk 
en patiënten met een feestmuts, voorbij kwamen 
op de Facebookpagina van Mondzorg West-
Friesland. We vieren deze maand het vijfjarig 
bestaan van de praktijk. Zonder taart, dat wel. 
Want ik ben dan wel gek op mijn werk, maar ga 
jullie gebitten natuurlijk niet belasten om mezelf 
meer werk te verschaffen!


