Samenwerkende
Tandartsen vormt
een keten van
mondzorgcentra en
tandheelkundige
praktijken in
een groot deel
van Nederland.
Met bijna vijftig
vestigingen en
ongeveer 180
tandartsen is een
schaal bereikt die
het mogelijk maakt
uitgebreide service
te kunnen verlenen
aan de individuele
tandarts.
Jesse Bolle is afgestudeerd
in 2005 aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen en
is drie jaar geleden gaan
werken bij Samenwerkende
Tandartsen Zwijndrecht.
Een prachtige praktijk
met vier behandelkamers
(met mogelijkheid om
naar zeven kamers uit
te breiden) en een hecht
team van gemotiveerde
en enthousiaste collega’s
waar hij twee dagen
praktiseerde. In iets
meer dan een jaar tijd,
heeft hij dit uitgebouwd
naar vier dagen werken
op twee kamers. Zijn
werkzaamheden omvatten
orthodontie, totale

gebitsrehabilitaties en
esthetische tandheelkunde
naast de algemene
tandheelkunde.
Jesse heeft gekozen voor
het vak van tandarts omdat
zijn eigen ervaring bij de
tandarts heel relaxed en
rustgevend was. “Toen
ik zelf door mijn tandarts
begeleid werd tijdens mijn
beugeltraject ontdekte ik
dat deze combinatie mij erg
aantrok. Vanaf dat moment
ambieerde ik ook een vak
waarin ik op een rustige en
vriendelijke manier mensen
weer een mooi (en gezond)
gebit kon geven.”
Na het behalen van zijn
diploma heeft hij zich
eerst toegelegd op het
goed onder de knie krijgen
van het merendeel van de
behandelmogelijkheden
binnen de tandheelkunde.
Waarom
Samenwerkende
Tandartsen?
Nadat anderen en
ikzelf vonden dat ik
in de subdisciplines
een behoorlijk niveau
kon neerzetten wilde
ik me specialiseren in
de implantologie. Een
specialisme moet je volgens
mij met grote regelmaat
uitoefenen om er goed
in te zijn en daar heb je
veel patiënten voor nodig.
Dat betekent dus dat je
bij een grote praktijk of
zelfs een keten moet gaan
werken. Samenwerkende

Tandartsen kon mij hier
destijds niet in begeleiden
zoals ik dat graag wilde.
Daardoor zocht ik mijn
heil bij een concurrent.
Deze kon haar beloftes
echter niet waarmaken,
en omdat het contact
met Samenwerkende
Tandartsen ontzettend
prettig was geweest, ben ik
alsnog met Samenwerkende
Tandartsen in zee gegaan.
Hoe heb je je
ontwikkeld binnen
Samenwerkende
Tandartsen?
In de praktijk zochten
ze destijds een Chef de
Clinique en een tandarts
die op twee kamers kon
werken. Dat was precies
wat ik zocht; wel voor
een keten werken zodat
je je niet bezig hoeft te
houden met facturatie
en dergelijke, maar toch
de nodige autonomie
om tandheelkunde uit te
oefenen, zoals je denkt
dat deze kwalitatief zou
moeten zijn. In plaats
van implantologie ben ik
me gaan richten op mijn
jeugdliefde binnen de
tandheelkunde: ik ben nu
tandarts voor orthodontie.
Op dit moment doe ik dat
twee dagen en mensen zijn
blij dat het in deze praktijk
kan. Recentelijk ben ik ook
regiotandarts geworden,
waardoor ik nu nog meer
tandartsen mag begeleiden
dan degenen waar ik nu
mee samenwerk in de
praktijk.

De voor- en nadelen
van werken voor een
tandartsketen
Je kunnen focussen op
dat waar je goed in bent,
namelijk tandheelkunde
en niet op de randzaken
zoals personeelszaken,
het werven van patiënten,
financieringen geregeld
krijgen, etc.
Op een moderne manier
samenwerken in een
team met taakdelegatie,
protocollen en A-merk
materialen. Keerzijde
is dat als je plannen
of ideeën hebt voor de
praktijk, je soms eerst moet
overleggen. Tevens draag
je een stukje inkomsten
af voor het gemak dat je
ervoor terugkrijgt.
Tips
Als je net bent afgestudeerd
dan is werken bij
Samenwerkende
Tandartsen een mooie start
van je carrière. Tijdens je
opleiding heb je voldoende
bagage meegekregen
om tandheelkunde te
beoefenen. Om hier goed
in te worden is het fijn
om te kunnen spiegelen
met een senior die je wil
coachen/begeleiden. In
de praktijk gaan dingen
soms toch net iets anders
dan je geleerd hebt en
is het fijn om te kunnen
sparren met collega's over
hoe je behandelingen of
onderdelen daarvan het
beste kunt aanpakken.

